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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar indícios de conhecimentos matemáticos, 

implícitos nas operações comerciais de três feirantes da feira livre localizada no Conjunto 

Habitacional de Nova Natal em Natal/RN. Para alcançar tal objetivo, buscou-se apoio nas 

concepções de D’Ambrosio (2002) sobre Etnomatemática, nas propostas dos documentos 

oficiais, além da pesquisa qualitativa. Na parte empírica, usou-se procedimentos da Etnografia, 

como o diário de campo, a entrevista semiestruturada e a observação participante. A partir das 

análises dos dados coletados, elaborou-se um Caderno de Atividades como proposta para 

subsidiar o processo de ensino–aprendizagem em Matemática, norteada pelos pressupostos da 

Metodologia de ensino–aprendizagem–avaliação através da Resolução de Problemas, nas 

concepções de Allevato e Onuchic (2009) que auxiliaram na constituição do Produto 

Educacional ao nível da Educação Básica. As situações–problema, inseridas no Produto 

Educacional, surgiram das interpretações dos conhecimentos matemáticos, tomando como 

ponto de partida as compras realizadas pelos feirantes junto aos fornecedores até as vendas 

destas mercadorias aos clientes na feira livre. Nesse contexto sociocultural nota-se ideias 

matemáticas presentes, pois os feirantes fazem uso de um tipo de matemática específica para 

solucionar seus problemas, inerentes nas compras e nas vendas: ao passar o troco e ao escolher 

a melhor ferramenta para quantificar as mercadorias, sem utilizar instrumentos aferidos, como 

a balança analógica ou digital. O Produto Educacional consiste em uma proposta alternativa 

para o processo de ensino–aprendizagem em Matemática, na intenção de promover a ampliação 

das habilidades voltadas para o cálculo estimativo e a apropriação dos conceitos matemáticos 

aplicados em diversas situações, como também, nas outras áreas do conhecimento além de ser, 

de fato, uma proposta para que os docentes implementem ações didáticos-pedagógicas em sala 

de aula em Matemática.  

 

Palavras-chave: Etnomatemática. Contexto Sociocultural. Resolução de Problemas. Produto 

Educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims to analyze evidences of mathematical knowledge implicit in 

commercial operations of three market stallholders, located in Nova Natal Housing Complex, 

at Natal/RN. To achieve this goal, it was searched for theoretical support in the views of 

D'Ambrosio (2002) on Ethnomathematics, in the official documents’ proposal, as well as in 

qualitative research. In the empirical part, it was used Ethnography procedures, such as diary, 

semi-structured interviews and participant observation.  Based on the collected data’s analysis, 

it was elaborated an Activity Book as a proposal to support the process of teaching and learning 

in mathematics, guided by assumptions of teaching-learning-assessment methodology through 

the Solving Problem, based on the concepts of Onuchic & Allevato (2009) who assisted in the 

establishment of the Educational Product to the level of Basic Education. The problem-

situations, inserted in the Product Educational, emerged from the interpretations of 

mathematical knowledge, has as a starting point from the purchases made by market stallholders 

for suppliers until the sales of these suppliers by the stallholders to the clients on the open 

market. In this sociocultural context, it can be noted the presence of mathematical ideas, since 

the stallholders make use of a specific type of mathematics to solve their inherent problems, on 

purchasing and sales: passing the change, choose the best tool to quantify the earnings, without 

using calibrated instruments as analog or digital scale. The Educational Product consists of an 

alternative proposal for the mathematical process of teaching and learning, intending to promote 

the application of abilities geared to estimated calculation, appropriation of mathematical 

concepts applied in different situations, as well as in other knowledge areas, besides it is, in 

fact, a proposal for the teachers to implement educational and pedagogical actions in the 

classroom. 
 

Keywords: Ethnomathematics. Sociocultural Context. Solving Problems. Educational Product. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao ingressar no Mestrado Profissional (MP) fui informado que deveria atender algumas 

exigências do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

(PPGECNM), vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e que 

deveriam ser cumpridas durante os três anos de permanência no curso. Uma delas foi a de 

construir, ao final do curso, um Produto Educacional como ações didático–pedagógicas a ser 

disponibilizadas aos docentes interessados em implementá-las no processo educacional. Para 

Ostermann e Rezende (2009, p.70), o Produto Educacional deve envolver “uma reflexão sobre 

um problema educacional vivido pelo professor em uma dada realidade escolar e que levaria ao 

desenvolvimento de atividades curriculares alternativas” para a sala de aula. Sob esta concepção 

desenvolvemos o Produto 

Durante o período do curso estudei as concepções das tendências na Educação 

Matemática, focando aquela que abordasse a temática emergida do contexto histórico e 

sociocultural, que considera os conhecimentos matemáticos informais de determinados grupos 

socioculturais e, se possível, que estivesse próxima ao cotidiano dos discentes. Desse modo, 

pude pensar em transformar minha prática didático–pedagógica, por meio do sustento de 

fundamentações teóricas sólidas que entrassem em consonância com minhas intenções.   

Por esse motivo, desenvolver atividades educacionais que atendam às exigências do 

PPGECNM e, concomitantemente, possam trazer respostas as minhas inquietações, a partir de 

contextos socioculturais em que os discentes estão inseridos, serão importantes também para 

contribuir com a construção das situações–problema apresentadas no Caderno de Atividades. 

Isso indica que são ações didáticos–pedagógicas, como as que propomos, que poderão trazer 

significados dos conteúdos matemáticos estudados na escola por mobilizarem os discentes para 

a aprendizagem da Matemática. 

Além das atividades educacionais, também existiam as disciplinas a ser cumpridas no 

PPGECNM, uma vez que estas me forneceriam elementos acerca da História e Filosofia das 

Ciências, bem como por serem aportes teóricos das vertentes da Educação Matemática, em 

especial, por possibilitar a compreensão da Etnomatemática. Como já havia feito algumas 

leituras nesse campo de conhecimento, possivelmente essa vertente poderia entrar em 

consonância com minhas intenções, pois em sua essência, reconhece os conhecimentos 

matemáticos de outros grupos socioculturais com perspectivas de contemplar aspectos do 

campo educacional.  
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Como notei nas leituras preliminares, existem muitos pesquisadores investigando os 

saberes e fazeres em ambientes naturais. Destacam-se as pesquisas acerca dos conhecimentos 

matemáticos emergidos da produção de telhas em uma cerâmica de Araújo Júnior (2013) e 

Gonçalves (2013). Os contextos são semelhantes, mas os autores dão enfoques diferentes; na 

produção de hortaliças com Bandeira (2012); na Etnomatemática da experiência de um pedreiro 

Silva (2007), dentre outros, todos contemplam os conhecimentos matemáticos implícitos nas 

atividades profissionais dos indivíduos. 

Lendo alguns dos trabalhos que investigavam os conhecimentos matemáticos em 

ambientes naturais, sob a ótica da Etnomatemática, senti que esta vertente da Educação 

Matemática poderia sustentar também teoricamente minhas ideias, as quais ainda serão 

justificadas neste trabalho. 

Convicto de que essa teoria está de acordo com minha proposta, me ative a investigar o 

contexto sociocultural que pudesse promover a emersão de elementos de forma a colaborar para 

subsidiar o processo pedagógico, servindo como estratégia para que os conceitos matemáticos 

estudados na escola se tornem mais significativos, desde que aplicados a situações reais. Por 

isso, apresento situações–problema1 para instigar os nossos discentes a pensarem 

conscientemente, colocando suas habilidades matemáticas na resolução dessas situações. 

Destarte, refletindo sobre a forma ideal para se trabalhar em sala de aula, cada unidade 

didática da Matemática poderia ser introduzida, utilizando as vivências dos discentes em suas 

respectivas comunidades. Diante dessa perspectiva, tenho intenção de propor meios que 

possibilitem aos discentes terem a oportunidade de construírem seus próprios conceitos 

matemáticos, em conformidade com os conceitos da Matemática acadêmica, com aplicações 

desses primeiros em novas situações em que sejam exigidos.  

Nesse sentido, a presente investigação ocorre na feira livre de um dos bairros da cidade 

do Natal/RN, no intuito de descrever os indícios dos conhecimentos matemáticos dos feirantes, 

no processo de compra e vendas das mercadorias. Esses indícios devem contribuir com a 

construção de situações–problema que sirvam como ponto de partida na introdução de um 

conceito matemático.  

 

 

                                                 
 1 A situação-problema que utilizamos no corpo deste texto, está em consonância com a concepção de Nuñez e 

Ramalho (2004, p.147-148) como sendo “um estado psíquico de dificuldade intelectual [...] necessidade de 

representar algo novo na atividade intelectual do estudante e a possibilidade de motivar a atividade deste na tarefa 

de busca e construção do conhecimento [...] solucionar o problema”. 
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1.1 AFINIDADE COM O DISCURSO DA ETNOMATEMÁTICA 

 

Como posto, a afinidade com o discurso da Etnomatemática vem ocorrendo a partir das 

leituras de trabalhos que versam sobre essa temática. Em princípio, optamos2 por trabalhos que 

estivessem conectados com ambientes naturais e, de preferência, com ações voltadas para a sala 

de aula. Diante dessa perspectiva e ao realizar as leituras, vimos o quão era interessante ler 

sobre trabalhos com enfoques nos conhecimentos matemáticos emergidos em contextos 

socioculturais semelhantes, com os mesmos indivíduos, porém, esses trabalhos mostravam 

objetivos e respostas diferentes entre si. 

Para atender nossas inquietações em investigar indícios dos conhecimentos matemáticos 

além dos muros da escola, sentimos a necessidade de compreender melhor essa vertente da 

Educação Matemática que, em sua essência, busca reconhecer a matemática informal utilizada 

em ambientes diferentes dos centros acadêmicos. Então, pesquisamos quais os trabalhos 

abordavam a Etnomatemática direcionada em ações pedagógicas além da pesquisa qualitativa, 

em uma abordagem etnográfica como recurso de coleta de dados e, como esses trabalhos 

poderiam trazer reflexões para desencadear discussões, contribuindo para a formação de nossas 

concepções sobre o processo didático-pedagógico em uma concepção Etnomatemática.  

Perante as discussões ocorridas para construir nossas concepções acerca do ensino–

aprendizagem em Matemática, fomos analisando como nossa prática pedagógica em sala de 

aula acontecia, junto com os desafios e dificuldades de introduzir conteúdos matemáticos que 

naturalmente exigem várias estratégias para um ensino diferenciado com vistas a fugir da 

prática exclusiva de um ensino centrado em uma Pedagogia Tradicional, algo comum nas aulas 

de Matemática em muitas escolas brasileiras.  

Quando citamos a Pedagogia Tradicional, focamos na perspectiva de Faria e Nuñez 

(2004, p.17), afirmando que nesta pedagogia os “[...] conteúdos, geralmente pouco relacionados 

com a experiência de vida do aluno e com a realidade social, têm caráter sequencial, [...] embora 

suas partes não apresentem interação entre os temas, os quais, inclusive, aparecem de forma 

isolada, sem relação entre si”. É contrário a essa via que pretendemos construir nossa proposta. 

Vale salientar que a Pedagogia Tradicional traz suas contribuições para o ensino–aprendizagem 

em Matemática, mas como toda teoria tem suas limitações, uma vez que essa não leva em 

consideração o contexto sociocultural dos discente. Ainda há a insistência, por parte de muitos 

                                                 
 
2 A partir dessa secção, construímos uma parceria entre o pesquisador e o orientador.  
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docentes, em resolver uma quantidade exagerada de exercícios para treinar apenas o cálculo 

com fórmulas em que a substituição é mecânica, as aulas são expositivas, os conceitos 

matemáticos são apresentados no início das aulas e sem aplicações no cotidiano. Ressaltamos 

que os exercícios têm suas potencialidades, contribuem para o desenvolvimento das habilidades 

em resolver cálculos mentais, mas que só devem ser propostos após a construção do conceito 

matemático, partindo de uma temática emergida do cotidiano dos discentes.  

É buscando sempre a essência de um ensino com significados, que desenvolvemos uma 

proposta alternativa para o ensino–aprendizagem em Matemática, com objetivos de socializar 

esta ideia para outros docentes, a partir da construção de atividades matemáticas partidas dos 

contextos socioculturais, como é o caso da feira livre. A ideia é propor desafios mediante o 

cálculo estimativo para que os discentes observem que os conceitos matemáticos têm mais 

significados quando utilizados em situações reais, em ocasiões que necessitem fazer uma 

escolha de uma situação que envolva até outras áreas do conhecimento e, nessa direção, 

contribuir para a formação integral desses alunos.   

Nessa perspectiva, investigamos indícios dos conhecimentos matemáticos dos feirantes, 

construímos situações–problema com dados reais para dar sentido aos conceitos matemáticos 

e, até mesmo, ressignificamos os antigos conteúdos matemático estudados na escola. 

Ressaltamos ainda que as atividades matemáticas que elaboramos, não devem ser confundidas 

com exercícios que exploram os cálculos voltados para uma única resposta ou na substituição 

de valores em fórmulas matemáticas. Tratam-se de situações–problema que podem despertar 

os interesses dos discentes, com atividades propostas para contribuir com a aquisição do 

conhecimento e com o desenvolvimento de argumentos para a elaboração de respostas 

coerentes. Que os conhecimentos adquiridos sejam aplicados a outros contextos, ultrapassando 

os muros da escola, em uma transcendência que perpassa as propostas dos livros didáticos 

indicados na escola. 

Essas discussões supracitadas irão nos fortalecer para suprir as necessidades que 

sentimos no exercício de nossa profissão, e poder responder certas inquietações que estão 

presentes na prática docente, com a intenção de permitir uma aproximação entre teoria e prática. 

Desde esse momento, não pretendemos difundir a prática pedagógica da Pedagogia 

Tradicional em que, segundo Faria e Nuñez (2004, p.26), “a avaliação conduz o aluno a 

devolver ao docente o conhecimento que dele recebeu da forma mais precisa possível, isto é, 

mais reprodutiva possível”. Em oposição a essa prática, pretendemos trabalhar situações-

problema que possibilitem o desenvolvimento do cálculo estimativo e/ou mental, ou seja, com 
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foco em todo o processo de construção e não apenas no produto final. Por isso, temos a 

convicção de que a Etnomatemática, em consenso com a Resolução de Problemas, poderá ser 

o vetor para potencializar o diálogo entre os conhecimentos da matemática informal com os 

conhecimentos da Matemática formal. 

Nossa proposta caminha em direção ao diálogo supracitado e, pelos anos de experiências 

que temos em sala de aula no ensino da Matemática da Educação Básica, percebemos que pelo 

menos uma parcela representativa dos discentes têm dificuldades em compreender 

determinados conceitos da Matemática acadêmica e até entender os significados que esses têm 

na resolução de problemas do cotidiano.  

Para minimizar essa problemática, construímos atividades pedagógicas que trazem 

situações–problema cujas resoluções necessitam de um conjunto de conceitos matemáticos, 

denotando que essas tarefas não têm a intenção de fragmentar parte dos conteúdos matemáticos, 

nem muito menos desvinculá-los da realidade e/ou na resolução de problemas inerentes ao 

cotidiano dos discentes.  

Percebemos também que uma parcela significativa dos docentes de Matemática, mesmo 

reconhecendo as dificuldades e desafios encontrados nas atuais escolas brasileiras, ainda não 

apresenta alternativas que motivem seus discentes, inter-relacionando os conteúdos da 

Matemática acadêmica e suas aplicações em situações do cotidiano, como também em outros 

contextos. Tais aplicações, quando bem implementadas, poderiam trazer significados dos 

conceitos matemáticos estudados na escola. 

O uso predominante de fórmulas e algoritmos induz a aquisição do conhecimento uma 

vez que, segundo Halmenschlager (2001, p.14), “[...] é transmitido aos alunos de forma 

mecânica e acrítica”, sem momentos de discussões. Defendemos que isso pode ser um dos 

fatores de dificuldades de aprendizagem dos conceitos matemáticos que devem ser abolidos, 

predominantemente, das salas de aula, sendo substituídos por situações-problema articuladas a 

partir de uma problemática emergida dos contextos socioculturais dos discentes. 
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1.2 EXPECTATIVAS DE UMA PROPOSTA DE ENSINO–APRENDIZAGEM EM 

MATEMÁTICA  

 

A partir dos referenciais teóricos escolhidos, discutiremos a fundamentação necessária 

dos materiais que sustentarão nosso trabalho, que subsidiarão uma melhor apreciação das 

manifestações matemáticas que irão despontar nos contextos históricos e socioculturais. 

Contextos em que tais conhecimentos matemáticos informais são úteis para resolver as 

necessidades básicas de sobrevivências, nesse caso, as de resolver problemas inerentes ao 

processo de compra e venda das mercadorias dos feirantes.  

Em vista disso, apresentar a feira livre como ambiente que favorece a aplicação dos 

conceitos matemáticos na prática, delimitados, por exemplo, pelas unidades didáticas das 

Grandezas e Medidas, não pode ser visto como uma proposta reducionista de conteúdos 

matemáticos, mas como uma alternativa de ver que é possível desenvolver atividades 

matemáticas a partir das vivências dos discentes em suas comunidades (em que moram ou estão 

no seu entorno). Também é preciso que o docente esteja atento aos problemas sociais que os 

discentes enfrentam ao sair de suas casas até à escola, os quais podem oferecer a questão 

geradora e norteadora para introduzir os conteúdos da Matemática. 

As situações–problema propostas incluem uma rede de conceitos matemáticos, uma vez 

que quando os discentes forem resolvê-las, irão colocar seus conhecimentos matemáticos ao 

mesmo tempo, de forma unida e não fragmentada. Por isso optamos por fazer menção a “uma 

rede de conceitos matemáticos” para responder os problemas propostos. 

É nessa perspectiva que sugerimos um trabalho pedagógico construído a partir dos 

saberes e fazeres de um campo fértil de conhecimentos matemáticos, a feira livre. Esperamos 

que o desenvolvimento da proposta, como ação para o processo pedagógico, possa promover 

mudanças significativas em sala de aula, pois entendemos a Etnomatemática como 

possibilidades de mudança na concepção do ensino da Matemática.  

Não vemos a Matemática apenas como uma ferramenta de resolução de problemas 

imediatos, mas sim como a ferramenta necessária em todas as áreas do conhecimento na 

resolução de problemas práticos que são necessários a subsistência de muitas pessoas. Como 

diz Halmenschlager (2001, p.15), as “[...] diferentes formas de fazer Matemática, utilizadas 

pelos grupos sociais em suas práticas diárias, na tentativa de resolver e manejar realidades 

específicas”, é de fundamental importância para desenvolver as habilidades matemáticas em 

sala de aula. 
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Assim, é possível trazer para a sala de aula as práticas laborais dos feirantes como 

estratégias de desenvolver habilidades com o cálculo estimativo que possam desencadear o 

gosto pela Matemática formal. A sala de aula costuma ser o local onde os cálculos não são 

vistos de forma prática e, ao favorecer o cálculo mental, criam possibilidades de levar nossos 

discentes a abstrair conteúdos matemáticos de maior complexidade. Essa proposta ganha 

sustentação também nos PCNs quando citam que o “significado da Matemática para o aluno 

resulta das conexões que ele estabelece entre ela e as demais disciplinas, entre ela e seu 

cotidiano e das conexões que ele estabelece entre os diferentes temas matemáticos” (BRASIL, 

1997, p.19). É nessa direção que propomos, a partir de uma abordagem etnográfica, descrever 

a dinâmica do processo de compras e vendas das mercadorias na feira livre, dinâmica a qual 

exibe situações reais que necessitam da matemática informal para sobreviver. 

Por fim, temos a consciência de que o atual ensino da Matemática precisa de mudanças, 

para que se tenha os conteúdos matemáticos com mais aplicações aos problemas reais, com a 

mudança da postura dos docentes em sala de aula e com a formação integral do discente que é 

função da escola. Logo, todos esses desafios só irão se materializar com propostas de trabalhos 

pedagógicos em que os conceitos matemáticos tragam significados para os discentes. É nesse 

sentido que apresentaremos nossos objetivos. 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar os indícios dos conhecimentos matemáticos de três feirantes, da feira livre do 

Conjunto Nova Natal em Natal/RN, à luz das concepções d’ambrosianas de 

Etnomatemática que possam contribuir para a construção de um Caderno de Atividades 

para o ensino–aprendizagem da Matemática na Educação Básica. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever indícios dos conhecimentos matemáticos de três feirantes da feira livre, do 

Conjunto Nova Natal em Natal/RN, à luz das concepções d’ambrosianas de 

Etnomatemática; 
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 Selecionar e organizar elementos dos conhecimentos matemáticos dos feirantes por 

meio de entrevistas semiestruturadas; 

 Elaborar situações–problema a partir dos processos de compra e venda dos feirantes 

para formar um Caderno de Atividades; 

 Construir um Caderno de Atividades de ensino–aprendizagem como alternativa 

didático–pedagógica para a Educação Básica;  

 Estabelecer um diálogo entre a matemática informal dos feirantes e a Matemática 

acadêmica por meio de situações–problema inseridas no Caderno de Atividades; 

 Sistematizar um Produto Educacional contendo o Caderno de Atividades de ensino–

aprendizagem em Matemática para a Educação Básica. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

  

A dissertação está estruturada em seis capítulos, sendo que este, a Introdução, se refere 

ao primeiro capítulo. Aqui discorremos sobre nossas inquietações, sobre o processo 

pedagógico, os primeiros contatos com a Etnomatemática, os objetivos que pretendemos 

alcançar e as expectativas que temos para construir um Caderno de Atividades de ensino–

aprendizagem da Matemática. Esse último servirá como subsídio para que os discentes vejam 

os conceitos matemáticos com mais significados e os docentes possam nortear suas práticas 

pedagógicas na Educação Básica.  

No segundo capítulo, abordaremos um breve histórico da Etnomatemática e a 

Resolução de Problemas. Sobre Etnomatemática, discutiremos indícios de sua 

conceitualização, as dimensões do Programa Etnomatemática, na ótica de D’Ambrosio (2002). 

Na parte de Resolução de Problemas, trataremos da sua importância enquanto metodologia para 

o ensino–aprendizagem–avaliação da Matemática, ao subsidiar a construção das situações–

problema mediantes suas etapas nas concepções de Onuchic e Allevato (2011a). 

O terceiro capítulo trata do Caminho Metodológico da Pesquisa considerada qualitativa 

em uma abordagem etnográfica, seus pressupostos teóricos (que sustentam nosso trabalho), 

bem como, o contexto da investigação e os sujeitos da pesquisa.  

O quarto capítulo analisa os dados da investigação para construir Diálogos da 

Matemática da feira livre com a Matemática acadêmica. Mostraremos que os dados obtidos 

nas entrevistas com os três feirantes permitiram realizar as análises dos indícios dos 
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conhecimentos matemáticos, no processo de compra e venda das mercadorias no ambiente da 

feira livre, para desencadear a construção das situações-problema. 

O quinto capítulo discorre sobre o Produto Educacional. Nele, apresentamos as 

orientações para que os docentes norteiem sua implementação na Educação Básica com o 

auxílio do Caderno de Atividades. 

O sexto e último capítulo, apresenta as Considerações Finais acerca do trabalho 

didático-pedagógico, que propomos como ideia central dessa investigação. 
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2 ETNOMATEMÁTICA E A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

 

 A fim de responder nossas inquietações e desenvolver uma proposta de ensino e 

aprendizagem em Matemática é fundamental que ela se ancore em uma teoria no âmbito da 

Educação Matemática para que esta tenha afinidades com a perspectiva teórica escolhida. Dessa 

forma, optamos por aportes teóricos que considerassem os contextos socioculturais dos 

discentes e reconhecessem as práticas sociais3 de determinados grupos socioculturais.  

 Será considerado o contexto histórico e sociocultural, por exemplo, dos feirantes, em 

que pode haver indícios de conhecimentos matemáticos presentes nas atividades práticas desses 

profissionais, difundidas pelas gerações anteriores na feira livre. Isso ocorrerá tendo em vista 

que a partir das descrições das compras e vendas das mercadorias nesse ambiente natural 

brotarão elementos fundamentais na construção de situações–problema para dialogar com a 

Matemática acadêmica. Desse modo, a teoria que pode mostrar respostas às nossas 

inquietações, norteadas pelos seus pressupostos, é a Etnomatemática que vem sendo defendida 

pelo pesquisador Ubiratan D’Ambrosio durante as últimas décadas.  

 Neste capítulo faremos um breve estudo histórico do Programa Etnomatemática ou 

Etnomatemática que, para D’Ambrosio (2002, p.17), são sinônimos, uma vez que a “[...] 

principal razão é a de se propor uma epistemologia [...] uma explicação final da Etnomatemática 

[...], que não se trata de propor uma outra epistemologia, mas sim entender a aventura da espécie 

humana na busca de conhecimento”. Em seguida, apresentaremos sinais das primeiras 

manifestações de seu nascimento, as tentativas de conceituá-la, a importância que esta tem para 

o campo de pesquisa da Educação Matemática e suas implicações como modelo pedagógico na 

construção de uma alternativa para o ensino–aprendizagem em Matemática. Por fim, 

discutiremos sobre a Metodologia de ensino–aprendizagem–avaliação através da Resolução de 

Problema, nas concepções de Allevato e Onuchic (2009) que trazem considerações para a 

construção de um Caderno de Atividades que proporá ações pedagógicas. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Entendemos como práticas sociais, qualquer forma de manifestação de conhecimentos matemáticos ou atividades 

em prol da resolução de problemas ou que estejam sendo postas em benefício à sobrevivência. 
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2.1 CONCEITUALIZAÇÃO DE ETNOMATEMÁTICA 

 

As discussões acerca de um conceito convergente de Etnomatemática foram 

acontecendo logo nos primeiros eventos de Educação Matemática na década de 1970. Nesses 

encontros se discutia, principalmente, sobre as práticas matemáticas nos contextos 

extraescolares que os indivíduos realizavam em seus respectivos ambientes históricos e 

socioculturais. Essas práticas matemáticas foram discutidas, por exemplo, no III Congresso 

Internacional de Educação Matemática – 3° ICME4, em Karlsruhe na Alemanha, em 1976; nas 

Conferências do Sudão, em 1978; na Finlândia, em 1981; no Suriname, em 1982 e na sessão 

plenária de abertura do 4º ICME em 1984 (Adelaide, Austrália). Em algumas das sessões as 

discussões ocorriam sobre os aspectos socioculturais na Educação Matemática, com indagações 

do tipo “Por que estudar matemática?”.   

Essa indagação ainda continua sendo realizada em muitas salas de aulas espalhadas pelo 

Brasil, deixando muitos docentes sem resposta ou com respostas pontuais, necessitando de 

argumentos coerentes para dar uma resposta convincente aos discentes sobre a utilização da 

Matemática acadêmica em situações reais ou em situações-problema em suas respectivas 

realidades. Do mesmo modo, muitos educadores necessitavam de argumentos coesos e claros 

para aderir ao Programa Etnomatemática, de forma que essa teoria possibilitasse a compreensão 

e o reconhecimento dos conhecimentos matemáticos além dos muros da escola.  

Então, era preciso entender a historiografia dinâmica que a ciência possui para aportar 

o Programa Etnomatemática em uma base sólida, segundo as ideias de Lakatos5. Para Rosa e 

Orey (2014, p.190–191): 

 

 

A adoção do termo programa está diretamente conectada a Lakatos (1970) 

pois a sua proposta, denominada programme incorpora o reconhecimento da 

dinâmica cultural, que é intrínseca a teoria do conhecimento e essencial para 

o programa etnomatemática (...) o programa etnomatemática pode ser 

considerado como uma teoria do conhecimento, pois incorpora as concepções 

da epistemologia e da ciência. Esse programa pode ser definido como o estudo 

das técnicas que, durante a evolução dos diversos grupos culturais, permitiu 

                                                 
4 ICME – International Congress on Mathematical Education. 

 
5
Irme Lakatos (1922 – 1974) filósofo das Ciências e da Matemática. Escreveu sobre o programa de investigação, 

o núcleo central, heurísticas negativa e positiva e o cinturão protetor. Para a Etnomatemática, segundo Ferreira 

(2007, p.273) “como um Programa Científico de Pesquisa lakatosiano, é necessário conhecermos qual é o seu 

‘núcleo’ e como está atuando o cinto de proteção desse núcleo”. 

 

 

http://www.mathunion.org/icmi/conferences/icme-international-congress-on-mathematical-education/introduction/
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que os seus membros pudessem explicar, entender e lidar com os ambientes 

natural, social, político, econômico e cultural. 

 

 

No entanto, salientamos que, ao compreender a Matemática como uma estratégia 

humana de lidar com a realidade, o Programa Etnomatemática reconhece a sua essencialidade 

à vida, segundo D’Ambrosio (2011, grifo do autor), dentro de um Ciclo Vital, que, na 

perspectiva lakatosiana6, refere-se ao seu núcleo juntamente com Ciclo de Conhecimento. 

Nessa perspectiva, o Programa Etnomatemática de D’Ambrosio (2011, p.53, grifo do 

autor) entender a Matemática emergida do contexto sociocultural dos indivíduos, como algo de 

extrema necessidade à sobrevivência, permeada por um Ciclo de Conhecimento na “sua 

geração, organização intelectual e social, e difusão, [...] a realidade [entorno natural e cultural] 

informa [estimula, impressiona] indivíduos e povos que em consequência geram conhecimento 

para explicar, entender, conviver com a realidade”. E, no seu Ciclo Vital que, ainda D’Ambrosio 

expõe no seu livro (2011, p.58–59, grifo do autor), esse consiste “de uma dinâmica cíclica, 

como uma espiral: realidade que informa o indivíduo que processa essas informações e executa 

ação que modifica a realidade que informa o indivíduo”, formando um novo ciclo presente na 

dinâmica dos seres vivos. 

Logo, já consolidada a ideia do Programa Etnomatemática no modelo de metodologia 

dos programas de pesquisas nas concepções lakatosianas, educadores iniciaram os esforços para 

construir linhas de pensamentos representando os conhecimentos matemáticos dos grupos 

socioculturais que estavam à margem da Matemática acadêmica. Entre essas linhas de 

concepções, estavam a de Vergani (2007, p.8) sobre Etnomatemática, que a concebe como 

sendo um programa de pesquisa que “tende a encontrar o seu lugar interativo simultaneamente 

no domínio das Ciências da Educação, das Ciências Matemáticas e Ciências do Homem”, que 

ao encontrar esse lugar, tende a contribuir na transformação da qualidade de vida das pessoas, 

na construção do conhecimento e no pensamento crítico e consciente dos grupos socioculturais. 

Isso é feito como forma de se estabelecer diante de outros conhecimentos, pois em seus 

respectivos contextos são saberes necessários às suas sobrevivências. Já D’Ambrosio (2002, 

p.17) refere-se a Etnomatemática como sendo àquela que busca “entender a aventura da espécie 

humana na busca de conhecimento e na adoção de comportamentos” em seus respectivos 

contextos socioculturais. 

                                                 
6 Em referência a Lakatos. 
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Dando sequência a linha de pensamento, D’Ambrosio (2002, p.17) enfatiza o caráter 

dinâmico do Programa Etnomatemática em aberto, em constante evolução, “mais condizente 

com a postura de busca permanente, proposta pela transdisciplinaridade [...] não sendo possível 

chegar a uma teoria final das maneiras de saber/fazer matemático de uma cultura”. 

Mediante as ideias dos autores supracitados, D’Ambrosio (2002, p.102) ainda 

argumenta na conceptualização do Programa Etnomatemática ao se referir a um programa de 

pesquisa que: 

 

 

Surgiu da análise de práticas matemáticas em diversos ambientes culturais e 

foi ampliada para analisar diversas formas de conhecimento, não apenas as 

teorias e práticas matemáticas; E é um estudo da evolução cultural da 

humanidade no seu sentido amplo, a partir da dinâmica cultural que se nota 

nas manifestações matemáticas. O ponto de partida é o exame da história das 

ciências, das artes, das religiões em várias culturas. Adotamos um enfoque 

externalista, o que significa procurar as relações entre o desenvolvimento das 

disciplinas científicas ou das escolas artísticas ou das doutrinas religiosas e o 

contexto sociocultural em que tal desenvolvimento se deu; O programa vai 

além desse externalismo, pois aborda também as relações íntimas entre 

cognição e cultura. 

 

 

Nesse sentido, este autor delineava suas concepções acerca do programa de pesquisa. 

Suas inquietações e o desejo de contribuir para uma sociedade mais justa, se traduzem pelas 

dimensões do Programa Etnomatemática de D’Ambrosio (2002). Daí a importância que esse 

pesquisador deu ao mencionar Programa Etnomatemática, como sendo algo mais amplo para 

se referir as Etnomatemáticas dos grupos culturais ou aos conhecimentos matemáticos dos 

grupos socioculturais às margens dos conhecimentos da Matemática acadêmica.  

Ainda discorrendo sobre o Programa Etnomatemática, Souza (2015, p.1) elucida que “é 

uma teoria geral do conhecimento. Nesse sentido, é seu interesse todo o processo que envolve 

o conhecimento humano: como ocorre a sua geração; seus modos de organização 

intelectual/social; e seus meios de difusão, incluindo-se a escola”. Essa mesma autora dá 

continuidade ao seu pensamento, afirmando que o Programa Etnomatemática não concorda 

com a fragmentação do conhecimento, mas que caminha para uma Educação transdisciplinar e 

transcultural. Souza (2015, p.2) considera que a Pedagogia Inovadora não é: 

 

 
[...] somente as renovações das práticas pedagógicas, nas quais se faz algo 

nunca realizado na Educação, por exemplo, mas: as teorias que podem orientar 

a introdução intencional de novidades nessas práticas, no contínuo processo 

docente de reflexão e ação; e as ações político–pedagógicas que envolvem a 
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gestão e coordenação escolares, que, implicitamente, respaldam as 

intenções/ações docentes, nas salas de aula.  

 

 

Com isso, o Programa Etnomatemática, remete a pensar alternativas para o processo 

pedagógico inovador em sua essência, mediante um conjunto de conceitos ligados à cognição 

e à epistemologia do conhecimento matemático, contribuindo para as discussões no âmbito da 

Educação Matemática. 

Diante das preocupações existentes em construir o teor do Programa Etnomatemática, 

ainda assim algumas ideias surgiam com sinônimos para esta teoria e que foram sendo 

discutidas pelos educadores matemáticos, em sua análise. Ferreira (1993) cita alguns desses 

pesquisadores, no âmbito da Educação Matemática, que contribuíram para essa construção 

como Cláudia Zalavski que a chamou de Sociomatemática; D’Ambrosio com a Matemática 

Espontânea; Posner de Matemática Informal; Carraher e Schliemann com o termo de 

Matemática Oral; Paulus Gerdes denominou de Matemática Oprimida; Gerdes, Carraher e 

Harris utilizaram o termo Matemática Não-Estandardizada; novamente Gerdes com 

Matemática Escondida ou Congelada; Mellin-Olsen de Matemática Popular e o próprio Ferreira 

com o termo Matemática Codificada no Saber–Fazer. 

Na década de 1990, D’Ambrosio (1990, p.7) enxerga “um programa que caminha 

juntamente com uma prática escolar”. Essa concepção sustenta nossa proposta e ganha reforço 

também quando esse pesquisador diz que o “Programa Etnomatemática nasceu da análise de 

práticas matemáticas em diversos ambientes culturais, porém foi ampliado para analisar 

diversas formas de conhecimento, não apenas teorias e práticas matemáticas” (Id, 2011, p.51–

52). 

 Seguindo o pensamento de D’Ambrosio (2002, p.9), um dos precursores, ele faz 

referência ao termo Etnomatemática, para representar os conhecimentos emergidos de 

ambientes naturais para aquela: 

 

 
Matemática praticada por grupos culturais, tais como comunidades urbanas e 

rurais, grupos de trabalhadores, classes profissionais, crianças de uma certa 

faixa etária, sociedades indígenas, e tantos outros grupos que se identificam 

por objetivos e tradições comuns aos grupos. 

 

 

Das menções feitas para conceituar a Etnomatemática em simpósios, conferências entre 

outros encontros de pesquisadores na esfera da Educação Matemática, escolhemos duas 

produzidas por Ferreira (1997) e D’Ambrosio (2002) respectivamente. A primeira sobre a “zona 
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de confluência entre a Matemática e a Antropologia” e a segunda como sendo o “caminho que 

os grupos culturais específicos encontram para classificar, ordenar, contar e medir”. Ambas 

concepções que os autores tinham para se referirem às diferentes formas de Matemática que 

existem e estão sendo praticadas pelos grupos culturais. Mesmo com boas intenções de construir 

uma definição, D’Ambrosio (2002, p.18) reconhece que talvez não seja “possível chegar a uma 

teoria final das maneiras de saber/fazer matemático de uma cultura”.  Surge disso, a vontade de 

conhecer a essência do Programa Etnomatemática e, para desenvolver esse trabalho, é preciso 

também compreender a complexidade que envolve o saber/fazer de grupos socioculturais. 

Ainda sobre conhecimentos matemáticos excluídos dos ambientes escolares ou 

habilidades matemáticas postas em benefício da intracultura dos grupos socioculturais, 

D’Ambrosio (2014, p.15) declara que o Programa Etnomatemática tem dimensões que abarcam 

uma vasta área para ter: 

 

 
[...] uma visão mais ampla da matemática e do modo como deve ser ensinada 

nas escolas. [Sugeriu] uma discussão sobre a natureza do conhecimento 

matemático, com especial atenção à História, Filosofia e Cognição em um 

sentido mais amplo, não restrito especificamente para a filosofia e a história 

da matemática e as teorias sobre aprendizagem da matemática.  

 

 

Em todas essas manifestações, D’Ambrosio participou e apresentou nos eventos, 

pressupostos da Etnomatemática, divulgando suas reflexões sobre as bases socioculturais na 

Educação Matemática. Desse modo, suas concepções entravam em confronto com a forma de 

como o ensino da Matemática estava sendo ministrado em sala de aula, sem trazer significados 

para os discentes explorarem, inclusive, questões sem tanta complexidade no cotidiano desses. 

No entanto, esses descontentamentos se intensificaram na década de 1970, logo após os 

educadores matemáticos discordarem da perspectiva de um currículo imposto e estabelecido 

pelo Movimento da Matemática Moderna (MMM) que não se sustentou enquanto proposta de 

ensino, tornando-se um marco histórico no âmbito da Educação Matemática, pois já haviam 

inquietações acerca dos resultados insatisfatórios sobre a aprendizagem matemática. 

O surgimento da Etnomatemática pode ter se tornado um expoente à medida que os 

pressupostos desta teoria se contrapunham às propostas de um único tipo de matemática 

estabelecida pelo MMM. Logo, as ideias de Etnomatemática se fortaleciam conforme as 

discussões se estabeleciam nos eventos de Educação Matemática nacionais e internacionais, 

rebatendo sempre a forma de como este movimento apresentava a Matemática em uma única 

direção, adotando um modelo de Matemática universal desligada das práticas sociais. Nos conta 
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Ferreira (2004, p.13) que a “forte reação contra a existência de um mesmo currículo e contra a 

maneira imposta de apresentar a Matemática de uma só visão”, contribuiu de forma significativa 

para que a corrente de educadores refletisse sobre uma nova abordagem para o currículo de 

Matemática, o que desencadeou ações pedagógicas para o contexto escolar.  

Então, esse reconhecimento dos significados que os saberes e fazeres têm para os grupos 

socioculturais, pode ser entendido como os primeiros passos da essência do Programa 

Etnomatemática. No entanto, esse olhar voltado apenas para as atividades humanas, em que os 

conhecimentos matemáticos estão sendo aplicados, é apenas um dos tentáculos no campo de 

abrangência desse Programa. Para D’Ambrosio (2008, p.1): 

 

 

O objetivo maior [do Programa Etnomatemática] é dar sentido a modos de 

saber e de fazer das várias culturas e reconhecer como e por que grupos de 

indivíduos, organizados como famílias, comunidades, profissões, tribos, 

nações e povos, executam suas práticas de natureza Matemática, tais como 

contar, medir, comparar, classificar. 

 

 

Notamos na elucidação desse autor, a amplitude que é o teor do Programa 

Etnomatemática e suas intenções, visto que existem muitos elementos inerentes às atividades 

dos seres humanos, remetendo-se, dessa forma, às atividades realizadas no cotidiano que 

envolve desde os conhecimentos matemáticos para resolver problemas relativos à 

sobrevivência, como é o caso da produção de alimentos, até às questões de comportamentos e 

compartilhamentos das características e peculiaridades dos indivíduos de cada grupo 

sociocultural. 

Como consequência e sob os argumentos de que o objetivo maior é dar sentido a modos 

de saber/fazer presentes nas atividades humanas, necessários para a resolução dos problemas 

inerentes ao cotidiano. A Etnomatemática esteve ganhando espaço no campo da Educação 

Matemática, principalmente, para construir Produtos Educacionais voltados à sala de aula como 

forma de contribuir para a melhoria do ensino, aprendizagem e avaliação em Matemática. 

Nessa perspectiva, para confeccionar uma proposta que atenda às necessidades da sala 

de aula, partindo dos conhecimentos matemáticos de um ambiente histórico e sociocultural, é 

fundamental apreciar a essência de uma teoria que defenda e reconheça as práticas matemáticas 

de ambientes naturais, contemplando os objetivos da nossa futura proposta. Para compreender 

melhor o que seja a tríade: ensino–aprendizagem–avaliação, Allevato e Onuchic (2009, p.6) 

justificam dizendo que: 
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A opção de utilizar a palavra composta ensino-aprendizagem-avaliação tem o 

objetivo de expressar uma concepção em que ensino e aprendizagem devem 

ocorrer simultaneamente durante a construção do conhecimento, tendo o 

professor como guia e os alunos como co-construtores desse conhecimento. 

Além disso, essa metodologia integra uma concepção mais atual sobre 

avaliação.  

 

 

Para dar início a solidificação da proposta didático-pedagógica, é imprescindível 

conhecer a Etnomatemática d’ambrosiana e seu campo de atuação, uma vez que não é tão fácil 

por se tratar de uma teoria recentemente surgida e que ainda busca se fixar no âmbito da 

Educação Matemática. Mas, diante das concepções de D’Ambrosio (2002) sobre 

Etnomatemática, notamos que há convergência entre os pressupostos da Etnomatemática 

d’ambrosiana7 e os objetivos da nossa ação pedagógica voltada à sala de aula.  

Logo, partindo das primeiras leituras sobre Etnomatemática, percebemos as afinidades 

com as concepções de D’Ambrosio (2002) e, evidentemente, fomos pesquisar para ter mais 

clareza sobre Etnomatemática. De início, entendemos que D’Ambrosio (2002, p. 17) não 

pretendia criar mais uma disciplina para a sala de aula, mas sugerir “uma epistemologia, e, 

como tal, uma explicação final da Etnomatemática”, procurando “evidenciar que não se trata 

de propor uma nova epistemologia, mais sim de entender a aventura da espécie humana na 

busca de conhecimento e na adoção de comportamentos” (Op. Cit. p.17). 

Também notamos que D’Ambrosio (2002) objetivava dar uma definição para 

Etnomatemática, designando etimologicamente o que representa a Etno, o matema e a tica, 

afirmando que esses três termos contemplam as dimensões que vão poder explicar, entender, 

ensinar, lidar em face às artes, técnicas e maneiras de sobreviver e, em face aos conhecimentos 

matemáticos, resolver os problemas em seus respectivos ambientes naturais. 

Desse modo, discutiremos na próxima seção a Etnomatemática sob a ótica de 

D’Ambrosio (2002) para entender as concepções acerca do princípio da Etnomatemática, tentar 

compreender os riscos, desafios e limitações que possivelmente existem no enfrentamento do 

processo ensino–aprendizagem–avaliação em Matemática.  

A apreensão dos pressupostos da Etnomatemática, se tornará importante para que 

tenhamos uma ideia do contexto histórico e sociocultural dos que vivem em suas respectivas 

comunidades, procurando entender os saberes e fazeres e os significados desses conhecimentos 

para os grupos culturais. Os saberes e fazeres matemáticos podem se tornar compreensíveis a 

partir do instante em que esses conhecimentos estão sendo aplicados nos contextos 

                                                 
7 Em referência a Etnomatemática que Ubiratan D’Ambrosio defende ou concebe. 
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socioculturais, considerando as regras e crendices, comportamentos e compartilhamentos das 

ideias matemáticas, na busca da resolução de problemas dos indivíduos.  

Em consonância com esse pensamento, entendemos que a Etnomatemática representa 

as atividades diárias realizadas pelas pessoas em suas comunidades, difundidas em sua cultura, 

nos símbolos, no uso das ferramentas, mitos, crenças e são peculiares a todos os indivíduos 

desse grupo com suas especificidades. Logo, se torna fundante ter a clareza de quais os 

significados que os conhecimentos matemáticos têm para as pessoas em seus ambientes 

naturais. Por isso, cada conhecimento matemático tem o seu valor quando respondem às 

questões de sobrevivência, criando novas ferramentas, aprimorando as antigas. Entre tentativas 

com erros e acertos, recorrem às experiências negociadas durante a história e adquirem técnicas 

e habilidades para continuar a viver com melhor qualidade de vida. 

Diante do exposto, vemos que a Etnomatemática é uma justaposição8 de palavras, mas 

que representa elementos de um contexto complexo de saberes matemáticos. Esses são reflexos 

das exigências por estratégias de sobrevivência ditadas pelas atividades diárias, que estão 

sempre presentes nas práticas sociais dos grupos socioculturais.  

 

2.2 ETNOMATEMÁTICA D’AMBROSIANA 

  

Nesta secção discutiremos o pensamento de D’Ambrosio (1990, 1996, 2002, 2005, 

2008, 2009, 2011, 2012a, 2012b, 2013, 2014) sobre Etnomatemática e suas Dimensões, em 

especial, a Dimensões Educacional, enfatizando como essa visão pode apoiar teoricamente a 

nossa proposta didático-pedagógica em tela. 

 Para D’Ambrosio (2002), o ser humano desenvolve saberes (competências) e fazeres 

(habilidades) que vem sendo compartilhados ao longo dos tempos e vão se modificando de 

acordo com as necessidades de sobrevivência. Desse modo, o compartilhamento dos 

conhecimentos é negociado pelo grupo sociocultural e ocorre na própria cultura. Sobre isso, 

D’Ambrosio (2002, p.18 - 19) diz que ao:  

 

 

[...] reconhecer que os indivíduos de uma nação, de uma comunidade, de um 

grupo compartilham seus conhecimentos, tais como a linguagem, os sistemas 

de explicações, os mitos e cultos, a culinária e os costumes, e têm seus 

                                                 
8 O processo linguístico de composição é o processo através do qual ocorre a formação de novas palavras a partir 

de duas ou mais palavras simples ou radicais. As novas palavras formadas são compostas e possuem significado 

próprio. Fonte: http://www.normaculta.com.br/composicao-por-justaposicao/. Acesso em 11.05.2016. 

 

http://www.normaculta.com.br/composicao-por-justaposicao/
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comportamentos compatibilizados e subordinados a sistemas de valores 

acordados pelo grupo, dizemos que esses indivíduos pertencem a uma cultura. 

As distintas maneiras de fazer [práticas] e de saber [teoria], que caracterizam 

uma cultura, são parte do conhecimento compartilhado e do comportamento 

compatibilizado. 

 

 

Logo, esse pesquisador nos esclarece sobre os conhecimentos matemáticos que são 

compartilhados na cultura e isso irá contribuir e sustentar as nossas futuras análises. Ainda nos 

apoiando nas concepções de D’Ambrosio (1990, p.7) de Etnomatemática, também 

compreendemos como sendo “um processo que visa explicar os processos de geração, 

organização e transmissão de conhecimento em diversos sistemas culturais”, pois ao tomar 

conhecimento da história das feiras livres, notamos indícios da transmissão dos costumes, 

saberes e fazeres socializados pelos feirantes. 

 Ao se referir ao Programa Etnomatemática, D’Ambrosio (2002, p.27) o concebe com 

“óbvias implicações pedagógicas”. Assim o pesquisador, ao analisar as ideias matemáticas 

presentes nos contextos socioculturais dos grupos etnos, apresenta as várias dimensões 

supracitadas de Etnomatemática. Nessa investigação, expomos recortes sobre as dimensões 

conceitual, cognitiva e educacional. 

 Em termos de Dimensão Conceitual, D’Ambrosio (2002) elucida sobre o conhecimento 

e como este se produz, acumula-se, resolve questões de sobrevivência, no aqui e agora, e até de 

transcendência, no onde e quando, que são necessidades do ser humano. Nesse sentido, a 

“espécie humana cria teorias e práticas que resolvem questões existenciais. [...] são as bases de 

elaboração de conhecimento e decisões de comportamento, a partir de representações da 

realidade” (D’AMBROSIO, 2002, p.27). Em comum acordo, esses conhecimentos se 

constroem [pelo saber] e através das habilidades [pelo fazer] vão se difundindo na intercultura9 

e na intracultura permeados pelas crenças, mitos, valores, numa perfeita combinação. Dessa 

forma, para D’Ambrosio (2002), esses saberes são compartilhados e comportamentos 

compatibilizados, gerando conhecimento e mais conhecimento a partir das ideias prévias. 

 Ao se referir sobre a Dimensão Cognitiva, D’Ambrosio (2002, p.30) discute “as ideias 

matemáticas, particularmente comparar, classificar, quantificar, medir, explicar, generalizar, 

inferir e, de algum modo, avaliar, são formas de pensar, presentes em toda a espécie humana”. 

Nesse sentido, entendemos que as ideias matemáticas denotam habilidades dos indivíduos para 

resolver problemas da sua cultura, e que foram compartilhadas pelas gerações anteriores, 

                                                 
9 Intercultura: culturas adjacentes; Intracultura: na própria cultura. 
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resultados das experiências vivenciadas em seus grupos socioculturais. Essas experiências 

incluem manifestações intelectuais [mentefatos] e materiais [artefatos] formando, para 

D’Ambrosio (2002), um conjunto de instrumentos que: 

 

 

Se manifesta nas maneiras, nos modos, nas habilidades, nas artes, nas técnicas, 

nas ticas de lidar com o ambiente, de entender e explicar fatos e fenômenos, 

de ensinar e compartilhar tudo isso, que é o matema próprio do grupo, à 

comunidade, ao etno. Isto é, na sua etnomatemática. (D’AMBROSIO, 2002, 

p.35, grifo do autor). 

 

 

Podemos agora entender esses modos particulares de fazer Matemática, em uma 

perspectiva de Etnomatemática d’ambrosiana, como sendo outro tipo de Matemática ou 

Matemática informal, necessária às atividades de um contexto sociocultural específico. As 

estratégias de quantificação das mercadorias que iremos investigar no processo de 

comercialização dos feirantes, podem ser interpretadas, nas palavras de D’Ambrosio (2002, 

p.35) citadas anteriormente, como sendo as “ticas” para obter a margem de lucro desejada.  

A Dimensão Educacional é mais um dos tentáculos do Programa Etnomatemática de 

D’Ambrosio (2002) como forma de propiciar um diálogo entre a Matemática informal e a 

Matemática acadêmica, potencializado por uma ação no processo pedagógico. É a partir dessa 

dimensão que se tenta explicar o percurso que os conhecimentos da matemática informal e os 

da Matemática acadêmica podem dialogar entre si, estabelecendo alternativas didático-

pedagógica para auxiliar os docentes em sala de aula ao implementá-las. Desse modo, é possível 

que os discentes vejam os conceitos matemáticos e os muitos significados que a Matemática 

tem para oferecer a essas questões, segundo D’Ambrosio (2002), de sobrevivência [aqui e 

agora] e transcendência [onde e quando], como ferramenta de resolução de situações–

problemas no contexto do discente.  

Nesse sentido, ao sugerir uma proposta para a sala de aula, a partir das práticas laborais 

dos feirantes subsidiada pela Etnomatemática, é possível articular discussões acerca dos 

conhecimentos matemáticos aplicados em situações reais em cada contexto, o que sana as 

dificuldades e necessidades de cada povo. Sobre os dois conhecimentos matemáticos, o 

informal e o formal, parafraseando D’Ambrosio (2002), os mesmos não podem e nem devem 

ser colocados em confronto, alertando que, de forma alguma um conhecimento anulará outro, 

mas que podem viver em harmonia, em formação de um par dicotômico, contudo em perfeita 

simbiose.  
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2.3 ETNOMATEMÁTICA COMO ALTERNATIVA PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA 

  

Nesta seção, iremos apresentar nossa defesa através da apresentação dos pressupostos 

da Etnomatemática na Dimensão Educacional, o que nos motivou a desenvolver uma proposta 

alternativa para o ensino–aprendizagem em Matemática. Não queríamos passar pela sala de 

aula utilizando, predominantemente, um único tipo de Matemática imposta pelo tradicional 

currículo da Educação Brasileira e não sugerir ações práticas para o processo pedagógico.  

Também não desejávamos continuar com a prática pedagógica em que se apresentava as 

unidades didáticas da Matemática de um ensino apenas centrado por transmissão, algo já 

recorrente durante muitas décadas na Educação Brasileira. D’Ambrosio (2002) ressalta que o 

processo educacional não poderia focalizar a mera transmissão de conteúdos, 

predominantemente, conteúdos matemáticos desconectados dos contextos socioculturais ou de 

fatos reais presentes no cotidiano dos discentes, configurando um cenário de exposição de um 

tipo de matemática. Segundo D’Ambrosio (2002, p.46), isso denota uma prática pedagógica 

com “conteúdos obsoletos, na sua maioria desinteressantes e inúteis, e inconsequentes na 

construção de uma nova sociedade”, que D’Ambrosio (2002) denomina de um tipo de ensino 

de matemática que DÓI.  

Promover uma alternativa de inclusão para os discentes por meio de problemáticas 

criadas a partir de contexto socioculturais (quando possível) e, concomitantemente, oferecer 

aos docentes, uma proposta que recomenda a inserção de um conceito matemático por etapas 

da Resolução de Problemas, é o principal foco dessa proposta didático-pedagógica. Ainda, criar 

possibilidades para transformar o atual quadro do ensino de matemática na Educação Básica no 

Brasil igualmente faz parte da nossa proposição. 

Destarte, estamos convictos de que poderemos contribuir para o ensino–aprendizagem 

da Matemática, já que pretendemos exemplificar, por intermédio de situações–problema, que 

os conceitos matemáticos se tornam mais significativos à medida que são utilizados nas 

atividades práticas do cotidiano ou em diferentes contextos profissionais dos indivíduos em 

seus respectivos grupos culturais. 

Diante do exposto, a forma que menos nos interessa, como educadores matemáticos, 

são essas práticas pedagógicas afastadas do cotidiano dos discentes e, ainda mais, a não oferta 

de ferramentas que despertem seus interesses. D’Ambrosio (2002, p.46) sugere que se deva 

oferecer aos discentes “instrumentos comunicativos, analíticos e materiais para que eles possam 

viver, com capacidade de crítica, numa sociedade multicultural e impregnada de tecnologia”. 
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Em outras palavras, os docentes devem apresentar em sala de aula atividades que ofereçam 

momentos de discussões para que aqueles, por sua vez, argumentem suas respostas de forma 

coerente, buscando uma resposta convincente.  

Outro ponto de apoio para contribuir com nosso trabalho, está nos documentos 

propostos pelos Referenciais Curriculares da Secretaria Municipal de Educação do Natal – 

SME/Natal – RN, quando se refere a Etnomatemática como sendo: 

  
 

Uma técnica que valoriza os conhecimentos matemáticos do grupo cultural ao 

qual os alunos pertencem, aproveitando, o máximo possível, o saber extra-

escolar, para explicar, conhecer e entender os diversos contextos sociais. 

Procura compreender o saber/fazer matemático ao longo da história da 

humanidade, contextualizando em diferentes comunidades, povos e nações. 

(NATAL, 2008a, p.48). 

 

 

 Em consonância com esse argumento, os Parâmetros Curriculares nacionais – PCNs –

recomendam para que um conceito matemático alcance um maior número possível de discentes 

na aprendizagem matemática se torna necessário “partir da realidade e chegar à ação 

pedagógica” (BRASIL, 1997, p.21). Nesse sentido, o docente precisa compreender as 

fundamentações da Etnomatemática para desenvolver seu trabalho de forma satisfatória, 

inclusive, propiciando atividades que promovam a aquisição do conhecimento e a formação 

integral dos discentes, com origem no contexto sociocultural em que estes estejam inseridos.  

Reforçando o argumentando supracitado, as aplicações dos conceitos matemáticos, 

oriundos da realidade em ambientes extraescolares, mesmo que sejam aplicados em situações 

não tão complexas, podem desencadear conexões para estabelecerem um diálogo entre a 

resolução de problemas e a aprendizagem matemática. Isso se verá através dos procedimentos 

lógicos de identificar, comparar, classificar e explicar, que devem ser hábitos de todos os 

discentes, na busca da sua autonomia e no desenvolvimento de suas habilidades. Dessarte, os 

PCNs têm como princípio norteador, adequar o trabalho escolar a uma nova realidade de que: 

 

 

A matemática é importante na medida em que a sociedade necessita e se 

utiliza, cada vez mais, de conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, 

que por sua vez são essenciais para a inserção das pessoas como cidadãos no 

mundo do trabalho, da cultura e das relações sociais. (BRASIL, 1998, p.56).  

 

 

Pesquisas em Etnomatemática vêm se preocupando com o programa curricular, com 

alerta para o fato de se ter um currículo que impõe um único tipo de Matemática como sendo a 
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verdade absoluta, sem servir as necessidades dos discentes. Para Vilela (2004, p.45), o “mais 

frequente nas escolas é a não articulação e incompreensão do que é exigido, propiciando a 

exclusão dos mais pobres no plano de conhecimento” e, isso é ainda notado em muitas escolas 

brasileiras. Para mudar o atual quadro em relação ao ensino-aprendizagem em Matemática, não 

poderíamos, percebendo as necessidades dos discentes, ficarmos inertes à realidade. Caso não 

se pense em estratégias para a mudança desse quadro, o domínio do conhecimento matemático, 

requisito para inserção em patamares mais elevados do mercado de trabalho, ficará restrito a 

parcela de estudantes mais privilegiados da sociedade: os de famílias abastadas.  

A Etnomatemática pode propiciar um momento de repensar o conhecimento 

matemático, segundo Vilela (2004, p.46): 

 

 

As experiências com Etnomatemática em escolas propõem estudar e resgatar 

formas de conhecimento dos grupos considerados em sua especificidade 

cultural, através de práticas escolares vinculadas ao contexto cultural, com 

dimensões curriculares que priorizam o saber local, num resgate histórico da 

vida e da cultura local.  

 

 

As palavras da autora se aliam aos nossos argumentos para construir um Caderno de 

Atividades e socializá-las nas escolas de modo e que os docentes possam tê-lo como um 

parâmetro para suas atividades didáticas–pedagógicas, partindo dos respectivos contextos em 

que seus discentes estão inseridos.  Argumentam Monteiro, Mendes e Chieus Junior (2004, 

p.59) que os contextos propiciam espaços para que as discussões aconteçam, pois, “um espaço 

para uma discussão crítica de diferentes tipos de saberes, muitos deles excluídos do contexto 

escolar”, representam fazer as devidas mobilizações com ações práticas para o ensino–

aprendizagem em Matemática. 

Nesse ponto de vista, entendemos que a Etnomatemática deve possibilitar, em uma 

perspectiva didático-pedagógica, compreender e descrever os saberes e fazeres matemáticos, 

por exemplo, os dos feirantes, intrínsecos ao processo de comercialização de suas mercadorias 

e, sobretudo, construir uma proposta que forneça meios e sirva como uma alternativa de 

intervenção pedagógica. Knijnik (2012, p.66) fala em trazer as situações reais para a sala de 

aula, permitindo aos discentes verem as diferentes matemáticas em diferentes contextos, além 

de propiciar a construção de significados para a Matemática acadêmica: 
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A importância de trazer a “realidade” do aluno para as aulas de Matemática se 

entrelaça com os dois outros que circulam no campo educacional mais amplo: 

[1]– A educação deve contribuir para a transformar socialmente o mundo; 

[2]– É preciso dar significados aos conteúdos matemáticos para suscitar o 

interesse dos alunos por aprender. (Grifo nosso). 

 

 

A pesquisadora cita duas das dimensões da Etnomatemática, respectivamente a 

Dimensão Política [1] e a Dimensão Educacional [2].  

Sob essa visão, a investigação, a qual temos a finalidade de construir, contempla 

aspectos de uma pesquisa como recurso pedagógico em outros ambientes de múltiplos 

conhecimentos. Essa forma de levar o saber/fazer matemático para a escola, a qual valoriza as 

estratégias da Matemática informal, como a dos feirantes, em diálogo com a Matemática 

acadêmica, poderá potencializar o ensino-aprendizagem da Matemática com mais significado, 

pois, para Nunes, Carraher e Schliemann (2011, p.35): 

 

 

A matemática é uma ciência, ensinada em um momento definido por alguém 

que compra, que vende, que mede e encomenda peças de madeira, que 

constrói paredes, que faz o jogo na esquina. Que diferença fazem essas 

circunstâncias para a atividade dos sujeitos? Na aula de matemática, as 

crianças fazem contas para acertar, para ganhar boas notas, para agradar a 

professora, para passar de ano. Na vida cotidiana, fazem as mesmas contas 

para pagar, dar troco, convencer o freguês de que seu preço é razoável. Estarão 

usando a mesma matemática? O desempenho nas diferentes situações será o 

mesmo? Que papel exerce a motivação da venda? Que explicação existe para 

que alguém seja capaz de resolver um problema em uma situação e não em 

outra? 

 

 

Esse tipo de conhecimento matemático que as autoras citam, corrobora com nossa 

proposta de descreveremos os conhecimentos matemáticos dos feirantes em uma feira livre de 

um conjunto habitacional de Nova Natal, na Zona Norte do Natal/RN. 

Apoiados sob o ângulo da Etnomatemática vislumbramos que conteúdos matemáticos 

devem ser oriundos das situações mais próximas da realidade dos discentes. Alguns trabalhos, 

permeados pela a Etnomatemática, com foco nessa perspectiva de levar atividades de contextos 

jamais imaginados para a sala de aula, foram desenvolvidos por Araújo Junior (2013) e 

Gonçalves (2013) que apresentam ações para o processo pedagógico, a partir dos saberes e 

fazeres dos oleiros10 das cerâmicas, respectivamente, das cidades Jardim do Seridó/RN e 

Russa/CE.  O desafio de construir um trabalho em Etnomatemática, para Araújo Junior (2013, 

                                                 
10 Trabalhadores que confeccionam tijolos e telhas numa cerâmica.  
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p.27), era o de “mostrar que existem vários conhecimentos etnomatemáticos na fabricação de 

telhas de cerâmica vermelha, e que podemos refletir através deles por meio de sequências 

didáticas para a sala de aula”. Já para Gonçalves (2013, p.20) foi o de “desenvolver uma prática 

pedagógica à luz da Etnomatemática [...] que contemple os conhecimentos etnomatemáticos 

empregados no labor dos trabalhadores das indústrias de cerâmica vermelha [...] em 

consonância com a matemática escolar”. A nossa propositura de trabalho visa a decodificação 

dos saberes e fazeres dos feirantes no processo de comercialização das mercadorias como ações 

pedagógicas para o ensino–aprendizagem em Matemática, permeadas por situações-problema 

emergidas de uma feira livre.  

Outro trabalho com enfoque no processo educacional aparece em Bandeira (2013), o 

qual oferece uma sugestão ao ensino de Matemática na Educação Básica e expõe uma 

reorientação curricular para o ensino–aprendizagem em Matemática; defende a “utilização do 

conhecimento matemático vivenciado pelo aluno em sua comunidade como subsídio 

metodológico para o processo de ensino-aprendizagem da matemática escolar à luz das 

concepções d’ambrosianas de Etnomatemática” (BANDEIRA, 2013, p.25).   

Os saberes e fazeres do cotidiano dos feirantes, neste trabalho, irão representar as 

situações-problema favorecendo a aquisição dos conhecimentos matemáticos escolares, e que 

poderão aparecer no ambiente da feira livre, inclusive, que muitos discentes conhecem.  Isso 

contribuirá nas discussões em sala de aula que serão socializadas no momento de realização das 

atividades em grupos, de acordo com os pressupostos teóricos da Resolução de Problema.  

Quando optamos em trazer situações reais da feira livre, imaginávamos que esse 

ambiente proporcionaria, para os discentes, enxergarem de perto a realidade da feira livre 

através das situações-problema e que ao visitarem a feira livre estivessem dispostos ou 

interessados a desvelar conhecimentos matemáticos presentes nesse contexto. Recorrendo a 

D’Ambrosio (2002, p.22), o “cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios da 

cultura. A todo instante, os indivíduos estão comparando, classificando, quantificando, 

medindo, explicando, generalizando, inferindo e, de algum modo, avaliando”. 

Sobre os conhecimentos matemáticos como ações pedagógicas, Oliveira (2004) diz que 

a Etnomatemática envolve tanto uma prática investigativa quanto uma prática pedagógica. 

Desse jeito, a feira livre está entre os campos de investigação e tem conhecimentos matemáticos 

em suas práticas comerciais que serão usados para o desenvolvimento de uma proposta 

didático-pedagógica. 
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Outra concepção que abarca a nossa proposta destinada à Educação Básica é a de Nunes, 

Carraher e Schliemann (2011, p.28), a qual afirma que a Matemática é uma atividade humana 

e que a “aprendizagem de matemática na sala de aula é um momento de interação entre a 

matemática organizada pela comunidade científica, ou seja, a Matemática acadêmica, e a 

matemática como atividade humana”, o que vem convergir para fundamentar a nossa 

investigação. 

Nessa perspectiva, confeccionaremos um Caderno de Atividades para o ensino–

aprendizagem da Matemática permeado pela Metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação 

através da Resolução de Problema, pois, segundo Gonçalves (2013, p.39), existe uma “relação 

de protocooperação11 entre a Etnomatemática e a Resolução de Problemas para elaboração de 

uma proposta pedagógica para o ensino básico”. Diante das palavras dos pesquisadores citados 

anteriormente, vimos que é possível desenvolver uma sugestão para o ensino–aprendizagem–

avaliação, proveniente das descrições dos conhecimentos matemáticos a serem investigados no 

processo de comercialização dos feirantes na feira livre e articulá-los com as unidades didáticas 

da Matemática acadêmica na linha da Etnomatemática d’ambrosiana. 

A Figura 1 apresenta possibilidades de diálogo entre a Etnomatemática e a Resolução 

de Problemas, geradas de uma temática que provavelmente os estudantes conhecem ou já 

ouviram falar que é a feira livre. 

 

 

Figura 1 – Etnomatemática e a Resolução de Problemas. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

                                                 
11 Grifo do Autor. Segundo Gonçalves (2013, p.39), a “protocooperação consiste em um tipo de relação entre 

espécies diferentes em que ambas se beneficiam, mas podem viver independentemente”. 
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Entendemos, pela Figura 1, que a Etnomatemática parte da realidade, com problemas 

inerentes ao contexto sociocultural dos discentes, para uma ação pedagógica, da mesma maneira 

que na Resolução de Problema a seta deriva de um problema também presente no contexto 

sociocultural dos estudantes. Portanto, existe um ponto de convergência para que as duas teorias 

transitem nesse campo de conhecimento. Esse ponto é originado nas situações–problema, o que 

permite dar sequência ao nosso trabalho didático–pedagógico. Logo, é possível introduzir um 

conceito matemático, partindo de um problema em contextos naturais sob a ótica da 

Etnomatemática e pela Resolução de Problema.  

Discutiremos este diálogo entre Etnomatemática e a Metodologia de ensino–

aprendizagem–avaliação através da Resolução de Problemas e as possibilidades de aportes 

teóricos para elaboração de um Caderno de Atividades. 

 

2.4 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO METODOLOGIA PARA O ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

 

Reforçando as concepções da Etnomatemática que, na sua essência, vê a Matemática 

como algo vivo em contextos reais no espaço e no tempo, a nossa proposta tem os mesmos 

interesses de apresentar situações reais, a partir do contexto da feira livre, em que o bom 

emprego da Matemática tem seu verdadeiro significado, dando sentido aos conceitos 

matemáticos com aproveitamentos práticos e necessários às questões de sobrevivência.  Mas a 

partir dessas considerações, também é possível aplicá-las em problemas, os quais se exige o 

pensamento matemático mais elaborado, subsidiado pelas ideias matemáticas, até atingir o grau 

mais elevado das abstrações.  

Para contemplar os interesses da presente investigação, trazemos um Caderno de 

Atividades amparado pela Metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação através da 

Resolução de Problemas em que, segundo Vilela (2004, p.46), a “determinação dos conteúdos 

curriculares depende de uma pesquisa etnográfica que possibilite identificar os saberes locais”, 

podendo ser articulados aos conteúdos matemáticos na escola. Isso é alcançável por intermédio 

das atividades derivadas das práticas laborais dos feirantes, interpretadas pela ótica da 

Etnomatemática nas concepções de D’Ambrosio (2002), que tem o desejo de ver uma educação 

como meio principal de preparar gerações dos jovens para a inserção em uma sociedade mais 

justa e feliz. 
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No final da década de 1970, muitos educadores, preocupados com o ensino da 

Matemática que se dava de forma puramente mecânica, tiveram a iniciativa de mudar o quadro 

em relação ao ensino–aprendizagem–avaliação da Matemática e viram possibilidades de 

mudanças mediante a Resolução de Problemas. Iremos compartilhar a ideia de Onuchic e 

Allevato (2011a, p.75) que usam “Resolução de Problemas para nos referirmos à disciplina ou 

à teoria, e resolução de problemas para nos referirmos ao ato de resolver problemas”. 

Em 1980, nos Estados Unidos, os educadores matemáticos editaram uma publicação do 

NCTM – National Council of Teachers of Mathematics, denominada de Agenda para a Ação. 

Nesta agenda o NCTM orienta a Resolução de Problemas como alternativa de compreender os 

conteúdos matemáticos para que se possa aplicá-los em novas situações e investigar essas 

situações partindo de temáticas do cotidiano do discente.  

As relações para constituir um consenso sobre a Resolução de Problemas não foram tão 

simples, pois havia uma discordância de concepções acerca de elaborar uma proposta de um 

conceito convergente para a Resolução de Problemas; uma corrente concebia a teoria se 

preocupando com o processo, já a outra com o produto final. Nesse sentido, Onuchic (1999, 

p.206) cita que “[...] os estudos da década de 80 deram muita atenção ao processo de resolução 

de problemas, não se limitando simplesmente à busca da solução do problema”. Estas diferentes 

perspectivas contribuíram para que a Resolução de Problemas não encontrasse, ainda, a 

concepção que contemplasse, como foco principal, o ensino-aprendizagem da Matemática. 

 As discordâncias talvez tenham atrapalhado a difusão da Resolução de Problemas e sua 

implementação, como uma das alternativas para construir situações-problema a partir do 

contexto em que os discentes estão localizados. Por isso, não tenha tido o seu verdadeiro papel 

sob a ótica de uma metodologia que apresente condições adequadas para o ensino– 

aprendizagem da Matemática.  

Ter a clareza a respeito dos procedimentos e conceitos matemáticos a partir das 

situações-problema, potencializadas pela Resolução de Problemas, pode fornecer meios 

alternativos para a apropriação dos conceitos matemáticos. Para Van de Walle (2009, p.57) a 

“maioria, senão todos, dos conceitos e procedimentos matemáticos podem ser ensinados melhor 

através da Resolução de Problemas”. A Resolução de Problemas, como foco do ensino da 

Matemática, é enfatizada também pelos PCNs (BRASIL, 1997, p.32–33) que podem ser 

resumidos nos seguintes princípios: 

 

 

O ponto de partida da atividade matemática não é a definição, mas o problema. 

No processo de ensino e aprendizagem, conceitos, ideias e métodos 
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matemáticos devem ser abordados mediante a exploração de problemas, ou 

seja, de situações em que os alunos precisem desenvolver algum tipo de 

estratégia para resolvê-las; 

O problema certamente não é um exercício em que o aluno aplica, de forma 

quase mecânica, uma fórmula ou um processo operatório. Só há problema se 

o aluno for levado a interpretar o enunciado da questão que lhe é posta e a 

estruturar a situação que lhe é apresentada; 

A resolução de problemas não é uma atividade para ser desenvolvida em 

paralelo ou como aplicação da aprendizagem, mas uma orientação para a 

aprendizagem, pois proporciona o contexto em que se pode apreender 

conceitos, procedimentos e atitudes matemáticas.  

 

 

As recomendações dos PCNs são de que os docentes, ao introduzirem uma unidade 

didática da Matemática, devam proceder de uma problemática surgida no contexto sociocultural 

ou na comunidade dos estudantes, e que as discussões acerca desta temática sejam discutidas a 

fim de que se encontrem possíveis soluções. Nesse sentido, o problema emergido do contexto 

se tornaria a questão norteadora para desencadear perguntas que possam desequilibrar a 

estrutura cognitiva deles. Sendo alcançados esses desequilíbrios, os conceitos matemáticos 

poderiam ser introduzidos à medida que os estudantes argumentariam suas respostas, 

aproximando-se dos conceitos matemáticos construídos em comum acordo e que estão em 

consonância com os conceitos do corpo de conhecimento matemático. Esta alternativa pode ser 

fator motivante para a aquisição dos conhecimentos matemáticos, uma vez que os estudantes 

participam efetivamente da sua construção e, essa maneira, se torna interessante ao instigar a 

sua autoconfiança. 

Mas, para efetivar essa estratégia de colocá-los para construir suas concepções na 

formação de um conceito matemático, é fundante que os pressupostos de Resolução de 

Problemas auxiliem nessa construção através de suas etapas. Essas por sua vez podem colaborar 

na aquisição dos conhecimentos matemáticos com mais significados, como também, se 

distanciar dos exercícios matemáticos, mecânicos e repetitivos, com os mesmos algoritmos e 

procedimentos de resolução. Esses exercícios apontam para uma única solução, inclusive, 

resultando em um valor extremamente preciso que não leva em conta um valor aproximado ou 

com uma boa estimativa evidente. É claro que estamos considerando o contexto em que o 

cálculo estimativo é oportuno e aceito pelo grupo que compartilha desse tipo de resultado e, 

também, um contexto no qual os conceitos matemáticos ainda não foram disponibilizados aos 

discentes.  

Entretanto, para resolver um problema matemático considerando valores aproximados, 

devemos compreender a Resolução de Problemas enquanto uma metodologia potencialmente 
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significativa, que sustentará o desenvolvimento e implementação da proposta de ensino-

aprendizagem em Matemática. Ela servirá como campo argumentativo aos docentes, 

necessitando que esses, segundo os PCNs (BRASIL, 1997, p.29), façam reflexões acerca de 

como o ensino de Matemática acontece em suas salas de aula. Para isso, é de fundamental 

importância que eles possam: 

 

 

– Identificar as principais características dessa ciência, de seus métodos, de 

suas ramificações e aplicações; 

– Conhecer a história de vida dos alunos, sua vivência de aprendizagens 

fundamentais, seus conhecimentos informais sobre um dado assunto, suas 

condições sociológicas, psicológicas e culturais;  

– Ter clareza de suas próprias concepções sobre a Matemática, uma vez que a 

prática em sala de aula, as escolhas pedagógicas, a definição de objetivos e 

conteúdos de ensino e as formas de avaliação estão intimamente ligadas a 

essas concepções.  

 

 

É importante que o docente também se respalde nessas e noutras considerações trazidas 

pelos PCNs, pois, por meio dessa leitura, verá que precisa antes de tudo entender 

profundamente o tipo de Etnomatemática, com a qual está lidando, considerar o contexto 

sociocultural e os discentes desse ambiente envolvido, além da lucidez de sua prática 

pedagógica.  

A proposta em tela caminha junto com as concepções trazidas pelos PCNs sobre a 

Resolução de Problemas. Ela apresenta atividades que podem trazer mais significados dos 

conteúdos matemáticos para os discentes, diferentemente dos tradicionais exercícios repetitivos 

propostos em sala de aula e até apresentados nos livros didáticos. 

Ressaltamos que os exercícios têm suas potencialidades, resguardando seus objetivos 

de fixação de uma unidade didática, de reforço de uma atividade ou até de desenvolver uma 

habilidade mecânica de um conceito matemático em que os discentes já se apropriaram. Para 

D’Ambrosio12 (1989, p.17), A Resolução de Problemas é caracterizada como uma: 

 

 
[...] metodologia de ensino em que o professor propõe ao aluno situações 

problemas caracterizadas por investigação e exploração de novos conceitos. 

[...] Através de suas experiências com problemas de naturezas diferentes o 

aluno interpreta o fenômeno matemático e procura explicá-lo dentro de sua 

concepção da matemática envolvida. [...]. Nesse processo o aluno envolve-se 

com o fazer matemática no sentido de criar hipóteses e conjecturas e investigá-

los a partir da situação problema proposta.  

                                                 
12 Esclarecemos que essa citação é de Beatriz D’Ambrosio, uma vez que nosso trabalho, predominantemente, é 

sustentado pelas concepções de Ubiratan D’Ambrosio.  
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 Essa alternativa didático-pedagógica destinada, a qual nos propomos para Educação 

Básica, pode provocar a aquisição de novos conhecimentos matemáticos, requer atitudes 

comprometidas e adequações que devem ser feitas ao adotar um livro didático, este uma 

ferramenta de auxílio e não a única alternativa. As razões para se ensinar os conceitos 

matemáticos via Resolução de Problemas, são listadas por Van de Walle (2009, p.59) da 

seguinte forma: 

 

 

– Concentra a atenção dos alunos sobre as ideias em dar sentido às mesmas; 

– Desenvolve nos alunos a convicção de que eles são capazes de fazer 

matemática e de que a matemática faz sentido; 

– Fornece dados contínuos para a avaliação que podem ser usados para tomar 

decisões educacionais, ajudar os alunos a ter bom desempenho e manter os 

pais informados; 

– Possibilita um ponto de partida para uma ampla gama de alunos; 

– Envolve os estudantes de modo que ocorrem menos problemas de 

disciplinas; 

– Desenvolve o ‘potencial matemático’; 

– É muito divertida. 

 

 

Como se pode notar nas categorias supracitadas, a Resolução de Problemas é uma 

alternativa com recursos desafiadores para o ensino da Matemática, uma vez que sugere, a partir 

de uma problemática inerente ao cotidiano, introduzir um conceito matemático para que os 

próprios discentes desenvolvam suas habilidades matemáticas. Onuchic e Allevato (2004, 

p.240) falam que quanto “mais condições se deem aos discentes para pensar e testar uma ideia 

emergente, maior é a chance de essa ideia ser formada corretamente e integrada numa rica teia 

de ideias e de compreensão relacional”. Com isso, temos a intenção de disponibilizar, aos 

discentes, situações-problema que permitam articular uma rede de conceitos matemáticos no 

processo de resolução.  

A implementação da Resolução de Problemas tem seus percalços, como Pòlya (1995, 

p.1) aponta, por causa dos desafios que os docentes têm para o implemento dessa teoria e “que 

não é fácil, pois exige tempo, prática, dedicação e princípios firmes”, no desenvolvimento de 

ações e situações que mobilizem as habilidades matemáticas dos discentes, através de questões 

desafiadoras, levando-os a construírem interesses na busca de possíveis soluções. Permite 

também o docente explorar as atividades matemáticas em diversas práticas sociais, partindo, 

dos interesses dos discentes, levando-os a criarem o hábito de discutirem e construírem 

negociações as quais comporão respostas bem fundamentadas e coerentes.  
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A nossa proposta apresenta possibilidades para os docentes interessados em 

implementá-la, mas com suas devidas adequações, inclusive na Educação de Jovens e Adultos 

– EJA – o que visa a promoção das habilidades com os cálculos estimativos, preparando-os 

para mundo do trabalho. Sobre essa temática, os PCNs (BRASIL, 1998, p.34) citam que: 

 

 

Para atender as demandas do trabalho contemporâneo é inegável que a 

Matemática pode dar uma grande contribuição à medida que explora a 

resolução de problemas e a construção de estratégias como um caminho para 

ensinar e aprender Matemática na sala de aula. Também o desenvolvimento 

da capacidade de investigar, argumentar, comprovar, justificar e o estímulo à 

criatividade, à iniciativa pessoal e ao trabalho coletivo favorecem o 

desenvolvimento dessas capacidades. 

  

  

A Resolução de Problemas, enquanto metodologia, cria possibilidades aos discentes a 

compreenderem os conteúdos matemáticos, provenientes das atividades profissionais, como é 

o caso das atividades dos feirantes. Esses conteúdos estão presentes na feira livre e 

possivelmente os discentes conhecem o mundo de trabalho dos feirantes. Por ser um espaço 

familiar a eles, estes discentes provavelmente construíram estratégias para apreender um 

conceito matemáticos e suas aplicações no cotidiano. 

Para resolver um problema matemático, segundo os PCNs (BRASIL, 1997, p.33), 

pressupõe que o discente “Elabore um ou vários procedimentos de resolução (realizar 

simulações, fazer tentativas ou formular hipóteses); compare seus resultados com os de outros 

alunos; valide seus procedimentos”. 

Diante das recomendações indicadas pelos PCNs em adotar a metodologia através da 

Resolução de Problemas como alternativa didático-pedagógica para o ensino da Matemática, 

ressaltamos que é preciso cuidado de não confundir ou substituir valores em fórmulas 

matemáticas com as etapas de resolução de problemas na concepção de Onuchic e Allevato 

(2011b), pois para estas pesquisadoras, os procedimentos de resolução de um problema 

instigam os discentes na produção matemática e nas discussões das respostas com argumentos 

coerentes e conscientes.  

Desenvolver um trabalho em sala de aula permeado pela Metodologia de ensino-

aprendizagem-avaliação, através da Resolução de Problemas para a Matemática, pode trazer 

articulações nas atividades matemáticas e se tornar potencialmente significativo. Como também 

pode propiciar a aquisição de novos conhecimentos matemáticos, uma vez que a aprendizagem 

acontece entre os discentes na ajuda mútua sob o acompanhamento dos docentes envolvidos no 

projeto. As concepções, de Onuchic e Allevato (2011b, p.5), recomendam que apresentem “os 
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problemas são propostos aos discentes antes de lhes ter sido apresentado formalmente o 

conteúdo matemáticos necessário ou mais apropriado à sua resolução”. Estas recomendações 

estarão contempladas nos objetivos do Caderno de Atividades que construiremos como 

sugestão de ensino-aprendizagem para a Matemática. 

Nessa perspectiva, Onuchic e Allevato (2011b, p.4–5) orienta que a organização das 

atividades suceda em 9 etapas, sendo estas:  

 

 

1) Preparação do problema - Selecionar um problema visando à construção de 

um novo conceito, princípio ou procedimento; 

2) Leitura individual - Entregar uma cópia do problema para cada aluno e 

solicitar que seja feita sua leitura; 

3) Leitura em conjunto - Formar grupos e solicitar nova leitura do problema, 

agora nos grupos; 

4) Resolução do problema - de posse do problema, sem dúvidas quanto ao 

enunciado, os alunos, em seus grupos, num trabalho cooperativo e 

colaborativo, buscam resolvê-lo; 

5) Observar e incentivar - Nessa etapa observa, analisa o comportamento dos 

alunos e estimula o trabalho colaborativo. 

6) Registro das resoluções na lousa - representantes dos grupos são 

convidados a registrar na lousa, suas resoluções. Resoluções certas, erradas ou 

feitas por diferentes processos devem ser apresentadas para que todos os 

alunos as analisem e discutam. 

7) Plenária - para esta etapa são convidados todos os alunos para participarem 

da discussão dessas diferentes resoluções, para defenderem seus pontos de 

vista e esclarecerem suas dúvidas. O professor se coloca como guia e 

mediador das discussões, incentivando a participação ativa e efetiva de todos 

os alunos. Este é um momento bastante rico para a aprendizagem. 

8) Busca de consenso - após serem sanadas as dúvidas e analisadas as 

resoluções e soluções obtidas para o problema, o professor tenta, com toda a 

classe, chegar a um consenso sobre o resultado correto. 

9) Formalização do conteúdo – neste momento, denominado “formalização”, 

o professor registra na lousa uma apresentação “formal” - organizada e 

estruturada em linguagem matemática - padronizando os conceitos, os 

princípios e os procedimentos construídos através da resolução do problema, 

destacando as diferentes técnicas operatórias e as demonstrações das 

propriedades qualificadas sobre o assunto.  

 

 

Essas etapas de Onuchic e Allevato (2011b) são configuradas para que um conceito 

científico seja formulado pelos próprios discentes. Por meio da observação e da análise, os 

discentes excluem em grupo as suposições que são menos cabíveis e ficam com aquelas que 

servirão para a criação de um conceito mais convincente, o que se denomina de conceito formal. 

Vale ressaltar ainda que a leitura individual e a leitura em grupo são etapas que possibilitam a 

reflexão tanto individual quanto em grupo para o posterior momento de discussão.  Essas etapas 
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ainda oferecem um campo de desenvolvimento da autonomia, a cooperação, superação de 

desafios, a aquisição do conhecimento e construção da própria Matemática.   

Ensinar Matemática através da Resolução de Problemas, segundo Onuchic (1999), é 

indicação do National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) e, como vimos 

anteriormente, pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Essas recomendações apontam, na 

perspectiva da Resolução de Problemas, para a aquisição dos conceitos matemáticos e o 

desenvolvimento das habilidades. Vale dizer que para que essa proposta aconteça de forma 

eficiente e satisfatória é necessário que os docentes estejam dispostos a mudar sua prática 

pedagógica atendendo dessa teoria como, segundo Dante (2009, p.18), sendo: 

 

 

A matemática é uma área do conhecimento voltada para o raciocínio lógico e 

de direta relação com a vida cotidiana das pessoas [...], sua metodologia de 

ensino deve valorizar os pensamentos e questionamentos dos alunos por meio 

da expressão de suas ideias [...] A formulação e a resolução de problemas 

trazem essa possibilidade em vários aspectos.  

 

 

Atendendo aos pressupostos teóricos da Resolução de Problemas e imbuir-se nessa 

empreitada, os docentes propiciarão aos discentes a oportunidade do saber e fazer pensando 

conscientemente e com produtividade. É papel da escola desenvolver atividades que favoreçam 

momentos em que os discentes pensem, nesse sentido. A Resolução de Problemas promove as 

articulações favoráveis ao pensamento através das situações-problema que apresentam essas 

características. 

Ao propor que os problemas matemáticos sejam construídos a partir de um contexto 

sociocultural, no caso a feira livre, mediante uma abordagem Etnomatemática em diálogo com 

a Resolução de Problemas, fornecemos elementos para que os discentes coloquem em prática 

o pensamento lógico-dedutivo e reflexivo. Dessa forma, eles poderão se tornar cidadãos 

reflexivos e críticos, desenvolvendo suas autonomias. Para Onuchic e Allevato (2004), à 

medida que os discentes se tornam agentes de suas próprias aprendizagens, criando seus 

métodos e estratégias de resolução, eles passam a ser cidadãos mais autônomos para uma 

sociedade que exige essa capacidade. 

Ao construir uma proposta que implica em ações, em mudança de postura didático-

pedagógica pelos docentes, em conhecimentos dos contextos como ambientes de possibilidades 

de construção de alternativas para ensino–aprendizagem em Matemática, é possível pensar 

assim na mudança do atual quadro educacional brasileiro.  
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Desse modo, imaginámos que, ao investigar as situações de compra e vendas dos 

feirantes, criem possibilidades para trazer mais significados dos conteúdos matemáticos 

estudados pelos discentes.  

Propiciar situações–problema elaboradas a partir do contexto em que as ideias 

matemáticas poderão estar presentes, se tornem o vetor de aproximação entre os conhecimentos 

matemáticos formais e os conhecimentos informais intrínsecos no processo de comercialização 

das mercadorias dos feirantes na feira livre. 

Portanto, a Resolução de Problemas pode se aproximar da Etnomatemática com 

situações-problema que emergiram do contexto da feira livre, propiciando momentos nos quais 

os discentes se sintam desafiados por ser provocados por questões que desestabilizem o 

pensamento matemático e possam trazer algo que os motivem a buscar respostas para suas 

interrogações. 
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3 CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA  

 

A etapa a seguir discorre sobre a metodologia adotada para realizar a pesquisa, as 

ferramentas que estruturam a coleta de dados, a feira livre como campo de investigação, os 

saberes e fazeres que os feirantes poderão contribuir para que a pesquisa se desenvolva, os 

procedimentos a serem aplicados durante as entrevistas semiestruturadas e as mercadorias 

escolhidas. Esses elementos juntos constroem uma proposta composta por um Caderno de 

Atividades de ensino-aprendizagem da Matemática destinada a Educação Básica. 

 

3.1 PESQUISA QUALITATIVA EM UMA ABORDAGEM ETNOGRÁFICA 

 

Nesse tópico apresentamos a sistematização dos procedimentos metodológicos de uma 

pesquisa que realizamos com feirantes, em uma feira livre situada no conjunto habitacional de 

Nova Natal na Zona Norte do Natal/RN. É uma investigação que busca compreender e 

descrever os conhecimentos matemáticos utilizados pelos feirantes durante as compras e vendas 

das mercadorias comercializadas na feira livre e, concomitantemente, desvendar as 

possibilidades de construir situações-problema, partindo dessas manifestações mercantis, para 

que sejam implementadas no ensino da Matemática na Educação Básica.  

Para cumprir as etapas deste trabalho, inicialmente, realizaremos algumas visitas a feira 

livre de Nova Natal no intuito de conhecer o campo de pesquisa que decidimos investigar. Sobre 

efetuar uma pesquisa de campo, Monteiro, Mendes e Chieus Junior (2004, p.59–60), afirmam 

que esse ambiente natural fornece dados fundamentais para desenvolver a pesquisa já que dá 

vasão a “refletir e discutir os saberes presentes no contexto do grupo”.  

Na intenção de discorrer sobre as práticas laborais dos feirantes, vimos que nossa 

contribuição científica se enquadra na pesquisa qualitativa, pois, segundo Bogdan e Biklen 

(1994, p.50), tem como fonte direta de dados: 

 

 

[...] o ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento principal; a 

investigação qualitativa é descritiva; os investigadores qualitativos estão mais 

interessados pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos; 

os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma 

indutiva, pois o significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 

 

 

 Além de contar com a fala dos autores citados anteriormente e, ainda, para se situar no 

campo de investigação da pesquisa qualitativa, D’Ambrosio (1996, p. 102–103) esclarece que 



51 

 

 

 

 

também pode ser “chamada de etnográfica, ou participante, ou inquisitiva, ou naturalística [...] 

focalizada no indivíduo, com toda complexidade, e na inserção e interação com o ambiente 

sociocultural e natural”. 

Para materializar nossa proposta, contamos com as técnicas etnográficas e as 

concepções d’ambrosianas de Etnomatemática, que nos auxiliarão nas descrições dos 

conhecimentos matemáticos que os feirantes manuseiam nas compras e vendas de seus 

produtos. Ademais, buscamos compreender os significados que esses conhecimentos 

matemáticos têm para os feirantes em suas questões sociais, em particular, as de sobrevivência. 

Como consequência, a partir das análises subsequentes dos conhecimentos dos feirantes, 

pretendemos fazer articulações entre os saberes matemáticos dos feirantes e a construção de um 

Caderno de Atividades que irá propiciar um diálogo com a Matemática acadêmica, como já 

mencionamos. 

Nesta perspectiva, a etnografia, mediante suas ferramentas, poderá sustentar 

teoricamente a coleta de dados, pois pretendemos descrever os hábitos dos feirantes os quais 

atuam profissionalmente na feira livre. Para André (1995, p.28), a etnografia dá espaço “a 

descrição da cultura (práticas, hábitos, crenças, valores, linguagens, significados) de um grupo 

social”.  Desse modo, a nossa investigação tem aspectos de um trabalho etnográfico que será 

realizado em um ambiente natural com uma grande quantidade de informações, fatos reais que 

possivelmente estarão presentes no contexto de uma feira livre, em particular, no processo de 

comercialização dos feirantes. 

Ainda segundo André (1995, p.29), o “pesquisador faz uso de uma grande quantidade 

de dados descritivos: situações, pessoas, ambientes, depoimentos, diálogos, [...] transcrições 

literais”. Daí, é relevante tomarmos o cuidado de delinear a forma como foi feita a coleta dos 

dados, detalhando as ferramentas da etnografia que serão usadas para tais coletas, o que dará, 

dessa forma, credibilidade ao trabalho investigativo, uma vez que esses dados podem, sem 

intenção, até serem distorcidos da realidade do contexto da feira livre e causar danos à 

investigação. 

Por ter um sentido próprio em descrever sistemas de significados e símbolos para 

entender a vivência de um grupo cultural, os elementos da etnográfica desvelam, segundo 

André (1995, p.19), os “sistemas de significados constituem a sua cultura”. Portanto, é natural 

que, porventura, não haja o entendimento do linguajar ou de uma crença, de simbologia que, 

para nós, não seja familiar. Diante disso nós, pesquisadores, devemos estar numa postura de 

neutralidade e não-julgamento. Então, estaremos, em consonância com a etnografia, preparados 



52 

 

 

 

 

para analisar e discutir seu verdadeiro significado, sob a ótica dos feirantes, em suas palavras, 

gestos ou símbolos que podem não ser compreendidos durante a entrevista. 

Sobre desvendar o que está subjacente a essas descrições culturais, D’Ambrosio (2009, 

p.24–25) propõe que os professores-pesquisadores se apropriem dessas técnicas etnográficas 

que, numa perspectiva voltada para o ensino, devem conhecê-las e fazer uso delas, notando a 

importância de lidar com esses elementos no campo de pesquisa:  

 

 

As técnicas etnográficas devem ser conhecidas e praticadas pelos professores 

de Matemática. Procurar aprender dos alunos a sua Matemática – entendida 

principalmente como maneiras de lidar com relações e comparações 

quantitativas e com as formas espaciais do mundo real e de fazer classificações 

e inferências. 

 

Desse modo, vemos nas técnicas da abordagem etnográfica tais como, observação 

participante, entrevista semiestruturada e o uso do registro de vídeos, os vetores propulsores 

que podem promover o alcance dos objetivos estabelecidos na investigação, já que fornecem 

meios para atender nossas intenções de compreender e descrever o processo de comercialização 

dos feirantes em uma feira livre. 

Diante das recomendações supracitadas e dos cuidados que devemos ter, André (1995, 

p.28), define observação participante como sendo aquela que tem a “finalidade de aprofundar 

as questões e esclarecer os problemas observados”. Além disso, essa técnica possibilita o 

contato direto com os entrevistados norteando o percurso do diálogo, consequentemente, 

estabelecendo uma interação direta e constante com os feirantes, que são pontes necessárias 

para compreender a dinâmica existente no contexto da feira livre. Para Lüdke e André (1986, 

p.29), o observador participante precisa criar situações favoráveis ao diálogo e ser claro no que 

propõe, por isso é importante que:  

 

 

[...] a identidade do pesquisador e os objetivos do estudo são revelados ao 

grupo pesquisado desde o início. Nessa posição, o pesquisador pode ter acesso 

a uma gama variada de informações, até mesmo confidenciais, pedindo 

cooperação ao grupo. Contudo, terá em geral que aceitar o controle do grupo 

sobre o que será ou não tornado público pela pesquisa.  

 

 

Em face às contribuições e orientações dos pesquisadores citados anteriormente, 

depreender a essência dos elementos da etnografia será de grande conveniência e essencial na 

coleta dos dados inerentes ao processo de comercialização dos feirantes e, como consequência, 

poder apresentar um trabalho fidedigno com os dados mais reais possíveis sobre os fatos que 
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poderão ocorrer na feira livre, em busca de descrever indícios dos conhecimentos matemáticos 

dos feirantes.  

Para dar início a coleta de dados, contamos com outro elemento da etnografia: a 

entrevista semiestruturada, que é uma técnica de abordar as pessoas que serão entrevistadas já 

que possibilita, segundo Bogdan e Biklen (1994, p.134), uma “conversa intencional [...] 

utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao 

investigador desenvolver intuitivamente uma ideia”. Para Szymanski (2011, p.11), a entrevista 

semiestruturada está: 

 

 

[...] submetida às condições comuns de toda interação face a face, na qual a 

natureza das relações entre o entrevistador/entrevistado influencia tanto o seu 

curso como o tipo de informação que aparece [...]. O linguajar poderá se 

modificar no decorrer do processo relacional, em face das mudanças no 

suporte emocional em que ocorre. 

 

  

A autora citada anteriormente, fala sobre as formas de conduzir a entrevista 

semiestruturada. Antes de tudo, quebrar a formalidade que existe entre pesquisador e 

pesquisado na fase inicial da conversa é imprescindível, até mesmo para solidificar os laços de 

amizade com os feirantes que serão entrevistados. Sobre este instrumento, Manzini (2004, p.3 

– 4) faz algumas considerações e alerta sobre os riscos que podem ser cometidos durante o 

processo de entrevistar, em nosso caso, os feirantes: 

 

 

Partindo do pressuposto de que uma boa entrevista começa com a formulação 

de perguntas básicas, que deverão atingir o objetivo de pesquisa, é possível 

fazer uma análise do roteiro para identificar a sua adequação em termos de 

linguagem, estrutura e seqüência (sic) das perguntas no roteiro [...]. 1) 

cuidados quanto à linguagem; 2) cuidados quanto à forma das perguntas; e 3) 

cuidados quanto à seqüência das perguntas nos roteiros. [...]. Partindo do 

pressuposto de que uma boa entrevista começa com a formulação de perguntas 

básicas, que deverão atingir o objetivo de pesquisa, é possível fazer uma 

análise do roteiro para identificar a sua adequação em termos de linguagem, 

estrutura e sequência das perguntas no roteiro. [...]. A entrevista é indicada 

para buscar informações sobre opinião, concepções, expectativas, percepções 

sobre objetos ou fatos ou ainda para complementar informações sobre fatos 

ocorridos que não puderam ser observados pelo pesquisador, como 

acontecimentos históricos ou em pesquisa sobre história de vida, sempre 

lembrando que as informações coletadas são versões sobre fatos ou 

acontecimentos. 

 

  

As considerações sobre a elaboração de roteiros para entrevista semiestruturadas nos 

alerta sobre os riscos no preparo do roteiro, como perguntas mal formuladas na entrevista com 
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os feirantes. Então, compreendidas as considerações feitas pelo autor citado anteriormente, 

estaremos mais atentos para elaborarmos boas perguntas na linguagem dos sujeitos da pesquisa 

de forma a alcançar os objetivos da investigação. 

Finalizando esse tópico, discorreremos sobre mais uma das ferramentas da etnografia: 

o registro de vídeos (filmes). Esse elemento será utilizado para filmar/gravar as falas dos 

feirantes, de forma que possa garantir que não se perca nenhum detalhe que, porventura, não 

tenhamos conseguido anotar ou perceber, in loco, durante as entrevistas.  O registro de vídeos 

também propicia rever as entrevistas, na íntegra, mais de uma vez, colocar à luz os detalhes das 

falas dos feirantes para, posteriormente, contribuir nas transcrições literais das entrevistas 

realizadas. 

Após a depreensão do teor dos elementos da etnografia, chega o momento de 

colocarmos em prática ferramentas para a coleta de dados, resguardando as recomendações e 

as considerações elencadas pelas concepções da etnografia, de forma que a pesquisa seja mais 

fiel possível. Também que o desenvolvimento ocorra naturalmente em todo processo de coleta 

de dados nesse espaço, histórico e sociocultural, campo fértil em conhecimentos espontâneos, 

onde se vê outras formas de matematizar que feirante recorre para quantificar.  

 

3.2 O CONTEXTO DA FEIRA LIVRE DE NOVA NATAL 

  

Apresentaremos a seguir as quatro regiões administrativas que compõem a cidade do 

Natal/RN, destacando Região administrativa da Zona Norte e detalhando a área onde se localiza 

o Bairro Lagoa Azul, focando o Conjunto Habitacional de Nova Natal. Desta forma, passamos 

noções da localização da feira livre para que se tenha uma ideia da localização de nosso campo 

de pesquisa. A Zona Norte fica situada na parte superior da Figura 2, separada das outras zonas 

pelo Rio Potengi. 
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Figura 2 – Divisões administrativas de Natal 

Fonte: http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-106.html.  

 

Na Tabela 1, apresentamos as quatro regiões que compõe a cidade do Natal bem como 

os seus respectivos bairros. A intenção é de passarmos uma visão geral dos bairros que formam 

a Região Administrativa Norte ou Zona Norte, local onde realizaremos a investigação. 

 

Tabela 1 – Bairros de Natal por Regiões Administrativa 

 

REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE NATAL 

Norte Leste Sul Oeste 

Lagoa Azul Santos Reis Lagoa Nova Quintas 

Pajuçara Rocas Candelária  Nordeste 

Potengi Ribeira Capim Macio Dix–Sept Rosado 

Redinha Praia do Meio Pitimbu Bom Pastor 

 Cidade Alta  N. Sra. de Nazaré 

 Petrópolis  Felipe Camarão 

   Cidade Esperança 

   Cidade Nova 

   Guarapes 
Fonte: Natal (2008a, p.1) 

  

A Figura 3 mostra o bairro Lagoa Azul (número 1), na Zona Norte, onde se situa o 

Conjunto Nova Natal e a respectiva feira livre, local de nossa investigação. 
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Figura 3 – Bairros que compõem a Zona Norte do Natal/RN. 

Fonte: www.natal.rn.gov.br/bvn/publicacoes/norte_lagoaazul.pdf. 

 

Região Administrativa Norte ou Zona Norte13 é a maior região administrativa em Natal, 

tanto em área territorial, quanto em população. Possui uma população de 302.333 habitantes 

(2008), equivalente a 37,88% da população da cidade, superando todos os municípios do 

interior do Rio Grande do Norte, inclusive Mossoró, que é a segunda maior cidade do estado. 

A densidade demográfica, no mesmo ano, era de 54,85 hab./km². É separada das demais zonas 

de Natal pelo Rio Potengi e se divide em sete bairros: Igapó, Lagoa Azul, Nossa Senhora da 

Apresentação, Pajuçara, Potengi, Redinha e Salinas14. 

 Como posto, o nosso campo de pesquisa é a feira livre de Nova Natal, instalada no 

Bairro Lagoa Azul que é constituído pelos conjuntos habitacionais: Nova Natal, Gramoré, 

Cidade Praia, Eldorado e a comunidade do Gramorezinho. 

 Dados da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Natal (SEMSUR), revelam que 

atualmente, em Natal existem 21 feiras livres15, ocorrendo em diferentes dias da semana, e 

distribuídas espacialmente de forma desigual pelas regiões administrativas do município: 10 na 

Zona Norte, 8 na Zona Oeste, 2 na Zona Leste, e 1 na Zona Sul, como mostra a Figura 4.  

                                                 
13 Grifo nosso. 

 
14 Grifo nosso. Salinas é uma área de mangue às margens do Rio Potengi, constituída de algumas casas e viveiros 

de camarão. Fonte: http://natalrn.openbrasil.org/2013/08/o-municipio-de-natal-esta-dividido-em.html. Acesso em 

07.10.2015. 

 
15 As informações sobre a feira livre, segundo a SEMSUR. Dados disponíveis em 

https://www.natal.rn.gov.br/semsur/paginas/ctd-40.html. Acesso em 07.03.2014. 

http://www.natal.rn.gov.br/bvn/publicacoes/norte_lagoaazul.pdf.%20Acesso%20em%2006.10.2015
http://natalrn.openbrasil.org/2013/08/o-municipio-de-natal-esta-dividido-em.html
https://www.natal.rn.gov.br/semsur/paginas/ctd-40.html
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Figura 4 – Localização das feiras livres em Natal/RN. 

Fonte: http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-106.html 

 

 Notamos na Figura 4 que a maior concentração das feiras livres está concentrada na 

Zona Norte de Natal, possivelmente, em decorrência da construção dos Conjuntos habitacionais 

nesta área.  

Para compreender melhor essa concentração, recorremos aos dados estatísticos do 

IBGE, apresentados na Tabela 2. Os dados apresentam um crescimento populacional ocorrido 

nas últimas décadas na cidade do Natal e, podemos notar, que esse crescimento ocorreu entre 

as décadas de 1970 e 1990, anos em que houve uma explosão de construções dos conjuntos 

habitacionais, em especial, na Zona Norte que era pouco habitada. 

 

Tabela 2 – População da cidade do Natal – Dados Estatísticos. 

 

Ano População de Natal Variação em porcentagem 

1970 270.127 ---- 

1980 428.721 58,7 

1990 606.681 41,5 

2000 709.536 17,0 

2010 803.739 13,3 
Fonte: http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=6&uf=00. 

 

http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-106.html
http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=6&uf=00
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Como notamos nos dados da Tabela 2, entre 1980 e 2000, há um aumento expressivo 

em relação a população de Natal e que, provavelmente, também ocorreu com a população da 

Zona Norte em virtude da construção de muitos conjuntos habitacionais. Portanto, Azevedo e 

Queiroz (2013) citam que o desenvolvimento do número de feiras livres em Natal acompanhou 

o crescimento da população se deslocando para ocupar as novas moradias recém instaladas na 

periferia da cidade, como foi o caso do Conjunto Habitacional de Nova Natal no início da 

década de 80. Segundo estes mesmos autores, na Zona Norte de Natal, em 1984, existiam 

apenas três feiras livres, incluindo a feira livre de Nova Natal. Já em 2006, esse número passou 

para 11 feiras livres, ou seja, um aumento de 8 feiras livres em pouco mais de uma década. 

Desse modo, entendemos que o comércio informal foi se estabilizando nesta área como meio 

de sobrevivência dos feirantes até hoje em dia e, nem mesmo os supermercados foram capazes 

de desarticulá-lo. Neste sentido, apresentamos a localização das feiras livres em Natal.  

A Tabela 3 apresenta a relação das 21 feiras livres em Natal. Estas feiras livres recebem 

o nome do bairro ou do conjunto habitacional em que está instalada. 

 

Tabela 3 – Localização das 21 feiras livres em Natal. 

 

1 Rocas 8 Planalto 15 Lagoa Seca 

2 Carrasco 9 Panorama 16 Nova Natal 

3 Alecrim 10 Cidade Praia 17 Felipe Camarão 

4 Cidade da Esperança 11 Parque dos Coqueiros 18 Mãe Luiza 

5 Quintas 12 Km 06 19 Gramoré 

6 Igapó 13 Pajuçara 20 Pirangi 

7 Aliança 14 Santa Catarina 21 Nova República 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Distante 30 km da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – a feira livre 

de Nova Natal acontece dominicalmente com 550 bancas e 283 feirantes, entre barracas e 

bancas armadas, instaladas entre as Ruas da Chegança e perpendicular Pastoril. Essa feira, de 

acordo com a portaria nº 008/2013 da Prefeitura Municipal do Natal, tem início às 5 h e término 

previsto às 14h, mas nem sempre esse horário é cumprido, pois o que estabelece mesmo, na 

prática, é a quantidade e oferta de produtos disponíveis na própria feira. 

Em conversa com Seu Manoel Alexandre16, um dos servidores da Escola Municipal 

Professor Amadeu Araújo, na qual somos um dos docentes no turno matutino e noturno, 

                                                 
 
16 Segundo Manuel Alexandre, mais conhecido na comunidade habitacional como “Seu Barriga”, é um dos 

primeiros servidores públicos da escola na função de porteiro, fundador e morador do conjunto Nova Natal. 

Chegou na época da construção das casas do conjunto de Nova Natal como vigia da Construtora e, no início da 
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localizada no Conjunto Habitacional de Nova Natal. Ele nos informou que a feira livre de Nova 

Natal teve início dois anos após a inauguração desse conjunto, por volta de 1983, na Avenida 

Chegança conforme a Figura 5. Até a presente data, a feira livre continua no mesmo endereço, 

mas notamos que ela se expandiu em direção à Rua Pastoril que é perpendicular à Avenida 

Chegança. 

A escolha da feira livre de Nova Natal ocorreu por vários motivos, dentre eles, por se 

situar a distância aproximada de 500 metros de três escolas públicas17 instaladas à Rua dos 

Coroás em Nova Natal. Para se ter uma ideia, a Figura 5 mostra a localização da Escola 

Municipal Professor Amadeu Araújo, uma das escolas públicas, e a localização da feira livre. 

 

 

Figura 5 – Distância entre a Escola e a feira livre. 

Fonte: https://www.google.com.br/map. 

 

Sabemos em outros estudos, como é o caso do trabalho de Almeida (2009), que a feira 

livre tem suas peculiaridades em questões regionais, de costumes, crenças, ritos, mas que 

desempenham, de modo geral, as mesmas funções e exibem características semelhantes, 

inclusive, com os mesmos problemas em face a condições de trabalho, insalubridade e péssimas 

condições para acondicionar os alimentos perecíveis, como é no caso das carnes e aves. 

                                                 
década de 80. Logo após o término da obra, o escritório da construtora recebeu algumas modificações e ampliações 

se tornando a atual sede da Escola Professor Amadeu Araújo. 

 
17 Escola Municipal Professor Amadeu Araújo; Escola Estadual Myriam Coeli e Escola Estadual Arquiteta 

Elizabeth de Fátima A. Guilhermino. Ambas localizadas na Rua dos Coroás, Lagoa Azul, Natal/RN.  
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Notamos também os problemas nas precárias estruturas das bancas, que estão há muito tempo 

sem manutenção. 

Em Natal, existe um projeto para padronizar todas as feiras livres da cidade para 

minimizar os riscos que os feirantes e as pessoas correm ao frequentar a feira livre. Nesse 

sentido, a SEMSUR18 tem contemplado algumas feiras livres, inicialmente, as feiras livres de 

grandes portes, com projetos de padronização sugeridos pela Vigilância Sanitária e, 

posteriormente, as feiras livres de médio ou pequeno porte. 

 Como dito, a feira livre de Nova Natal está localizada entre a Avenida Chegança 

perpendicular com a Rua Pastoril. A Figura 6 mostra recorte da feira livre.  

 

 
Figura 6 – Perspectiva da feira livre de Nova Natal. 

Fonte: arquivo do autor 

 

 A Figura 7 também mostra recortes da feira livre na Avenida Chegança. Sua 

continuidade se dá perpendicularmente ao lado direito da foto, mais especificamente, na 

construção de uma residência de primeiro andar como se nota nesta imagem. 

 

 

                                                 
18 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Disponível em http://www.natal.rn.gov.br/semsur/. Acesso em 

10.08.2015. 

 

http://www.natal.rn.gov.br/semsur/
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Figura 7 – Imagem da feira livre de Nova Natal. 

Fonte: arquivo do autor 

 

Apresentamos no Esquema 1 a intersecção entre a Avenida Chegança e à Rua Pastoril 

mostradas pela Figura 6 e Figura 7. 

 

 

Esquema 1 – Entroncamento da feira livre entre a Avenida Chegança e a Rua Pastoril. 

Fonte: arquivo do autor 

 

 Conforme posto, inicialmente a feira livre de Nova Natal se estabelecia na Avenida 

Chegança, em virtude de sua expansão, cresceu perpendicularmente em direção à Rua Pastoril. 

Assim como as demais feiras livres, também se expandiu espontaneamente em direção às ruas 

mais largas, já que ofereciam maiores espaços. 
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3.3 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos de nossa pesquisa foram os feirantes da feira livre de Nova Natal. Após 

frequentes visitas à essa e solidificados os laços de amizades com os feirantes, iniciamos a 

investigação através de uma entrevista semiestruturada sobre o processo de comercialização 

dos feirantes. Abordamos desde a compra até as vendas realizadas, no intuito de observar os 

saberes e fazeres de um grupo de três feirantes quando esses comercializavam suas mercadorias, 

produtos artesanais, inúmeras ferramentas, utensílios, ervas medicinais, temperos para cozinha 

e uma quantidade de outros objetos como corda, lamparinas, ratoeiras, ferramentas de aço para 

uso em geral. Estes feirantes são chamados popularmente de mangaieiros19 e essa foi a nossa 

delimitação dos feirantes que iríamos entrevistar. 

O primeiro dos mangaieiros a ser entrevistado foi José Valdomiro Inácio ou 

simplesmente Seu Jean, apelido de infância. Este feirante tem 45 anos, casado, pai de dois filhos 

(15 e 18 anos) e o principal responsável pelas despesas de casa. Seu Jean participa de duas 

feiras: a de um conjunto habitacional20 Santa Catarina, aos sábados, e do Conjunto Habitacional 

de Nova Natal, aos domingos, essa última em que realizamos nossa entrevista. Durante a 

semana, ou seja, de segunda a sexta-feira, Seu Jean trabalha numa empresa terceirizada fazendo 

serviços de jardinagem nas ruas e canteiros da cidade do Natal. Com relação aos estudos, 

abandonou a escola na 5ª série, hoje o 6° ano do Ensino Fundamental, por motivo de trabalho 

por volta de 1993. A profissão de feirante de Seu Jean, Figura 8, foi motivada por seus pais que 

também eram feirantes. 

                                                 
19 Mangalheiro, significa vendedor de mangalho. Popularmente pronunciado pelos feirantes de mangaieiro.   No 

dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa (2009), Mangalho é conceituado como o “conjunto de produtos 

de fabricação caseira ou saídos de pequenas lavouras, que são vendidos em feiras livres e mercados do interior.”  

 

 
20 Os conjuntos habitacionais ficam próximos um do outro, cerca de 5 km. 
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Figura 8 – Seu Jean: mangaieiro. 

Fonte: arquivo do autor 

 

Seu Jean comercializa muitos produtos que podem ser desde ferramentas artesanais até 

as ferramentas industrializadas, produtos naturais até industriais, em pequenas quantidades, mas 

com uma grande variedade. Em relação aos feirantes entrevistados, Seu Jean é o que vende 

mais, por ter uma banca com a maior variedade de mercadorias. 

A Figura 9 mostra um recorte das mercadorias vendidas na banca de Seu Jean. Como 

observamos na figura, as mercadorias são vassouras, chapéus, raladores, colher de pau, óleos, 

pilões, facas e facões e demais produtos. 

 

Figura 9 – Recorte das mercadorias da banca de Seu Jean. 

Fonte: arquivo do autor 
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 A segunda mangaieira entrevistada foi Dona Antônia. Ela é feirante há quase 10 anos, 

semianalfabeta, dona de casa, é funcionária de uma empresa terceirizada e trabalha durante a 

semana cuidando dos jardins da cidade do Natal. Casada, dois filhos, tem sua banca na feira 

livre montada nos conjuntos habitacionais de Nova Natal e de Santa Catarina que são 

adjacentes. A renda das vendas das mercadorias na feira livre serve para auxiliar nas despesas 

de sua casa.  

 A banca de Dona Antônia é um pouco menor em relação às bancas dos outros 

mangaieiros concorrentes, mas que mantém uma grande variedade de produtos, inclusive, as 

mercadorias que pretendemos investigar. Assim como os outros feirantes mangaieiros, Dona 

Antônia acorda bastante cedo e começa a montar suas mercadorias por volta das 6 horas da 

manhã, tendo todo o cuidado de organizar as mercadorias pelas propriedades, aparências e até 

características semelhantes que elas possuem. 

 Em relação à entrevista, essa foi acontecendo, auxiliada pelas ferramentas da etnografia 

como o diário de campo e a gravação de vídeos. Ressaltamos que, eventualmente, antes da 

realização da entrevista formal, sempre passávamos na banca de Dona Antônia falando que 

gostaríamos de conversar sobre a maneira de como comprava e vendia os produtos e como essa 

feirante quantificava suas mercadorias.  Então, esses contatos iniciais, permitiram uma 

aproximação para, de fato, realizar a entrevista semiestruturada no intuito de alcançar os 

objetivos do trabalho.  

 A forma de como Dona Antônia (Figura 10) compra, vende e quantifica suas 

mercadorias é semelhante a maneira de como os outros feirantes mangaieiros fazem na feira 

livre de Nova Natal. Há pequenas diferenças nos instrumentos que se usa para quantificar as 

mercadorias, como os copinhos que são equivalentes, aproximadamente, em termos de peso ou 

medida.  
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Figura 10 – Dona Antônia Gondim: mangaieira 

Fonte: arquivo do autor 

 

A terceira mangaieira entrevista foi Dona Vera Lúcia, é cearense e veio morar em Natal 

no final da década de 70. Casada21 e mãe de 5 cinco filhos, na verdade, são 6 filhos visto que 

adotou mais um. A profissão de feirante teve início desde o ano de 1980 sempre 

comercializando mercadorias, inicialmente frutas com o uso da balança e atualmente é 

mangaieira. Devido ao fato de trabalhar com a balança no tempo em que vendia frutas, Dona 

Vera Lúcia tem noção do peso de uma mercadoria ou um valor aproximado de peso. Ela fez 

questão de realizar algumas medidas e afirmar o peso daquela quantidade que colocava num 

saquinho plástico. O interessante é que sempre acertava o peso da mercadoria com uma margem 

de erro mínima, não chegando a 10% esse erro. 

Esta mangaieira participa de quatro feiras, todas localizadas na Zona de Natal. A 

primeira feira livre, é realizada na quarta feira, instalada na Avenida Boa Sorte22; a segunda 

feira livre acontece na quinta-feira, localizada na estação de trem no Bairro Lagoa Azul. 

                                                 
21 O esposo de Dona Vera Lúcia também é feirante e comercializa frutas como uva, maçã, melão, melancia e 

outras.  

 
22 A feira da Rua Boa Sorte é na Avenida das Fronteiras, no Bairro Nossa Senhora da Apresentação. Esta feira 

livre ainda não é reconhecida oficialmente pela SEMSUR, pois não consta na relação das feiras livres em Natal. 
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Inclusive existe uma discussão acerca do nome dos conjuntos habitacionais, alguns moradores 

afirmam ser o Conjunto Cidade Praia, enquanto outros afirmam ser o Conjunto Nova Natal, 

permanecendo essa incerteza. Esta terceira feira foi se instalando recentemente, por essa ser 

ainda de pequeno porte. A terceira feira realizada por Dona Vera Lúcia é a do sábado localizada 

no Conjunto Santa Catarina e a quarta feira livre, realizada aos domingos, é a de Nova Natal. 

A banca de Dona Vera Lúcia, Figura 11, fica um pouco afastada do centro da feira livre, 

estando localizada praticamente no final da feira, mas que não é motivo para não realizar suas 

vendas. Esta mangaieira mantém um sorriso constante durante os momentos em que realizamos 

a entrevista semiestruturada e, em nenhum momento, pareceu está incomodado com a nossa 

presença que, inclusive, sempre dizia, “pode perguntar”. 

 

 

Figura 11 – Dona Vera Lúcia e o pesquisador. 

Fonte: arquivo do autor 

 

A Figura 12 mostra a forma de como Dona Vera Lúcia arruma suas mercadorias na 

banca. Esta mangaieira não tem uma variedade de mercadoria se comparada ao primeiro 

feirante entrevistado, mas estão muito mais organizadas na sua banca e, consequentemente, 

mais fácil é de encontrar uma mercadoria a ser vendida. 
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Figura 12 – Organização das mercadorias de Dona Vera Lúcia. 

Fonte: arquivo do autor. 

 

Após apresentarmos os sujeitos de nossa pesquisa e nos identificarmos enquanto 

pesquisadores, mais adiante, retornaremos com as análises das entrevistas sobre o processo de 

compra e venda das mercadorias realizadas na feira livre de Nova Natal e as performances 

desses mangaieiros para conquistar os clientes todos os domingos. Declaramos satisfação em 

ter escolhido estes três feirantes, que comercializam praticamente as mesmas mercadorias, já 

que nos atenderam prontamente no momento em que as vendas das mercadorias ocorriam.   

 

3.4 AS MERCADORIAS A SEREM INVESTIGADAS 

 

As mercadorias investigadas foram a pimenta do reino, o alho, o colorau e o boldo. 

Nossas intenções são de descrever indícios de saberes matemáticos associados ao processo de 

comercialização dos mangaieiros. Nesse sentido, priorizamos as vendas de mercadorias que 

não eram medidas, pesadas, avaliadas, classificadas por quaisquer instrumentos que foram 

aferidos pelos órgãos oficiais, tendo como parâmetro as unidades de medidas adotadas pelo 

Sistema Internacional de Medida. Dessa forma, tivemos que escolher algumas mercadorias 
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vendidas pelos mangaieiros que estavam em sintonia com as intenções estabelecidas em nossa 

investigação.  

Para se ter uma ideia da quantidade de objetos ou instrumentos que são utilizados pelos 

feirantes, apresentamos na Figura 13, as ferramentas (recipientes) usadas nas bancas dos 

mangaieiros entrevistados para quantificar as mercadorias vendidas na feira livre: 

 

 
Figura 13 – Ferramentas ou vasilhas utilizadas para quantificar as mercadorias. 

Fonte: arquivo do autor. 

 

Assim, para compreender as estratégias utilizadas para quantificar as mercadorias 

contempladas já citadas, se faz necessário conhecer os instrumentos que os feirantes utilizam 

nas vendas das mercadorias na feira livre.  Na Figura 13 observa-se copos e copinhos. 

O copo maior equivale a 100 ml e é vendido por R$ 2,00 enquanto que o copo menor, 

de 40 ml, é vendido por R$ 1,00. Esses valores também são cobrados caso a venda seja feita 

com a pimenta do reino moída.  

A Figura 14 apresenta a pimenta do reino em grão. Já a Figura 15 mostra o alho, que é 

vendido por unidade ou “cabeça” que depende da medida de seu diâmetro, o que discutiremos 

adiante. Já o pacote de colorau pesando 1 kg, é vendido por R$ 5,00. 
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Figura 14 – Venda da pimenta do reino           Figura 15 – Venda do alho em “cabeças”                     

em grãos.                                                           e do colorau em pacote de 1 kg. 
Fonte: arquivo do autor          Fonte: arquivo do autor 

 

A Figura 16 mostra a forma de vender alho. O saquinho envasado com “cabeças” de 

alho é vendido por R$ 3,00. A forma de vender colorau é em copo de 300 ml e vendido por R$ 

1,00.  Notamos na Figura 17 que o copo é bem cheio de colorau.                

 

         Figura 16 – Alho no saquinho.                  Figura 17 – Colorau vendido em copo.    

   Fonte: arquivo do autor                                           Fonte: arquivo do autor 

 

Quando os dentes de alho se soltam das cabeças do alho, os mangaieiros vendem em 

saquinhos por R$ 1,00, conforme mostra a Figura 18.  O boldo é vendido em copos, cujo o 

conteúdo varia. Na Figura 19, apresentamos um copo plástico de 100 ml vendido por R$ 1,00. 

           

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

          Figura 18 – “Dentes” de alho                     Figura 19 – Copinho (100 ml) de boldo.  

                                           vendidos no copo.           
 Fonte: arquivo do autor                                              Fonte: arquivo do autor 
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A Figura 20 mostra o boldo vendido, por R$ 1,00, em um copo com 200 ml de 

capacidade, enquanto a Figura 21 mostra um pacotinho vendido por R$ 2,00 com capacidade 

equivalente a 300 ml.   

            

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Copo (200 ml) com                Figura 21 – Pacotinho (300 ml) com boldo. 

                          boldo.             
                      Fonte: arquivo do autor          Fonte: arquivo do autor 

 

                                   

3.5 ORGANIZANDO EM TABELAS AS COMPRAS E VENDAS NA FEIRA LIVRE 

  

Optamos por apresentar os dados referentes às compras e vendas das mercadorias 

investigadas (pimenta do reino, alho, colorau e boldo) em tabelas, pois visualizaremos melhor 

os valores cobrados nessas operações. 

As tabelas estão separadas, inicialmente, pelos dados coletados nas entrevistas, 

respectivamente, de cada feirante e, posteriormente subdivididas, apresentando os dados das 

compras e vendas de cada mercadoria. Mostraremos pela ordem das entrevistas, primeiro o Seu 

Jean, em seguida os dados da banca de Dona Antônia Gondim e, finalmente, os dados de Dona 

Vera Lúcia, respeitando as mercadorias em sequência: pimenta do reino, alho, colorau e boldo. 

A Tabela 4 apresenta a forma de como a pimenta do reino (em grãos e moída) é 

comprada junto aos fornecedores e vendida aos clientes na feira livre. A opção de ilustrar os 

dados neste estilo facilitará as futuras análises, ricas em detalhes. 
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Tabela 4 – Compras e vendas da pimenta do reino na banca de Seu Jean. 

 

PIMENTA DO REINO 

 

Compra 

Pimenta do reino em grãos 1 kg R$ 35,00 

Pimenta do reino moída  1 kg R$ 25,00 

 

 

 

 

 

 Venda  

Copinho (100 ml) de pimenta 

do reino moída  

1 copinho R$ 

2,00 

32 

gramas 

   

Copinho (100 ml) de pimenta 

do reino em grãos 

1 copinho R$ 

1,50 

32 

gramas 

  

Copinho de pimenta do reino 

moída na hora 

1 copinho R$ 

2,50 

32 

gramas 

 

Equivalência 1 copinho de pimenta do reino em grãos equivale 1 copinho de 

pimenta do reino moída  
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 O alho recebe uma classificação por número e, na entrevista, Seu Jean disse que 

trabalha, predominantemente, com o alho n° 4 e n°6. O copo americano de 300 ml é ocupado 

com “dentes” de alho que se soltaram das “cabeças”.  Seu Jean também informou que 

dificilmente compra o alho n° 7, por ter um preço bastante elevado. Outra informação dada por 

Seu Jean é a de que no saquinho de dindin23 cabe, aproximadamente, 1,5 “cabeça” de alho caso 

quiséssemos montar, com os “dentes” de alho, uma “cabeça”. Observe a Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Compras e vendas do alho na banca de Seu Jean. 

 

ALHO 

 

Compra 

Alho n° 4 10 kg R$ 74,00 

Alho n° 6 10 kg R$ 82,00 

 

 

Venda  

Alho n° 4 3 “cabeças” 90 g (em média) R$ 2,00 

Alho n° 6 1 “cabeça” 50 g (em média) R$ 1,50 

 Copo (300) ml 1 copo 132 g (em média) R$ 2,00 

 Saquinho dindin 1 saquinho 66 g (em média) R$1,50 

 

Na entrevista, Seu Jean informou que vende alho n° 7 a “cabeça” por R$ 2,00, mas 

que nem sempre dispõe deste alho. Essa “cabeça” pesa, em média, 65 gramas.   
Fonte: elaborado pelo autor 

                                                 
23 Em muitas cidades do Brasil esse saquinho serve para envasar dindin, sacolé, picolé sem palito, cremosinho, 

suco de frutas no saquinho congelado e outros adjetivos que desconhecemos peculiares às cidades brasileiras. 
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 A Tabela n° 6 mostra a forma de comercialização do colorau. De fato, o colorau é 

comprado, por Seu Jean, em pacotes de 1 kg. Nesse caso, este mangaieiro oferece o colorau em 

duas formas: no copo americano (300 ml) e em pacotes de 1 kg. 

 

Tabela 6 – Compra e venda do colorau do mangaieiro Seu Jean. 

COLORAU 

Compra 1 pacote 1 kg R$ 3,00 

 

Venda 1 copo (300 ml) 160 (em média) R$ 1,00 

1 Pacote 1 kg R$ 5,00 

 

Equivalência  1 kg (pacote) equivale a 6 copos (300 ml) 
 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A Tabela 7 apresenta a maneira como o boldo é vendido. Na banca de Seu Jean só 

encontramos apenas duas estratégias de vendas: o copo (300 ml) de boldo e o pacote ou 

saquinho de boldo. 

 

Tabela 7 – A venda do boldo na banca de Seu Jean 

BOLDO 

Compra 1 pacote 1 kg R$ 30,00 

 

Venda 

 

1 copo (300 ml) 

 

20 g (em média) 

 

R$ 1,00 
 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A Tabela 8 apresenta dados coletados na entrevista realizada com Dona Antônia 

Gondim. Disponibilizamos os dados adotando os mesmos critérios que utilizamos na tabulação 

dos dados anteriores. 
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Tabela 8 – Compras e vendas na feira livre – Banca de Dona Antônia Gondim 

 

PIMENTA DO REINO 

 

Compra 

Pimenta do reino em grãos 1 kg R$ 60,00 

Pimenta do reino moída  1 kg R$ 35,00 

 

 

 

 

 

 Venda  

Copinho (100 ml) de pimenta 

do reino moída  

1 copinho R$ 

2,00 

35 gramas 

(em média) 

   

Copinho (100 ml) de pimenta 

do reino em grãos 

1 copinho R$ 

1,50 

35 gramas 

(em média) 

  

Copinho (50 ml) em grãos ou 

moída  

1 copinho R$ 

1,00 

20 gramas 

(em média) 

 

Equivalência 1 copinho de pimenta do reino em grãos equivale 1 copinho de 

pimenta do reino moída  
 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Há uma especificidade na venda da pimenta do reino na banca de Dona Antônia 

Gondim, que são as formas de quantificar. Faz-se uso de um copinho e um mini copinho para 

medir as vendas da pimenta do reino em grãos e a pimenta do reino moída.  O copinho (100 

ml) à esquerda e o mini copinho (50 ml) à direita conforme a Figura 22. 

 

 

Figura 22 – Copinho (esquerda) e o mini copinho (direita) 

Fonte: arquivo do autor 

 

A Tabela 9 mostra a venda do alho comercializada por Dona Antônia Gondim. Como 

iremos notar, essa forma de vender é idêntica à forma que Seu Jean vender o alho. 
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Tabela 9 – Venda do alho realizada por Dona Antônia Gondim. 

ALHO 

 

Compra 

1 caixa Alho n° 4 10 kg R$ 74,00 

1 caixa Alho n° 6 10 kg R$ 82,00 

 

 

Venda 

Alho n° 4 1 “cabeça” 35 g (em média) R$ 1,00 

Alho n° 6 3 “cabeças” 90 g (em média) R$ 3,00 

As vezes Dona Antônia vende o alho n° 7 por R$ 2,00 a “cabeça” com 65 g (em média).  
 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Dona Antônia Gondim informou que o colorau é vendido em copo (300 ml) ou em 

pacote de 1 kg. Então não há diferença entre a forma como Dona Antônia Gondim vende e a de 

Seu Jean. A Tabela 10 mostra sistematicamente os dados coletados. 

 

Tabela 10 – Venda do colorau realizado por Dona Antônia Gondim. 

COLORAU 

Compra 1 pacote 1 kg R$ 4,00 

 

 

Venda 

1 copo (300 ml) 190 (em média) R$ 1,00 

1 Pacote 1 kg R$ 6,00 

 

Equivalência  1 kg (pacote) equivale a 5 copos (300 ml) 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

A tabela 11 informa a compra e a venda do boldo. Percebe-se que Dona Antônia Gondim 

compra em quilograma, única forma, e vende em copo americano (300 ml). 

 

Tabela 11 – A venda do boldo na banca de Seu Jean 

BOLDO 

Compra 1 pacote 1 kg R$ 30,00 

 

Venda 1 copo (300 ml) 14 g (em média) R$ 1,00 
 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Dona Antônia Gondim usa um copo com capacidade de 300 ml para quantificar o 

boldo24 e um copo com capacidade de 200 ml para vender o colorau conforme, respectivamente, 

mostramos na Figuras 23 e na Figura 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Copo de capacidade 300 ml           Figura 24 -  copo de capacidade 200 ml. 
 

Fonte: arquivo do autor                                             Fonte: arquivo do autor 

 

 

Os dados coletados na entrevista realizada com Dona Vera Lúcia, determinam o final 

da coleta de dados. Continuaremos utilizando a mesma sistematização que tabulamos os dados 

dos dois primeiros entrevistados. A Tabela 12 mostra as estratégias efetuadas por Dona Vera 

Lúcia. 

  

Tabela 12 – Compras e vendas na feira livre – Banca de Dona Vera Lúcia 

PIMENTA DO REINO 

 

Compra 

Pimenta do reino em grãos 1 kg R$ 50,00 

Pimenta do reino moída  1 kg R$ 35,00 

 

 

 Venda  

Copinho (100 ml) de 

pimenta do reino em grãos  

1 copinho R$ 

2,00 

35 g  

(em média) 

Copinho (100 ml) de 

pimenta do reino moída  

1 copinho R$ 

1,00 

42 g  

(em média) 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

A Tabela 13 mostra a venda do alho comercializado por Dona Vera Lúcia. Assim como 

os outros feirantes entrevistados, essa mangaieira comercializa apenas o alho n° 4 e o alho n° 

6. Eventualmente vende o alho n° 7, informando os mesmos problemas dos colegas feirantes 

sobre o alto preço para comprar o alho desse tipo. 

 

                                                 
24 O Copo está cheio de uma folha desidratada denominada Hibisco. Usamos apenas a imagem do copo para fazer 

a observação. 
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Tabela 13 – Venda do alho por Dona Vera Lúcia. 

ALHO 

 

Compra 

1 caixa Alho n° 4 10 kg R$ 90,00 

1 caixa Alho n° 6 10 kg R$ 110,00 

 

 

 

Venda 

Alho n° 4 1 “cabeça” 30 g (em média) R$ 0,70 

Alho n° 4 3 “cabeças” 90 g (em média) R$ 2,00 

Alho n° 6 1 “cabeça” 46 g (em média) R$ 1,25 

Alho n° 7 1 “cabeça” 65 g (em média) R$ 2,00 

 Saquinho com 4 “cabeças” de alho 160 g (em média) R$ 3,00 

 Saquinho com “dentes” de alho 130 g (em média) R$ 2,00 
 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Semelhante aos outros feirantes, Dona Vera Lúcia vende o colorau oferecendo apenas 

duas opções conforme apresentamos na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Venda do colorau por Dona Antônia Gondim. 

COLORAU 

Compra 1 pacote 1 kg R$ 4,00 

 

 

Venda 

1 copo (200 ml) 175 (em média) R$ 1,00 

1 Pacote 1 kg R$ 6,00 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Dona Vera Lúcia vende boldo de uma única forma que é a do copo de 300 ml, em média, 

o que corresponde a 18 gramas dessa erva, e a comercializa por R$ 1,00. Como notamos nas 

vendas dos três feirantes entrevistados, das mercadorias investigadas, o boldo é a que menos é 

vendida na feira livre.  

Os três feirantes entrevistados afirmaram que sempre buscam comprar suas mercadorias 

nos mesmos fornecedores e que também compram sempre à vista, desse modo, querem os 

melhores preços para revender as mercadorias com os menores preços possíveis aos clientes. 

Esta reposição ocorre quando as mercadorias estão quase no final de seu estoque, por exemplo, 

a pimenta do reino se estraga com facilidade e por isso os feirantes só repõem essa mercadoria 

quando o estoque está bem próximo de seu final.  

Outra observação que fazemos sobre a reposição das mercadorias investigadas, segundo 

os feirantes entrevistados, diz respeito ao alho, uma vez que essa mercadoria é comprada de 
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acordo com sua classificação, ou seja, a caixa do alho é comprada pela medida do diâmetro de 

sua “cabeça”, conforme apresentamos na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Classes de alho conforme o maior diâmetro transversal do bulbo. 

 

Classes ou número DIÂMETRO TRANSVERSAL (mm) 

7 Mais de 56 

6 Mais de 47 até 56 

5 Mais de 42 até 47 

4 Mais de 37 até 42 

3 Mais de 32 até 37 
Fonte: http://sistemasweb.agricultura.gov.br 

 

 A Figura 25 mostra pela linha tracejada, o diâmetro, em média, da medida “cabeça” do 

alho.   

           
Figura 25 – Diâmetro da “cabeça do alho. 

 

Fonte: arquivo do autor 

 

 A classificação do alho é de acordo com a Portaria25 242/1992 de 24/09/1992 do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em que é dada em relação para a medida 

do diâmetro de sua “cabeça”, conforme mostramos na Figura 26. 

 

 

                                                 
25 Disponível em 

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=visualizarAtoPortalMapa&chave=1

429352813. Acesso em 10.10.2015. 

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=visualizarAtoPortalMapa&chave=1429352813
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=visualizarAtoPortalMapa&chave=1429352813
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Figura 26 – Classificação do alho. 

Fonte: http://www.grpceeparlindoribeiro.seed.pr.gov.br  

 

 Segundo já informamos, o alho está classificado de acordo com o diâmetro da medida 

de sua “cabeça”. Da esquerda para a direita mostramos a sequência, conforme Figura 26, o alho 

n° 7, alho n° 6, alho n° 5, alho n° 4 e alho n° 3.   

 Após todo esse apanhado de dados coletados na feira livre de Nova Natal, observados 

nas compras e vendas das mercadorias dos feirantes, iremos organizá-los em esquemas e tabelas 

e apresentar nossas interpretações sob a perspectiva da Etnomatemática d’ambrosiana com 

possibilidades de construir significados que os conhecimentos matemáticos têm para oferecer 

ao processo pedagógico. Esses podem contribuir, como já foi reportado, para a construção das 

situações-problema subsidiada pela Metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação através da 

Resolução de Problema de Onuchic e Allevato (2011a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grpceeparlindoribeiro.seed.pr.gov.br/
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4 DIÁLOGOS DA MATEMÁTICA DA FEIRA LIVRE COM A MATEMÁTICA 

ACADÊMICA 

 

Os conteúdos matemáticos quando apresentados em múltiplas situações reais dão mais 

significados aos discentes e a Resolução de Problemas potencializa essa contextualização 

mediante seus pressupostos. Nessa ótica, a Matemática é uma importante ferramenta de 

resolução de problemas na sociedade do conhecimento. Então, deve-se propiciar atividades que 

visem o aprimoramento dos conteúdos conceituais, procedimentais (procedimentos adequados) 

e atitudinais em aplicações reais que poderão despertar maiores interesses de aprendizagens 

Matemáticas, além de “contribui para a formação integral do aluno, para a superação da 

fragmentação e do estreitamento curricular e da lógica educativa demarcada por espaços físicos 

e tempos delimitados rigidamente”. (BRASIL, 2009, p.28). A formação integral dos discentes 

perpassa por atividades orientadas para serem aplicadas no cotidiano desses, de forma 

integralizada a novas situações e em outras áreas do conhecimento. Nesse sentido, o 

conhecimento só é pleno, de acordo com os PCNs (BRASIL, 1997, p.30), quando forem 

mobilizados em diferentes situações e em diferentes contextos, assim: 

 

 
Para que sejam transferíveis a novas situações e generalizados, os 

conhecimentos devem ser descontextualizados, para serem contextualizados 

novamente em outras situações. Mesmo no ensino fundamental, espera-se que 

o conhecimento aprendido não fique indissoluvelmente vinculado a um 

contexto concreto e único, mas que possa ser generalizado, transferido a 

outros contextos. 

 

 

Dessa forma, a valorização do cotidiano não deve se tornar algo numa visão 

reducionista, se resumindo o saber somente ao do cotidiano, pois no corpus de conhecimento 

da Matemática, nem todos os conceitos são possíveis de contextualizá-los até mesmo porque 

existem conceitos abstratos que devem ser trabalhados após os conteúdos matemáticos terem 

sido apropriados pelos discentes com solidez. 

Por fim, desejamos que esse trabalho, como proposta para o ensino-aprendizagem dos 

conceitos matemáticos com significados, desencadeie outros projetos na sala de aula. 

Alvitramos assim, implementar uma sugestão de ensino que aborde contextos históricos e 

socioculturais em consonância com os pressupostos da Etnomatemática e da Resolução de 

Problemas, levando em consideração as vivências dos discentes para contextualizar os 

conceitos da Matemática, de fato, para D’Ambrosio (2005, p.115), “Contextualizar a 
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Matemática, é essencial para todos” e pode abrir novos caminhos bem como, alcançar os 

objetivos de uma Educação de qualidade. 

 Ao caminhar pelos corredores da feira livre, notamos indícios das ideias matemáticas, à 

luz da Etnomatemática d’ambrosiana, presentes nas atividades mercantis dos feirantes quando 

estes quantificavam suas mercadorias. Também desvelamos que, no processo de compras e 

vendas das mercadorias, existem conhecimentos matemáticos presentes nessas atividades. 

Diante das contribuições que a feira livre nos propiciou, subsidiadas pelos dados coletados nas 

entrevistas na feira livre de Nova Natal, retiramos dados para desenvolver um trabalho 

pedagógico com condições de se construir as situações–problema que emergiram do processo 

de comercialização dos feirantes. 

 

4.1 O AMBIENTE DA FEIRA LIVRE COMO ESPAÇO DE IDEIAS MATEMÁTICAS 

 

As visitas à feira livre aconteceram aos domingos, pelo menos, uma vez por mês, a partir 

do segundo semestre de 2014, no intuito de observar as características pertinentes à feira livre, 

suas peculiaridades, registrando nossas impressões, construindo laços de amizades e se 

familiarizando com a dinâmica que acontece em todos os seus espaços. Essas observações 

foram importantes para coletar dados que se aproximassem das expectativas geradas 

inicialmente por nossas inquietações e também para descrever os indícios dos conhecimentos 

matemáticos dos feirantes, ação que se respaldou pela entrevista semiestruturada. 

As observações permitiram também fazer a leitura de como a comunidade dos conjuntos 

habitacionais adjacentes faziam à feira livre, bem como, entender os feirantes, suas manias, 

gestos, postura e crenças. Essa última merece ser destacada em nossa pesquisa, pois para vender 

os produtos, por exemplo, os feirantes recorriam as crenças26 compartilhadas por uma dada 

comunidade, alegando que tal produto podia curar uma enfermidade ou auxiliar no combate de 

uma doença. 

É essencial ter clareza sobre os valores e significados gerados nas inter-relações pessoais 

e que são manifestados durante as conversas no momento das compras, nas interações entre 

feirantes e clientes inerentes ao processo de comercialização das mercadorias e/ou na escolha 

dessas. 

                                                 
26 Presenciamos um Senhor, que vende farinha, feijão, milho, todas as mercadorias expostas em sacos de 60 kg, 

com uma cabeça de alho pendurada no pescoço para afastar maus olhares. 
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São estratégias ideais para conquistar os clientes: fazer promoções aos que vão passando 

em frente às suas bancas27 e apresentar os produtos com aspectos que chamam a atenção dos 

clientes. Vimos pessoas que levam as compras dos clientes ganhando seu dinheiro e denotando 

alguns conhecimentos matemáticos. Também presenciamos a exposição desses conhecimentos, 

até mesmo, na forma de organizar os produtos nas bancas, no chão [asfalto] ou com produtos 

pendurados no pescoço, denotam ideias matemáticas.   

No campo da investigação, a nossa pesquisa foi sustentada pelas técnicas etnográficas e 

os pressupostos da Etnomatemática d’ambrosiana, como já foi discutido anteriormente. Os 

dados que coletamos serão agora analisados na perspectiva escolhida para contribuir na 

construção de atividades de ensino-aprendizagem voltada para a Educação Básica, 

potencializando o diálogo entre os conhecimentos matemáticos informais, surgidos do processo 

de comercialização dos feirantes, e os conteúdos da Matemática formal, sugeridos pelos 

documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). 

Outrossim, a investigação nos deu sinais das ideias matemáticas para resolver problemas 

inerentes às vendas e, em termos da dimensão política da Etnomatemática de D’Ambrosio 

(2002), os significados que essas têm para os feirantes na questão de sobrevivência. Por isso, 

as visitas foram tão importantes para reconhecer indicações dos saberes que os feirantes fazem 

uso e que foram se estabelecendo ao longo da história da feira livre.  

São saberes e fazeres que adquiriram das gerações anteriores, ensinaram aos seus filhos 

e repassaram espontaneamente de forma empírica; conhecimentos das práticas comerciais, 

habilidades para o processo de vendas e a forma de quantificar mercadorias na feira livre aos 

demais feirantes. 

Os conhecimentos matemáticos foram notados durante a entrevista, quando 

presenciamos os feirantes medindo, pesando, efetuando cálculos mentais e cálculos estimativos 

e dando demonstrações por meio de habilidades matemáticas durante as vendas. Do ponto de 

vista da Etnomatemática dos feirantes em suas atividades profissionais, as ideias matemáticas 

estavam todas conjuntas, de forma que não observamos apenas um conhecimento matemático 

em ação, mas um conjunto de saberes matemáticos aplicados em situações reais, denotando a 

imagem de uma matemática viva com resultados práticos, frequentemente requisitados para 

resolver situações exigidas pelas vendas no contexto da feira livre, diferentemente de que 

percebemos nos conteúdos escolares quando são estudados separadamente em unidades 

                                                 
27 Banca ou mesa é o espaço onde o feirante coloca suas mercadorias para vendê-las. 
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didáticas, de forma fragmentada, e que muitos planos de ensino conservam, em sua prática 

pedagógica, conceitos matemáticos sem aplicações em situações reais ou aplicadas ao cotidiano 

dos discentes, mesmo reconhecendo que existem limites para tais aplicações.  

Naturalmente observamos que a feira livre se constitui em um ambiente que, quando 

visto sob a ótica de um conjunto de atividades mercantis, abrange importantes movimentações 

financeiras desenvolvidas em pequenos espaços comerciais, que estão instalados em bancas, na 

rua e até mesmo nos vendedores. 

Todas as formas de comercializar as mercadorias na feira livre, apresentaram ideias 

matemáticas, algumas envolvendo apenas o cálculo aritmético, outras proporcionadas pelo ato 

de medir, pesar ou de fazer estimativa, de tal forma que as habilidades matemáticas estavam 

sempre postas em uso, como é no caso das mercadorias envasadas em casa, arrumadas em 

saquinhos ou pacotes. Ressaltamos que os instrumentos improvisados foram usados para 

garantir uma boa margem de lucro e se tornaram hábitos entre os feirantes entrevistados para 

quantificar as mercadorias.  

As atividades mercantis dos feirantes representam importantes práticas de 

sobrevivência, pois quando realizam o processo de contar, medir, calcular, ordenar, pesar, 

organizar e sistematizar, estão lançando mão dos conhecimentos matemáticos construídos de 

geração em geração e, simultaneamente, difundem para outras pessoas que convivem na feira 

livre. Ver e fazer aquelas práticas em que constam ideias matemáticas, medindo com o copo ou 

copinho28, também são parâmetros para que os clientes confiem nos feirantes e realizem suas 

compras. 

Na primeira entrevista realizada com Seu Jean (17.08.2014), de início, já identificamos 

vestígios de atividades Etnomatemáticas, quando esse feirante citou as formas de realizar 

medidas. Uma delas é pela utilização do copo ou copinho e até saquinhos contendo “dentes” de 

alho. Por intermédio desse objeto realizam-se as ticas29 que os feirantes se apropriaram como 

estratégias para quantificar suas mercadorias, comumente vendidas na feira livre em Nova 

Natal, tais como o boldo, marcela, cominho, pimenta do reino (em grãos e moída), colorau, alho 

e outras mercadorias.  

                                                 
28 O volume informado no copo é de 300 ml e o copinho com 100 ml.   

 
29 (...) para compor a palavra etnomatemática utilizei as raízes tica, matema e etno para significar que há várias 

maneiras, técnicas, habilidades (ticas) de explicar, de entender, de lidar e de conviver com (matema) distintos 

contextos naturais e sócio–econômicos da realidade (etnos). (D’AMBROSIO, 2002, p.63). 

 



83 

 

 

 

 

As mercadorias que encontramos nas bancas dos feirantes na feira livre são vendidas e 

medidas utilizando-se instrumentos artesanais ou semelhantes a um copo americano com 

capacidade de 100 ml ou 200 ml ou 300 ml e ainda, um copinho com capacidade de 50 ml. Esse 

último copinho serve para atender os clientes que desejam comprar uma pequena quantidade 

da mercadoria, de certa forma, representando, segundo D’Ambrosio (2002, p.23), a “verdadeira 

etnomatemática do comércio” nas transações comerciais. 

O uso de copos, copinhos ou algo semelhante para medir, pesar, são recorrentes nas 

bancas dos feirantes em que todos compartilham instrumentos muitos idênticos, de capacidades 

equivalentes e que são usados nas bancas para quantificar as mercadorias. Estas formas de 

quantificar são saberes aceitos pelos feirantes e, inclusive, aceitos também pelos clientes. 

Difundidos na feira livre como artifícios, para D’Ambrosio (2012b, p.16, grifo do autor), são 

as “práticas ad hoc30 para lidar com situações problemáticas surgidas da realidade”, onde o 

conhecimento é aplicado a partir da realidade, pois lidar com quantificações, é conhecer, saber 

e fazer para a resolução problemas matemáticos impregnados no processo de vendas das 

mercadorias dos feirantes. Entendemos práticas ad hoc, como sendo alternativas imediatas para 

resolver situações inesperadas pelos feirantes, uma saída para efetivar as vendas. 

Como exemplo de solução de situações inesperadas e imediatas, é quando algum cliente 

pede uma quantidade em gramas, quando na verdade, não existe essa medida na banca dos 

feirantes e esses, devem buscar soluções para realizar a venda. Então, medir ou pesar as 

mercadorias sem o uso de instrumentos aferidos pelas medidas padronizadas, foram práticas 

compartilhadas pelos feirantes e respostas foram encontradas para situações específicas da 

dinâmica da feira livre, mesmo porque, muitos feirantes não tem condições de comprar uma 

balança e até mesmo alugá-la, já que tem em suas crenças, de que usar ferramentas 

improvisadas são suficientes para quantificar suas mercadorias, o que transmite confiança e 

segurança dessas medidas aos clientes e garantia de lucros. D’Ambrosio (2002, p.23) cita que 

os grupos “de profissionais praticam sua própria etnomatemática”, logo, medir ou pesar usando 

copos ou copinhos, tendo como parâmetro as práticas aprendidas na feira livre, podem justificar 

o não uso da balança. 

                                                 
30 Entendemos as práticas ad hoc, no contexto da feira livre, como sendo as estratégias usadas pelos mangaieiros 

para quantificar e realizar as vendas de suas mercadorias. Também para responder quando os clientes solicitam 

uma medida de determinada mercadoria que não é tão comum nas vendas dessas mercadorias. 

 



84 

 

 

 

 

  No Processo de vendas na feira livre, encontramos muitas relações entre os 

instrumentos que os feirantes usam para aferir seus produtos e os cálculos realizados com as 

unidades de medidas estudadas na escola, principalmente as unidades de medidas: o grama, 

quilograma e/ou litro. Uma dessas situações também notadas na feira livre, foi a relação entre 

a unidade de medida massa e a unidade de medida capacidade, uma expressando a outra.  

Um exemplo dessa relação entre quilograma e capacidade, ocorre quando o feirante 

compra a pimenta do reino em quilograma e a vende em saquinhos plásticos envasados com 

pimenta do reino em gramas, conforme mostramos na Figura 27. Nesse caso, o mangaieiro não 

pesa a pimenta do reino, apenas coloca dentro de um saquinho de plástico até certa altura que, 

sob a ótica da Matemática formal, tem-se equivalência entre massa e capacidade. 

 

 

Figura 27 – Pimenta do reino: massa e capacidade. 

Fonte: arquivo do autor 

 

Desse modo, construir situações-problema a partir das descrições das compras e vendas 

dos feirantes que aplicam conhecimentos matemáticos em suas práticas profissionais, significa 

apresentar a matemática do cotidiano em sintonia com a Matemática acadêmica, uma vez que 

o conhecimento matemático, para Santos, Lima e Nascimento (2014, p.9), é:  

 

 

[...] construído e a sua utilização não foram feitos somente por matemáticos e 

cientistas, mas também, por maneiras diferentes de encarar as coisas que nos 

cerca, por todos os grupos sociais que, ao longo da história, desenvolveram e 
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utilizaram as habilidades necessárias para contar; localizar; medir; representar 

e explicar o mundo, de acordo com as suas necessidades e interesses.  

 

 

As relações entre saberes e fazeres representam as ideias matemáticas dos feirantes e 

podem promover um diálogo entre os dois tipos de conhecimentos, assim como, podem criar 

ambientes favoráveis ao ensino-aprendizagem da Matemática, uma vez que os fazeres e saberes 

dos feirantes são postos em prática nas vendas. Nessa perspectiva, D’Ambrosio (2002, p.46, 

grifo do autor) afirma que a “[...] proposta pedagógica da etnomatemática é fazer da matemática 

algo vivo, lidando com situações reais no tempo [agora] e no espaço [aqui]”. Desse modo, ao 

perceber que existem conhecimentos matemáticos na feira livre, é possível construir o elo entre 

a feira livre e a escola, a partir das relações empíricas e as relações abstratas, respectivamente. 

Portanto, descrever esses conhecimentos matemáticos dos feirantes que aprenderam a 

fazer e resolver suas necessidades para contar, medir usando suas habilidades, significa 

confirmar que a nossa proposta parece estar na direção certa para dar significados de uma 

Matemática viva, necessária na solução dos problemas reais, presentes nas vivências dos 

discentes. 

 

4.2 ORGANIZAÇÃO DAS MERCADORIAS DOS FEIRANTES 

 

Nas bancas, encontramos facilmente os condimentos e especiarias dispostas em fila 

como a pimenta do reino, o colorau, açafrão ou alho, em outra fileira ficam óleos, lambedores 

e outros vidros ou frascos que servem para guardar sementes e que são arrumados dessa forma, 

segundo Seu Jean (17.08.2014), “para facilitar a venda, pois quando um cliente quer uma 

mercadoria eu já sei onde está”. Nessa perspectiva, entendemos como Praticidades ou as Ticas 

postas em uso para solucionar problemas inerentes ao atendimento rápido que a dinâmica da 

feira livre exige.  

A Figura 28 mostra as mercadorias arrumadas na banca de Dona Vera Lúcia, formando 

linhas ou retas perpendiculares entre si, sob a perspectiva da Geometria Plana, com 

espaçamentos bem definidos, de forma que essa maneira de organizar as mercadorias, irá 

facilitar a identificação imediata de cada produto solicitado pelos clientes. 
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Figura 28 – Organização das mercadorias na banca de Dona Vera Lúcia 
Fonte: arquivo do autor 

 

 Da mesma forma que a feirante organiza as mercadorias na banca, os outros feirantes 

também fazem as arrumações semelhantes; essa é uma sistematização que ocorre na feira livre. 

 

4.3 ANALISANDO A ETNOMATEMÁTICA DOS FEIRANTES  

  

Nessa seção, analisaremos vestígios de conhecimentos matemáticos, à luz da 

Etnomatemática d’ambrosiana, de três feirantes: Seu Jean, Dona Antônia Gondim e Dona Vera 

Lúcia, no processo de comercialização na feira livre. Essas análises constituirão a base para 

desenvolver as situações-problema inseridas em um Caderno de Atividades, parte integrante do 

nosso Produto Educacional.  

Dividimos as análises de acordo com a ordem das entrevistas. Assim sendo, 

apresentamos em duas partes: a primeira com os dados coletados na entrevista de Seu Jean e, a 

segunda parte, com os dados coletados, concomitantemente, nas entrevistas com as feirantes 

Dona Antônia Gondim e Dona Vera Lúcia.  

Optamos por analisar separadamente a fala do Seu Jean em virtude desse feirante 

possuir, em sua banca, uma grande variedade de mercadorias e, consequentemente, propiciar 

um maior número de dados coletados. Desse modo, Seu Jean tem mais opções para oferecer 

aos clientes em termos de mercadorias, realizando mais vendas e desvelando mais 

conhecimentos. Ressalvamos, que não se trata de comparar números ou quantidades de 

produtos entre os feirantes, mas deixar claro que o mangaieiro Seu Jean forneceu elementos 

que contribuirão para desencadear uma quantidade maior de situações-problema, contemplando 
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também em um número maior de unidades didáticas propostas pelos referenciais curriculares 

brasileiros. 

 

4.3.1 Análise da entrevista com Seu Jean 

 

Nas transações mercantis na feira livre percebemos alguns cálculos mentais e 

estimativos, dando indícios de que o feirante entrevistado sabe lidar com as operações 

matemáticas, como a adição e subtração, inclusive, envolvendo os números decimais e o cálculo 

introdutório de porcentagem, como podemos observar na fala de Seu Jean (17.08.2014): “se um 

cliente chegar pedindo 5% eu dou, mas ele quer mais. Numa compra de 50 reais ele quer que 

eu abata mais 8, 9 até 10 reais, isso é muito”. 

Vejamos matematicamente, no Esquema 2, o que representa, no entendimento de Seu 

Jean, um valor de 5% em relação a R$ 50,00. 

 

 

 

Esquema 2 – Desconto de 5% em relação a R$ 50,00 que o feirante poder dar. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Logo, chegamos a x = 2,50. O feirante Seu Jean tem noção que 5% em cima de uma 

compra de R$ 50,00 equivale a R$ 2,50 e representa o valor máximo que esse feirante pode dar 

ao cliente, mantendo a margem de lucro quando foi estabelecida para não ter prejuízos. O 

Esquema 3 mostra o cálculo do desconto de R$ 8,00 solicitado pelo cliente em uma compra de 

R$ 50,00. 
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Esquema 3 – Cálculo do desconto de R$ 8,00 em relação a R$ 50,00. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Seu Jean percebe que o desconto de R$ 8,00 em uma compra de R$ 50,00 é um valor 

que não está dentro de suas possibilidades, uma vez que esse pode causar prejuízo. 

Notamos também, não ser possível fornecer o desconto de R$ 10,00 em uma compra de 

R$ 50,00, uma vez que esse desconto equivale a 20% conforme mostraremos no Esquema 4. 

 

 

Esquema 4 – Cálculo do desconto de R$ 10,00 em relação a R$ 50,00. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Como já mostramos nos respectivos Esquemas 2, 3 e 4, que 5% equivale a R$ 2,50; R$ 

8,00 equivale a 16% e R$ 10,00 a 20%. Não apresentamos o cálculo para R$ 9,00 que equivale 

a 18%, pois achamos ser desnecessário. 

Importante notar na fala de Seu Jean (17.04.2014) quando disse que R$ 8,00 ou R$ 9,00 

ou R$ 10,00 “é muito acima dos descontos que posso dar”. Desse modo, compreendemos que, 

pela fala do feirante, existem conhecimentos matemáticos implícitos em seus cálculos mentais, 

uma vez que esse feirante, limita até onde pode dar descontos conforme apresentamos, sob a 

perspectiva da Matemática acadêmica, com os cálculos nos esquemas.  

Um fato que pode ter contribuído para que o feirante não dê descontos acima de 5%, 

veio justamente das compras realizadas junto aos fornecedores que só dão a este feirante 

descontos até 10%, conforme podemos notar na fala de Seu Jean (17.08.2014): 
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Por exemplo, o preço do cominho [kg] é 20 reais. Já aumentou? [Ele 

perguntando ao fornecedor] E o dono do armazém falou para mim que 

deixava por 18 [reais], o mesmo preço da semana passada quando 

comprei. Aí eu compro, e peço um quilo. O boldo subiu para 17 reais, 

mas semana passada eu comprei por 15 [reais], ele também vendeu 

pelo mesmo preço que o da semana passada. 

 

 

Pela fala de Seu Jean, é possível entender matematicamente o que representa comprar a 

mercadoria que custava R$ 20,00 por R$ 18,00 ou ganhar um desconto de R$ 2,00. Em termos 

percentuais, os R$ 2,00 que recebeu de desconto na compra do cominho, representam 10%. 

Vejamos os cálculos dessa relação entre reais e porcentagem no Esquema 5. 

 

 

Esquema 5 – Cálculo do desconto dado a Seu Jean pelo fornecedor. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Pelo cálculo do Esquema 5, notamos que o fornecedor dá um desconto de 10%. Isso 

limita os descontos que o feirante pode dar em suas vendas na feira livre, uma vez que se torna 

necessário levar em conta as despesas que esse tem com deslocamentos das mercadorias 

compradas e outras extras que vão aparecendo. 

Os cálculos dos descontos recebidos por Seu Jean, na compra do boldo, junto ao 

fornecedor, são mostrados no Esquema 6. Nesse caso, o feirante recebeu R$ 2,00 de desconto, 

já que o quilograma do boldo custava R$ 17,00 e foi comprado por R$ 15,00. 

 

 

Esquema 6 – Cálculo dos descontos recebidos por Seu Jean. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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O Esquema 6 mostrou que o desconto recebido do fornecedor por Seu Jean, foi em torno 

de 10%. Em virtude dessa margem percentual recebida, esse feirante limita dar certos descontos 

aos clientes. 

 A fala anterior de Seu Jean nos remete a interpretar as noções que esse feirante tem 

sobre o cálculo de porcentagem, já que reconhece até que valor é possível descontar em uma 

venda de mercadorias em sua banca, tendo como parâmetro, o valor dos descontos recebidos 

dos fornecedores ao comprar mercadorias para reabastecer sua banca, mesmo que esses tenham 

sido em reais e não em termos de porcentagem.  

Esclarecendo essa concepção, vejamos a fala de Seu Jean (17.08.2014): “não tenho uma 

base de porcentagem, tenho uma base em dinheiro, um exemplo: esse produto [bolsa de couro 

para carpinteiros] eu comprei por 25 reais e vendo por 30 reais e eu não sei quantos porcentos 

de 25 reais pra 30 reais. Sei que ganho 5 reais”.  

Notamos na fala de Seu Jean que o conceito de porcentagem desse feirante é limitado 

na concepção da Matemática acadêmica, no entanto, com o manuseio dos conhecimentos 

matemáticos da feira livre, na venda de seus produtos, vê-se que ele domina muito bem essa 

ferramenta. 

 Esse fato nos mostra que os conceitos matemáticos, parafraseando Onuchic e Allevato 

(2009), quando aplicados para resolver situações-problema do cotidiano, podem dar mais 

significado para os discentes quando estudados a partir de situações reais.   

Outro momento em que os conhecimentos matemáticos foram notados, aconteceu na 

venda de um copo de colorau a um cliente na feira livre de Nova Natal. Surgiu uma curiosidade 

sobre o que o feirante, mediante o cálculo estimativo, escolheria: comprar um copo de colorau 

que custa 4 reais, ou um copo e meio, do mesmo colorau, por 5 reais? Na condição de cliente, 

Seu Jean (17.08.2014) respondeu da seguinte maneira “seu eu estivesse precisando só de uma 

medida, compraria apenas uma custando 4 reais. Porque se eu levasse uma medida e meia só 

se eu estivesse necessitando de uma medida e meia”.  

 Observamos na fala de Seu Jean dois pontos de vista: o primeiro refere-se à condição 

de que a mercadoria possa se estragar devido ao pouco uso em casa. O segundo, está relacionado 

ao interesse do feirante querer vender sua mercadoria, dando desconto no preço da mercadoria 

para que tanto ele quanto o cliente saíssem satisfeitos na venda. Vale ressaltar que este tipo de 

situação colocada, não tem a intenção de propor um desafio ao feirante, mas uma forma de 

entender ainda mais as suas habilidades matemáticas na tomada da melhor escolha em uma 

compra da mercadoria. 
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Analisando a situação colocada pelo pesquisador ao feirante Seu Jean, temos: se 1 copo 

de colorau cheio custa 4 reais, meio copo do mesmo colorau custará 2 reais, então, um copo e 

meio do colorau custará 6 reais. Como a venda está sendo feita por 5 reais, é evidente que entre 

comprar um copo de colorau cheio por 4 reais e um copo e meio por 5 reais, o mais aconselhável 

é essa segunda opção.  

A Tabela 16 mostra a proporcionalidade entre as duas grandezas, envolvendo o número 

de copos e os respectivos valores em reais. 

 

Tabela 16 – Proporcionalidade entre número de copos e valores em reais. 

Número de Copos Valor em reais 

1 R$ 4,00 

2 R$ 8,00 

0,5 R$ 2,00 

1,5 R$ 6,00 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A última linha da Tabela 16 mostra que por 1,5 copo pagar-se-ia um valor de R$ 6,00.  

O Esquema 7 apresenta os cálculos para descobrir quanto vale R$ 1,00, em termos de 

porcentagem, desconto dado em uma compra no valor de R$ 6,00.  

 

 

Esquema 7 – Relação de reais e porcentagem. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

De acordo com o Esquema 7, constatamos que o desconto de R$ 1,00 equivale, em 

termos de porcentagem, a um desconto de aproximadamente 16,7%.  

O mais surpreendente é que, na fala de Seu Jean, os descontos eram de no máximo 10%. 

Mas vale ressaltar que esse desconto é uma das estratégias para realizar as vendas e que nem 

sempre os descontos serão acima dos descontos permitidos pelo feirante, uma vez que esses 

podem desencadear prejuízos. 



92 

 

 

 

 

Seu Jean (17.08.2014) informou que também daria R$ 2,00 de descontos em uma 

compra de R$ 12,00 conforme afirma em sua fala: “agora se o cidadão quer levar 3 medidas 

que dá 12 reais e pedir para fazer por 10 reais, eu faço, porque vale a pena por ele tá ganhando 

e eu também porque estou vendendo e o meu lucro já estava embutido e garantido”. Essa é uma 

outra situação que esse feirante, demonstra conhecimentos matemáticos nas transações 

comerciais e que foram exemplificadas nas duas situações citadas anteriormente.  

Quando Seu Jean falou que em uma venda de R$ 12,00 pode ser vendida por R$ 10,00, 

desvela um tipo de matemática que é suficiente para resolver seus problemas e que sempre está 

aparecendo durante as vendas. Essa forma de comercializar, encontrada pelo feirante, nos 

remete a D’Ambrosio (2002, p.22) sobre o “[...] saber/fazer matemática na busca de explicações 

e de maneiras para lidar com o ambiente imediato e remoto. Obviamente, esse saber/fazer 

matemático é contextualizado e responde a fatores naturais e sociais” que são recorrentes na 

feira livre. 

Seu Jean já havia informado que, dependendo da venda, em termos percentuais, só pode 

dar, em média, 5% conforme já discutimos anteriormente. Se observarmos na venda que custa 

R$ 12,00 e pode ser vendida por R$ 10,00, ocorre um desconto de 16,6% conforme 

apresentaremos no Esquema 8. 

 

 

Esquema 8 – Desconto dado pelo feirante em uma compra. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Essa postura não é habitual nas vendas realizadas por Seu Jean, em que dar um desconto 

superior a 10%, mas sim, uma estratégia para vender a mercadoria e até conquistar o cliente. 

Nesse sentido, esse feirante coloca em prática suas habilidades com propriedades mediante o 

cálculo estimativo, faz uso de um tipo de conhecimento matemático que atende suas 

necessidades inerentes ao processo de comercialização na feira livre e até faz recomendações 

para os clientes comprarem uma quantidade satisfatória de mercadoria para suprir as 

necessidades deles. Para Nunes, Carraher e Schliemann (2011), o uso de conhecimentos 
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matemáticos ou dos conhecimentos da Matemática acadêmica não vão fazer diferença nas 

atividades mercantis do feirante no contexto da feira livre; elas são necessárias para resolver 

cada problema em seus respectivos contextos. 

Quanto a quantificação das mercadorias na feira livre, Seu Jean (17.08.2014) informou 

que usa “copos ou copinhos31 [para quantificar as mercadorias]. As mercadorias mais 

pesadas32 eu uso os copinhos [para medir] porque elas pesam mais e são mais caras e para as 

mais maneiras [as mais leves33], eu uso os copos maiores que também elas [as mercadorias] 

são mais baratas”.  

As práticas de quantificar as mercadorias utilizando “copos pequenos para as 

mercadorias mais pesadas” ou “copos grandes para as mercadorias mais leves” denotam, sob 

a perspectiva da Etnomatemática de D’Ambrosio (2002), a Preservação da Cultura difundida e 

compartilhada na feira livre pelos feirantes, uma vez que preferem a quantificação sem o uso 

de balanças. Esse fato é notado na fala de Seu Jean (17.08.2014) quando diz: “Aqui tem gente 

que chega e diz: quanto é um copo de boldo? E eu falo é um real, então bote quatro copos de 

boldo. Se fosse para pesar teria que ter uma balança e perdia meu tempo”. Talvez seja essa a 

principal razão dos feirantes não usar a balança na feira livre já que vem dando certo essa tática. 

A Figura 29 mostra o copinho que tem um diâmetro de aproximadamente 7 cm e a altura 

6 cm. A Figura 30 exibe um copo de vidro de diâmetro igual a 5 cm e 10 cm de altura.  

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 
 

 

 

Figura 29 – Copinho para quantificar  Figura 30 – Copo para quantificar 

as mercadorias mais pesadas.                                    as mercadorias mais leves. 
 

Fonte: arquivo do autor                      Fonte: arquivo do autor 

                                                 
31 A capacidade do copo é de 300 ml enquanto que o copinho tem capacidade média de 100 ml. 

 
32 Por exemplo, a pimenta do reino. 

 
33 Por exemplo, o boldo. 
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 Além desses dois instrumentos apresentados na Figura 29 e Figura 30 anteriores, Seu 

Jean utiliza também outros copinhos para quantificar as mercadorias que apresentamos na 

Figura 13. Esse tipo de estratégia de quantificar usando copinhos, segundo Seu Jean, a qual 

aprendeu na feira livre, com os outros feirantes, vem dando certo nas suas vendas e que não 

pretende modificá-las. D’Ambrosio (2002, p.35) afirma que em uma “mesma cultura, os 

indivíduos dão as mesmas explicações e utilizam os mesmos instrumentos materiais e 

intelectuais no seu dia-a-dia”. Ressalvamos que os instrumentos não quantificam medidas 

exatamente iguais de mercadorias, mas medidas equivalentes, mediante estimativas, para 

vendê-las aos clientes.  

Ainda sob o foco de quantificar as mercadorias, Seu Jean (17.08.2014) disse ainda que 

“[...] a gente mede tudo com medidinha, [...], tudo servindo de medida”. Desse modo, 

entendemos, por intermédio dos pressupostos da etnomatemática d’ambrosiana, essa expressão 

sendo Conhecimentos Matemáticos adquiridos na feira livre. Em “tudo servindo de medidinha” 

remetendo aos instrumentos improvisados, confeccionados de outros fins e que são 

reaproveitados com praticidade, técnicas usadas ou ticas para pesar as mercadorias.  

Reparamos que os instrumentos utilizados na feira livre, para quantificar as mercadorias, 

são, predominantemente, artesanais e proporcionam rapidez nas vendas. Seu Jean (17.08.2014) 

afirmou que as vendas realizadas em sua banca não carecem do uso da balança, uma vez que:   

 

 

A balança aumenta os valores das despesas já que para eu usar, o 

INMETRO34 cobra entre R$ 70,00 a R$ 80,00 e esse custo não vale a pena eu 

ter uma balança para pesar e interessante é que quem leva o dinheiro é a 

COVISA35 que cobra para ter a balança [...]. Quem trabalha para aferir as 

balanças é o INMETRO e não a COVISA [...]. Não se usa balança, a gente 

compra em quilo. Para comercializar a gente mede tudo com a medidinha, 

tudo servindo de medida, tem copos pequenos [sementes, grãos, coentro, 

mercadorias pesadas], copos grandes [folhas]. 

 

 

Na fala de Seu Jean, percebemos uma preocupação com relação ao aumento dos custos, 

mas também, entendemos que esse feirante não precisa da balança, o que está implícito em sua 

fala, quando cita o uso da “medidinha”.  

 

                                                 
 
34 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. A Metrologia é a ciência que abrange todos os 

aspectos teóricos e práticos relativos às medições, qualquer que seja a incerteza em qualquer campo da ciência ou 

tecnologia. Fonte: http://www.inmetro.gov.br/metcientifica/. Acesso em 16.07.2015. 

 
35 Coordenadoria de Vigilância e Saúde. 

http://www.inmetro.gov.br/metcientifica/
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Esporadicamente Seu Jean faz uso da balança, apenas quando um cliente deseja comprar 

uma quantidade em gramas ou quilogramas de alguma mercadoria. Então, ele vai até à banca 

do vizinho, usa a balança e pesa um copinho da mercadoria para realizar a venda. Geralmente, 

quem compra utilizando as unidades de medidas padronizadas, são os donos dos restaurantes. 

Se por acaso aparecer um cliente e solicitar 200 gramas de pimenta do reino, Seu Jean utiliza 

estratégias para não perder a venda. Vejamos na fala de Seu Jean (17.08.2014) o que diz para 

se sobressair em uma situação dessas:  

 

 

Quando um cliente precisa comprar [pimenta do reino] em grama, eu faço 

uma fórmula. Eu pego uma medidinha [um copinho] e peso [em gramas]. Se 

duas dessa medida der cinquenta grama [50 g], vou colocar quatro medidas 

para dá a grama que ela precisa pra fórmula que ela necessita, quer ela que 

fazer. Então eu não uso por causa disso. 

 

 

Vislumbramos que os conhecimentos matemáticos de Seu Jean transitam entre as 

unidades de medidas não convencionais – “Eu pego uma medidinha36” – e as unidades de 

medidas padronizadas – “Se duas dessa medida der cinquenta grama [50 g]”. Nesse caso, o 

feirante quis dizer que se duas medidinhas pesam 50 g, consequentemente, uma medidinha ou 

copinho pesará 25 g. Então, Seu Jean colocará 8 copinhos de 25 g em um saquinho plástico que 

é equivalente a 200 g. Nesse caso, esse feirante resolverá o problema do cliente, que queria 

comprar em gramas e, também o seu que queria efetivar a venda, mesmo sem o uso da balança 

em sua banca. Conseguiu assim resolver a situação da venda. 

Fazer uso da balança para pesar as mercadorias na feira livre, não é recorrente nas 

vendas de Seu Jean, mas pode acontecer em situações em que esse feirante deve resolver nas 

vendas de suas mercadorias. Buscar alternativas para solucionar problemas inerentes às vendas, 

para D’Ambrosio (2012, p.243), são os “[...] modos, maneiras, estilos de explicar, de entender 

e aprender, e de lidar com a realidade”, superando as dificuldades que vão emergindo no 

contexto da feira livre. 

O fato de Seu Jean usar o copinho para vender em gramas, representa que esse feirante 

acredita nesse tipo de instrumento improvisado e que essa forma prática de quantificar as 

mercadorias é suficiente para ele e para os clientes, que aceitam essa maneira de quantificar 

suas compras. 

                                                 
36 A medidinha mede capacidade, mas o feirante a enche com 50 gramas de pimenta do reino. Esse fato denota 

transitar entre duas dimensões: capacidade e unidade de massa, respectivamente. 
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O uso de ferramentas improvisadas para quantificar as mercadorias na feira livre serve 

para substituir a balança, conforme já constatamos nas vendas realizadas por Seu Jean, que não 

vê diferenças entre as dimensões de capacidade e massa. Na verdade, o que importa é a 

praticidade para efetuar as vendas, seja utilizando a capacidade do copinho ou a quantidade de 

gramas envasadas no saquinho plástico. Damos ênfase de que as compras da pimenta do reino, 

do alho, do colorau ou do boldo são exercidas por Seu Jean em quilogramas. 

Os instrumentos improvisados fazem o mesmo papel que a balança no contexto do 

feirante, assim, temos provas circunstanciais de que a venda das mercadorias empregando a 

balança, é desnecessária na banca do feirante. Por exemplo, a venda de um copo de boldo, uma 

“cabeça” de alho ou um copo de colorau, ambos exigem uma ação instantânea para realizar a 

venda e habilidades com o cálculo estimativo. Mais uma vez sinalizamos a presença da 

Etnomatemática, nas operações mercantis do feirante, posta para resolver problemas imanentes 

nas atividades profissionais e que são vestígios da preservação da cultura.  

Uma prova dessa preservação da cultura, de quantificar as mercadorias usando o copo 

ou copinho, está implícita na fala de Seu Jean (17.08.2014) que afirmou: “nunca medi quantos 

copinhos tem um quilo [kg] de pimenta [do reino em grãos], sei que vendendo em copinho tiro 

uma boa margem de lucro”. Para se ter uma ideia, Seu Jean compra 1 kg de pimenta do reino 

em grãos por R$ 35,00 e vende um copinho, pesando 3237 gramas (somente a pimenta do reino 

em grãos) por R$ 2,00.  

Em sua fala, Seu Jean (17.08.2014) afirmou “já tenho uma base”, nos remete a 

interpretá-lo como sendo habilidades matemáticas necessárias para realizar as vendas e, 

permeadas pelos cálculos mentais e estimativos, o que permite que esse feirante estabeleça uma 

margem de lucro segura, garantindo que, ao vender suas mercadorias, não vá perder dinheiro. 

Esses valores são suficientes para pagar todas as despesas na feira livre e ainda sobrar um troco. 

Essa praticidade de quantificar seus produtos, usando copos ou copinhos, denotando 

habilidades matemáticas, indica que Seu Jean executou cálculos estimativos para obter uma 

larga margem de lucro, como podemos observar no Esquema 9. 

 

 

Esquema 9 – Cálculo do número de copinhos em 1 kg de pimenta do reino. 

Fonte: elaborado pelo autor 

                                                 
37 Quantidade pesada pelo pesquisador utilizando uma balança digital. 
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 Como se observa, em 1 kg de pimenta do reino é possível retirar, aproximadamente, 31 

copinhos. Considerando as vendas na feira livre, o feirante sempre coloca um pouco a mais de 

pimenta do reino na quantidade entregue aos clientes. Iremos levar em conta um número de 25 

copinhos de pimenta do reino em grãos. Ressalvamos que não se trata de observar a margem 

de lucro, mas de compreender as estratégias usadas pelo feirante ao quantificar com o copinho 

a venda da pimenta do reino em grãos mediante o cálculo estimativo.  

O Esquema 10 mostra quanto, em reais, o feirante Seu Jean retira na venda 1 kg de 

pimenta do reino em grãos. 

 

Esquema 10 – Valor obtido na venda de 1 kg de pimenta do reino. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 Como consideramos que em 1 kg tem apenas 25 copinhos, logo, em 1 kg de pimenta do 

reino em grãos, o feirante consegue R$ 50,00.  

Seu Jean compra 1 kg por R$ 35,00 e consegue vender por R$ 50,00. O Esquema 11 

apresenta a margem de lucro em porcentagem. 

 

 

Esquema 11 – Margem de lucro na venda de 1 kg de pimenta do reino 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Observamos que Seu Jean consegue uma margem de lucro em torno de quase 43 %. Em 

consequência dessa margem de lucro, agora entendemos o porquê desse feirante comprar as 

mercadorias junto aos fornecedores e não repassar, de imediato, o aumento para as mercadorias 

que serão vendidas na feira livre aos clientes. 

Nesse contexto, percebemos que os conhecimentos matemáticos, mais uma vez, são 

importantes nas atividades profissionais de Seu Jean, uma vez que fornecem elementos para 

auxiliá-lo a colocar os preços nas mercadorias, prevendo que ao vender uma quantidade em 

copinho ou saquinho de pimenta do reino, de “cabeça” de alho, de um copo de boldo ou de 
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colorau, são suficientes para obter uma boa margem de lucro e ainda prever aumentos nas 

próximas compras junto aos fornecedores.  

Os ensinamentos que o feirante desenvolveu durante sua vivência na feira livre, segundo 

D’Ambrosio (2011, p.54), “[...] acúmulo de conhecimentos (fazeres, saberes, o saber como 

fazer) mostram-se, ao longo de gerações, importantes e úteis para satisfazer as necessidades 

materiais”, isso representa, mais uma vez, a presença da Etnomatemática no processo de 

comercialização das mercadorias na feira livre.  

 

4.3.2 Análises da entrevista com Dona Vera Lúcia e Dona Antônia Gondim 

 

Essa seção trará informações sobre o processo de compra e venda das mercadorias na 

feira livre comercializadas por duas feirantes. Primeiro, será apresentado o processo de 

comercialização de Dona Vera Lúcia e, segundo, discorremos sobre as estratégias, utilizadas 

por Dona Antônia, para comercializar suas mercadorias. Optamos por discorrer, em um texto 

corrido, sobre as duas entrevistas38 realizadas com essas feirantes, por existirem muitas 

características semelhantes no que se refere às vendas.  

   

Dona Vera Lúcia 

 

A concepção de porcentagem também foi sinalizada na fala de Dona Vera Lúcia 

(22.03.2015) ao comentar que não dá descontos ao vender suas mercadorias: “[...] três cabeças 

de alho custa dois reais e com cinco reais meu cliente leva oito cabeças. Eu coloco 3 cabeças 

dar dois reais, coloco mais três dá quatro reais e coloco mais duas que dá cinco reais”. 

Na fala de Dona Vera Lúcia, tem-se que três “cabeças” de alho custam R$ 2,00, então, 

9 “cabeças” de alho custarão R$ 6,00. A venda realizada pela feirante ocorreu colocando 8 

“cabeças” de alho por R$ 5,00. Vejamos se houve descontos nessa venda. 

 

 

Esquema 12 – Descontos implícitos na venda das mercadorias. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

                                                 
38 Ver apêndice. 
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Notamos nos cálculos que Dona Vera Lúcia dá descontos nas vendas de suas 

mercadorias, já que as 8 “cabeças” de alho deveriam ter sido vendidas por R$ 5,30. Como a 

venda foi efetuada por R$ 5,00, logo houve um desconto de R$ 0,30, que é insignificante para 

essa mangaieira. 

Para Dona Vera Lucia, o que importa é movimentar as mercadorias mesmo que ganhe 

menos, mas que em uma venda posterior, possa ter o retorno do lucro desejável. Esse caso pode 

ser compreendido como uma estratégia que pode garantir o retorno dos clientes à sua banca, 

assim como, realizar novas compras.  

Desse modo, entendemos que Dona Vera Lúcia não percebe, do ponto de vista da 

Matemática formal, um desconto em porcentagem, mas sim em nossa moeda corrente, já que 

tem noções de um desconto de R$ 0,30. 

Vejamos matematicamente, no Esquema 13, quanto representa o desconto de R$ 0,30 

dado pela feirante em termos de porcentagem. 

 
  

Esquema 13 – Cálculo dos valores dos reais em porcentagem 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Portanto, o desconto de R$ 0,30 dado por Dona Vera Lúcia, equivale a 6%.  

Se o cliente pedisse, na compra de R$ 9,00, um desconto de 10%, cujo o desconto em 

reais seria de R$ 0,90, era quase certo que essa feirante diria que não daria o desconto solicitado 

pelo cliente. Na feira livre não é a compreensão de descontos em porcentagem que imperam ou 

se instituem, mas sim os descontos que ocorrem em reais. 

Notamos na fala de Dona Vera Lúcia (22.03.2015) que não venderia de acordo com a 

proposta feita pelos clientes, conforme sua fala: “se o cliente pedi para fazer por quatro reais39 

[as 8 cabeças de alho], não dá, aí não dá mesmo. Por causa do preço que compro. Porque já 

tou botando duas cabeças a mais”.  

                                                 
39 Os cálculos foram apresentados nos Esquemas 12 e 13. 
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Vejamos o que representa vender as 8 “cabeças” de alho por R$ 4,00 matematicamente, 

que inicialmente custavam R$ 5,30. 

 

 

Esquema 14 – Descontos dados em porcentagem na venda do alho. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Inicialmente as oito “cabeças” de alho custavam R$ 5,30 e a feirante afirmou vendê-las 

por R$ 5,00 que equivale a 6% de desconto. Mas se um cliente pedir para fazer por R$ 4,00, 

Dona Vera Lúcia afirmou que não venderia.  

Observamos no Esquema 14, o desconto solicitado pelo cliente em uma compra que 

custava R$ 5,30 e pedia para ser vendido por R$ 4,00 que se aproxima de 25%, algo fora dos 

limites estabelecidos por Dona Vera Lúcia para dar desconto. 

Nesta perspectiva, Dona Vera Lúcia tem como parâmetro, para dar descontos, as 

compras das mercadorias para vender em sua banca na feira livre. Uma dessas mercadorias é o 

colorau. Essa feirante compra um quilograma de colorau por R$ 3,50 e vende por R$ 6,00. 

Vamos entender quanto representa o percentual de lucro conforme os cálculos do Esquema 15. 

 
Esquema 15 – Cálculo da margem de lucro no colorau em porcentagem. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Percebemos nos cálculos do Esquema 15, Dona Vera Lúcia coloca, na venda de um 

quilograma de colorau, uma margem larga de ganho, chegando a um pouco mais de 70%. 

Novamente ressalvamos que não estamos preocupados com a margem de lucro de uma forma 
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geral, mas entender como a ferramenta matemática está por trás dos cálculos e obtenções dos 

lucros dessa feirante e como ela lida com valores estimativos para quantificar suas mercadorias. 

Fica evidente que Dona Vera Lúcia (22.03.2015) coloca suas ideias matemáticas em 

prática para realizar a venda, dando o desconto de um valor desprezível em reais quando é 

possível e negando outros descontos quando esses ultrapassam os limites estabelecidos, tendo 

como critério sua margem de lucro. Dona Vera Lúcia afirma que ao dar um desconto “eu 

agrado, eu ganho o freguês [...]. Preciso agradar o freguês. [...] Tenho muita freguesia, se eu 

não conquistar o freguês, eu não tenho freguesia”. A fala dessa feirante remete a interpretarmos 

como sendo, segundo D’Ambrosio (2002), as “ticas” ou estratégias para conquistar os clientes.  

 

Antônia Gondim 

 

Assim como os dois feirantes entrevistados anteriormente, Dona Antônia Gondim 

também comercializa produtos naturais, artesanais e mangaios de forma geral, com uma grande 

variedade de mercadorias, porém em pequenas quantidades.  

Dona Antônia Gondim não frequentou a escola e, quando nos identificamos como 

discentes do PPGECNM da UFRN, informou que não gostava muito de Matemática. 

Evidentemente esclarecemos os objetivos da pesquisa em compreender o processo de vendas 

das mercadorias na feira livre 

Para ampliar ou reabastecer seus estoques, Dona Antônia Gondim afirmou que sempre 

compra mercadorias à medida que essas vão sendo vendidas. Quando um cliente solicita alguma 

mercadoria que não está disponível em sua banca, essa feirante respondeu que só compra uma 

quantidade mínima, receando não ter saída e, consequentemente, ter prejuízo. Em sua fala, 

Dona Antônia (21.09.2014), afirma que “Eu vou comprando quando vai saindo a mercadoria. 

[Por exemplo] O bisco40 eu não vendia, agora eu tou vendendo porque as pessoas pedem muito. 

[Temerosa diz] Será que vai sair essa mercadoria? Aí eu compro pouco”. Reparamos que a 

feirante tem noções de quantidade e tem o entendimento sobre o investimento que deve fazer 

em uma mercadoria para vendê-la. Implicitamente está com o pensamento sobre a margem de 

lucro que pretende obter. 

Desse modo, Dona Antônia Gondim afirmou que sabe um pouco das operações de somar 

ou diminuir e que aprendeu a fazer contas de “cabeça” na feira livre, com o marido e vendo as 

                                                 
40 Hibisco: é um tipo de flor desidratada usada para fazer chá e que possui várias propriedades benéficas ao ser 

humano. 
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outras pessoas fazendo na feira livre. Em relação à operação matemática da soma, Dona Antônia 

(21.09.2014) disse que aprendeu a fazer “[...] assim mesmo de cabeça [realizar a soma] e com 

meu esposo que ensinou a vender aqui na feira [livre]”. Essa forma que aprendeu a realizar 

cálculos mentais nos remete a perceber a preservação da cultura, da mesma forma que notamos 

nas duas outras entrevistas. 

Essas limitações na feitura dos cálculos mais elaborados, ficam evidentes nas vendas 

das mercadorias com valores de R$ 0,50 ou R$ 1,50 ou R$ 2,50. A fala de Dona Antônia 

Gondim (21.09.2014) confirmou nossas observações: “Só vendo de um real; de dois reais. Não 

vendo assim não, de cinquenta centavos. As pessoas só pedem de um real, de dois real”. Mas 

essa falta de manipulação sobre números racionais não interferem nas vendas dessa feirante e 

não são recorrentes, uma vez que os clientes também estão acostumados a comprar, por 

exemplo, um real de “pimenta do reino”, dois reais de “colorau” ou três “cabeças de “alho” por 

dois reais, enfim, as vendas na feira livre contribuem para que os números inteiros dominem as 

vendas, ou seja, a praticidade é algo que a dinâmica desse ambiente exige. 

As limitações matemáticas nas operações envolvendo os números racionais não 

atrapalham as atividades profissionais de Dona Antônia Gondim. Um exemplo dessa prática na 

feira livre, é o fato dessa feirante vender as mercadorias da seguinte maneira: um copinho de 

pimenta do reino em grãos custa R$ 2,00; dois copinhos de pimenta do reino em grãos custam 

R$ 4,00. Quando perguntamos quantos copinhos de pimenta do reino em grãos compramos com 

uma cédula de R$ 20,00, a feirante disse que só sabia colocando o copinho de pimenta do reino 

em grãos, um de cada vez. Essa prática nos permite entender que os saberes e fazeres aplicados 

no aqui e agora pela feirante, denotam a Etnomatemática do Comercio de D’Ambrosio (2002). 

Também percebemos que os conhecimentos matemáticos de Dona Antônia Gondim 

estão presentes na quantificação das mercadorias, como é o caso dos “dentes” de alho. Os 

“dentes” de alho se soltam das “cabeças” naturalmente ou a feirante retira da “cabeça” de alho, 

e alguns deles estragados são jogados fora. Então para não ter prejuízos, a feirante coloca dentro 

de um saquinho plástico, que não tem uma quantidade fixa. Coloca-os dentro do saquinho até 

certa altura e, em seguida, amarra a “boca” do saquinho. Sobre essa quantidade, Dona Antônia 

disse não contar, contudo está pronto para ser vendido por R$ 2,00. Isso nos leva a depreender 

que colocar os dentes de alho soltos em saquinhos é uma estratégia para não ter sua margem de 

lucro diminuída.  A Figura 31 mostra os “dentes” de alhos que se soltaram de suas respectivas 

“cabeças” de alho. 
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Figura 31 – “Dentes” de alho que se soltaram das “cabeças” de alho. 

Fonte – arquivo do autor 

A Figura 32 mostra o saquinho com os “dentes” de alho vendido a R$ 2,00 cada. 

 

 

Figura 32 – Saquinho envasados com “dentes” de alho. 

Fonte – arquivo do autor. 

 

Outra forma de entender que Dona Antônia Gondim usa a ferramenta matemática ocorre 

no passar de um troco ao cliente. Essa feirante afirmou que, nesse caso, quando necessita, pede 

ajuda ao filho que, por vezes, ajuda nas vendas em sua banca na feira livre. Disse que já se 

enganou dando dinheiro a mais no troco a um cliente em uma venda. Quando o cliente é 

consciente, retorna e devolve o dinheiro que recebeu a mais e, quando o cliente não devolve, 

ela fica esperando o cliente passar em frente à sua banca para pedir o que deu a mais. Desse 
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modo, o seu pensamento matemático auxilia a percepção do erro, algo importante para essa 

feirante no contexto da feira livre. Já nas atividades realizadas na escola, basta passar uma 

borracha e fazer novamente a atividade matemática, não apresentando a verdadeira importância 

que a ferramenta matemática tem para as situações reais. 

Sobre passar o troco errado, Dona Antônia Gondim (21.09.2014) nos contou que “na 

semana passada, um vendi essa garrafa [garrafa de lambedor] [...] em vez da pessoa mim dar 

12 reais, eu que dei a ele “. Como a banca dessa feirante fica entre uma banca que vende cds e 

toca músicas constantemente com um volume alto e outra que tem um motor ligado para serrar 

as carnes. Ambas fazem muito barulho, isso pode ter contribuído para que essa feirante 

cometesse erros nos valores ao passar o troco. 

Os cálculos realizados por essa feirante, exprime atividades, sob a ótica da Matemática 

formal, que são simples, ao comprar as mercadorias em quilogramas e as vender, quantificando 

em copinhos artesanais. Desse modo, Dona Antônia Gondim (21.09.2014) afirmou que “[...] só 

mido assim [apontando para os copinhos em cima de sua banca]. Nunca trabalhei com isso 

não. [vender em gramas ou quilogramas]”. Entendemos que essa forma de quantificar foi 

aprendida pela feirante na feira livre, vendo outros feirantes, o que representa a preservação da 

cultura.    

Em face das mostras de conhecimentos matemáticos de Dona Antônia Gondim, 

observamos que essa feirante tem muitas operações mercantis semelhantes a Seu Jean e a Dona 

Vera Lúcia. Então não iremos repetir as operações mercantis dessa feirante, mas apenas citar 

que também encontramos expressões de conhecimentos matemáticos em suas vendas. Mesmo 

sabendo que essa feirante tem limites dos conhecimentos matemáticos formais, reconhecemos 

que suas habilidades matemáticas são importantes para processo de comercialização e, 

consequentemente, para sua sobrevivência. 

Portanto, fica evidenciado que Dona Antônia Gondim se sobressai por meio de suas 

habilidades ao quantificar as mercadorias e, ainda, ao estabelecer a margem de lucro desejável. 

Essa feirante também aprendeu a lidar com os clientes usando estratégias de conquistas, 

percebidas quando os clientes retornam para realizar novas compras em sua banca; ainda 

demonstrou habilidades intrínsecas às atividades mercantis na feira livre, por intermédio do 

cálculo estimativo e, o que simboliza expressão de conhecimentos matemáticos informais. 
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5 PRODUTO EDUCACIONAL (ANEXO A) 

 

 O Produto Educacional encontra-se, em sua íntegra, no Anexo A. Recomendamos a sua 

leitura e implementação em sala de aula para ter uma melhor compreensão da proposta de 

ensino–aprendizagem em matemática, a qual construímos ao longo da investigação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Quando iniciamos a investigação na feira livre, concebíamos os feirantes como sendo 

meros comerciantes, aqueles que investiam o pouco do capital que tinham, compravam as 

mercadorias junto aos fornecedores, faziam o transporte dessas, transportavam até a feira livre 

ou para outras feiras livres em outros bairros mais distantes de suas moradias, organizavam suas 

mercadorias em suas bancas, vendiam e entregavam as compras aos clientes, por último 

guardavam as mercadorias e voltavam para suas casas.  

Conversando com os feirantes, notamos um pouco mais das nossas impressões iniciais, 

pois são pessoas que buscam muito mais do que apenas suas subsistências, buscam ganhar seus 

lucros com muito trabalho até a condição de dormirem muito tarde à noite e acordarem muito 

cedo; ou nem sequer dormirem, na reparação de seus produtos. 

As dificuldades da profissão de feirante ou, em nossa investigação, dos feirantes 

mangaieiros, vão além de investir em mercadorias e apelar por bons lucros, pois muitos 

feirantes precisam trabalhar e, por vezes, com a saúde comprometida, já que não podem perder 

uma única feira livre.  

Por trás de todo feirante existe uma pessoa que possui uma personalidade, e às vezes 

essa é expressada na venda de um produto. Cada um recorre a suas estratégias e modos de 

persuasão para convencer o cliente e todos prestam um grande serviço à comunidade em que a 

feira livre está instalada, enquanto buscam seus sonhos.  

As nossas concepções foram se remodelando a partir do momento que ficamos mais 

próximos dos feirantes, em que muitos deles, pensando que nós pesquisadores éramos de algum 

órgão oficial, diziam suas necessidades, pediam por melhorias para que suas atividades 

profissionais se tornassem mais eficazes. Essas são as releituras que fizemos dos feirantes após 

as diversas visitas que realizamos e conversamos com eles, na verdade, eles são muito mais que 

meros feirantes. 

 Na feira livre, reconhecemos que existem muitas ideias matemáticas presentes no 

contexto da feira livre, ao realizar medidas, ao arrumar os produtos, ao idealizar as quantidades 

que devem ser vendidas como também o valor dado a cada mercadoria. Também notamos que 

os feirantes usam seus conhecimentos matemáticos para quantificar as mercadorias e, 

estrategicamente, colocar além da medida vendida, o que é denominado de agrado. 

 Na feira livre notamos que, mesmo sem utilizar a balança, os feirantes entrevistados têm 

habilidades para o cálculo estimativo; sabem que aquela quantidade vendida garante um bom 
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lucro já que suas despesas são altas e até por questões políticas de subsistência uma certa 

quantidade de produtos precisa ser vendida a cada feira livre que os feirantes comercializam 

semanalmente. 

 Os conhecimentos matemáticos dos feirantes foram analisados pelos pressupostos da 

Etnomatemática d’ambrosianas, daí notamos esses saberes presentes na preservação da cultural 

quando os feirantes citaram que “antigamente eu comprava farinha, feijão em cuia [...]. Eu uso 

o copinho porque dar certo”. Também o notamos quando falaram: “uso o copinho porque 

aprendi a medir assim aqui na feira”; na praticidade das técnicas usadas ou “Ticas”: “eu vendo 

um copo de boldo, uma cabeça de alho, um real de pimenta [...] não preciso da balança para 

pesar”; nas ideias matemáticas para realizarem compras, vendas, calcular as despesas, a 

inflação e sabem o momento certo para conservar o preço, aumentar o valor da mercadoria ou 

do lucro. Usam esses conhecimentos também ao quantificarem, em cálculos estimativos, e 

quando necessitam matematizar uma situação “quando um cliente precisa comprar em grama, 

eu faço uma fórmula. 

 As manifestações da Etno foram notadas quando um dos feirantes entrevistados nos 

disse que trabalhava “na feira livre há 15 anos”; notadas na Matema em “aprendi assim” e, por 

último, nas Ticas “uso copo para as mercadorias mais maneiras e o copinho para as mais 

pesadas”. 

 Diante de todo apanhado de conhecimentos matemáticos, construímos uma proposta 

didático-pedagógica para o ensino-aprendizagem de Matemática, sustentada pelos pressupostos 

da Resolução de Problemas nas concepções de Allevato e Onuchic (2011a; 2011b), situações-

problema, com cada umas das mercadorias investigadas, que permitiram inter-relacionar a 

Matemática informal da feira livre com a Matemática formal ou acadêmica. Essa articulação 

possibilitou construir um Caderno de Atividades composto por essas situações-problema, 

contendo orientações aos docentes bem como a chave das respectivas respostas e 

recomendações para articulá-las com outras unidades didáticas da Educação Básica. 

 Esperamos que essa investigação apresentada em um Produto Educacional, contribua 

para o ensino-aprendizagem da Matemática, de forma que os conceitos matemáticos estudados 

na escola, sejam mais significativos, que os discentes possam aplicá-los ao cotidiano, em 

situações reais e construir conhecimentos matemáticos de um grau mais complexo e abstrato. 

Também, esperamos que os docentes se apropriem das ideias colocadas nesse trabalho didático-

pedagógico, que despertem o interesse para construírem situações–problema no contexto 

sociocultural em que os discentes estejam inseridos, façam uma análise crítica das suas práticas 
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pedagógicas, auxiliando outros docentes a trabalharem os conceitos matemáticos além dos 

muros da escola e para além de outras áreas do conhecimento. 

Finalmente, podemos afirmar que dentre os três feirantes investigados, Dona Vera Lúcia 

foi a que mais demonstrou habilidades com o cálculo estimativo, pois sempre que colocava uma 

quantidade, por exemplo, de pimenta do reino em grãos em saquinho de plástico, acertava o seu 

peso. Essa situação foi realizada algumas vezes. Verificava na balança digital e, realmente, o 

peso era preciso na quantidade de gramas. Nessa perspectiva, em todas as mercadorias vendidas 

na feira livre, notamos a presença da Etnomatemática auxiliando o processo de comercialização 

do feirante, suficiente para resolver os problemas de quantificação e de se estabelecer a margem 

de lucro. A interpretação, sob a ótica da Matemática acadêmica, é observada pelas ideias 

matemáticas emergidas no contexto da feira livre de Nova Natal, as quais são recorrentes nas 

seguintes situações vividas por esse profissional: 

(1) – Nas compras repondo as mercadorias e nas despesas com deslocamento entre os 

fornecedores e a sua residência; 

(2) – Nas despesas de transportes da casa do feirante até a feira livre para levar as mercadorias; 

(3) – Despesas com o aluguel das bancas e do ajudante41 bem como na alimentação desse; 

(4) – Nos acréscimos que essas mercadorias têm de uma época para outra; 

(5) – Nas margens de lucro que estabelece para ganhar; 

(6) – Nas quantidades de cada mercadoria para ser vendida e nas estratégias que deve utilizar 

para quantificar as mercadorias; 

(7) – Nos cálculos estimativos ou aproximados; 

As experiências adquiridas ao longo das gerações pelos feirantes, ao realizarem as feiras 

livres, desencadearam ideias matemáticas, bem como em todo o processo de comercialização 

das mercadorias e que fazem uso por intermédio de suas habilidades matemáticas denotadas 

nos cálculos mentais ou estimativos.  

Por último, analisando as entrevistas dadas pelos três feirantes, reconhecemos os 

conhecimentos matemáticos presentes no processo de compra e venda das mercadorias e que 

são fundamentais para às questões de sobrevivência. 

 

 

 

 

                                                 
 
41 Ajudante é a pessoa de confiança que auxilia o feirante nas vendas.  
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EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Configuração do Caderno de Atividades  

Fonte: elaborado pelo autor 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Este Produto Educacional que iremos denominar de Caderno de Atividades – C.A – 

parte integrante de nossa de dissertação, é uma das exigências do Programa de Pós-graduação 

em Ensino de Ciências Naturais e Matemática – PPGECNM – vinculado à Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Para Ostermann e Rezende (2009, p.70), o Produto 

Educacional deve envolver “uma reflexão sobre um problema educacional vivido pelo docente 

em uma dada realidade escolar e que levaria ao desenvolvimento de atividades curriculares 

alternativas”, a título de exemplo, a inserção de um conceito matemático a partir de uma 

problemática emergida do contexto sociocultural dos discentes, com possibilidades de articular 

projetos interdisciplinares para contemplar toda a comunidade do contexto escolar. 

O Caderno de Atividades será constituído com situações-problema oriundas das 

descrições dos conhecimentos matemáticos dos feirantes da feira livre do Conjunto 

Habitacional Nova Natal, localizado no Bairro Lagoa Azul em Natal/RN. Assim sendo, a nossa 

proposta apresenta uma alternativa didático-pedagógica aos docentes da Educação Básica, 

como estratégia para nortear suas práticas pedagógicas, bem como instigar esses profissionais 

na adoção de ambientes históricos e socioculturais como ponto de partida para estudar os 

conceitos matemáticos em sala de aula quando possível. Em vista disso, propomos materiais 

didáticos com orientações para potencializar a aquisição e a construção dos conceitos 

matemáticos pelos discentes, viabilizando o processo de ensino-aprendizagem da Matemática. 

Em referência às situações-problema, que constituem o C.A, elas surgiram das análises, 

à luz da Etnomatemática d’ambrosiana, nas entrevistas com os três feirantes na feira livre de 

Nova Natal. Foram conduzidas pela Pesquisa Qualitativa em uma abordagem etnográfica, que 

auxiliou a coleta de dados sobre o processo de compra e venda das mercadorias na feira livre. 

Ao longo desse Caderno de Atividades, exporemos situações-problema advindas do 

processo de vendas das mercadorias que foram: a pimenta do reino (em grãos e moída); o alho 

(por unidade, “a cabeça” de alho, ou “os dentes” de alho); o colorau (em quilograma, a única 

forma em que a mercadoria é vendida usando a unidade convencional, ou no “copinho”) e o 

boldo (em copos de 300 ml ou em pacotes envasados num saquinho plástico). Essas 

mercadorias estão organizadas em ordem decrescente tendo como parâmetro o número de 

vendas de cada mercadoria na feira livre. 

Acrescentamos as respectivas chaves de respostas e também as orientações dessas, a fim 

de que os docentes possam fazer as devidas adequações e implementá-las em suas aulas, de 
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acordo com o plano de ensino estabelecido e/ou com as unidades didáticas que forem ministrar. 

O intuito é o de potencializar a aquisição dos conhecimentos matemáticos, dando significados 

aos conceitos matemáticos estudados na escola.  

Sublinhamos a importância que os docentes devem ter, interessados nesse trabalho 

como alternativa pedagógica, em (re)conhecerem o contexto histórico e sociocultural dos 

discentes, para que essa proposta se desenvolva de forma natural. O objetivo disso é formar os 

discentes de maneira integral ao apresentar os conteúdos matemáticos, ampliando suas 

habilidades com o cálculo estimativo e construindo competências para ser aplicadas nas 

situações reais. Será alcançável assim ao discente resolver problemas em outros contextos 

quando esses necessitarem de ferramentas matemáticas. A Figura 2 – apresenta a estrutura do 

Caderno de Atividades. 

 

 

Figura 2 – Composição do Caderno de Atividades. 

Fonte: arquivo do autor. 

 

 A Apresentação do C.A traz informes acerca de suas intenções, os objetivos que 

estabelecemos para sua implementação. Vale dizer que os textos das situações-problema vêm 

com informações acerca de como os feirantes comercializam na feira livre, como quantificam 

e as estratégias de compra e vendas das mercadorias; discorremos também sobre a estruturação 

das situações-problema e unidades didáticas envolvidas na resolução dessas e, por último, 

faremos as orientações aos docentes que queiram implementar em sala de aula a nossa proposta. 
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1.1 Objetivos do Caderno de Atividades 

 

 As situações-problema que inserimos no Caderno de Atividades, se ajustam a 

Metodologia de ensino-aprendizagem através da Resolução de Problemas, na concepção de 

Allevato e Onuchic (2009), uma vez que pretendemos levar para o ensino da Matemática uma 

alternativa que fomente a aquisição e construção dos conhecimentos matemáticos nas 

atividades escolares, fazendo com que os nossos discentes, questionem mais e argumentem de 

maneira convincente suas respostas.  

Com o desenvolvimento das atividades, os discentes terão condições de desenvolver as 

habilidades:  

 

 Resolver situações-problema envolvendo operações com números decimais;  

 Expressar a relação entre gramas e quilogramas; 

 Realizar cálculo estimativo; 

 Efetuar a divisão mediante o cálculo aproximado;  

 Argumentar, em plenária, as respostas encontradas nas situações-problema; 

 Construir uma resposta adequada para o problema proposto; 

 Resolver problemas matemáticos de diferentes graus de dificuldades; 

 Resolver situações-problema com ou sem uso de fórmulas ou algoritmos já 

estabelecidos convencionalmente; 

 Resolver situações-problema por meio de aproximações; 
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2 TEXTOS COMPLEMENTARES SOBRE AS MERCADORIAS 

COMERCIALIZADAS 

   

Esse C.A. abarca quatro mercadorias que são comercializadas pelos feirantes na feira 

livre de Nova Natal: a pimenta do reino, alho, colorau e boldo. Então, para cada mercadoria, 

existe um texto discorrendo sobre o processo de compra e venda e suas peculiaridades. 

O texto que antecede as situações-problema é fundamental para compreender as práticas 

laborais dos feirantes e entender como esses indivíduos aplicam os conhecimentos matemáticos 

nas operações mercantis na feira livre.  

As ideias matemáticas presentes em todo o contexto da feira livre, oferecem uma 

quantidade de ocasiões em que os feirantes precisam resolver problemas inerentes às suas 

atividades profissionais e que são fundamentais para sua sobrevivência. Para isso, é necessário 

que conheçam meios em quantificar suas mercadorias, tomar decisões coerentes para não perder 

o foco de suas vendas e conquistar cada vez mais clientes. 

Diante dos conhecimentos matemáticos que aprenderam durante suas atividades 

profissionais, os feirantes colocam em prática o cálculo estimativo, experiências adquiridas na 

cultura da feira livre, o que dá espaço à efetuação de cálculos percentuais para garantir a 

margem de lucro desejável. 

Os textos também são importantes por apresentarem informações pertinentes às vendas 

dos feirantes e auxiliar os discentes nos procedimentos de resolução das situações-problema, 

pois na resolução dessas, é assaz que esses recorram à leitura do texto percebendo os dados que 

irão nortear o percurso em busca da resposta mais adequada. 

Recomendamos que, ao atender aos pressupostos da Metodologia de ensino-

aprendizagem-avaliação através da Resolução de Problemas nas concepções de Allevato e 

Onuchic (2009, p.7–8), inicie o estudo de um conceito matemático com um texto sobre um 

determinada problemática, de preferência, surgida do contexto histórico e sociocultural dos 

discentes e respeitando a ordem das etapas dessa metodologia: (1) Preparação do problema; (2) 

Leitura individual; (3) Leitura em conjunto; (4) Resolução do problema; (5) Observar e 

incentivar; (6) Registro das resoluções na lousa; (7) Plenária; (8) Busca de consenso e (9) 

Formalização do conteúdo. 

 Relembramos aos docentes as recomendações feitas por Van de Walle (2009, p.57) de 

que a “maioria, senão todos, dos conceitos e procedimentos matemáticos podem ser ensinados 
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melhor através da Resolução de Problemas”. Além disso, os PCNs (BRASIL, 1997, p.32–33) 

sugestionam que sempre tenha como: 

 

 

[...] ponto de partida da atividade matemática não é a definição, mas o 

problema. No processo de ensino e aprendizagem, conceitos, ideias e métodos 

matemáticos devem ser abordados mediante a exploração de problemas, ou 

seja, de situações em que os alunos precisem desenvolver algum tipo de 

estratégia para resolvê-las; O problema certamente não é um exercício em que 

o aluno aplica, de forma quase mecânica, uma fórmula ou um processo 

operatório. Só há problema se o aluno for levado a interpretar o enunciado da 

questão que lhe é posta e a estruturar a situação que lhe é apresentada. 

 

 

Depois que atender a essas sugestões e para compreender melhor o que seja ensino-

aprendizagem–avaliação nas ideias de Allevato e Onuchic (2009, p.6), é assaz deixar à luz o 

que essas pesquisadoras pensam sobre essa temática: 

 

 

A opção de utilizar a palavra composta ensino-aprendizagem-avaliação tem o 

objetivo de expressar uma concepção em que ensino e aprendizagem devem 

ocorrer simultaneamente durante a construção do conhecimento, tendo o 

professor como guia e os alunos como co-construtores desse conhecimento. 

Além disso, essa metodologia integra uma concepção mais atual sobre 

avaliação. 

 

  

 Destarte, a resolução de uma situação-problema, visando o ensino–aprendizagem–

avaliação deve ser acompanhado de perto pelo docente, uma vez que durante esses momentos 

de construção de conhecimentos, propiciam oportunidades de discussões entre os discentes e 

criam possibilidades para a avaliação contínua em sala de aula. 
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3 ESTRUTURAÇÃO DAS SITUAÇÕES–PROBLEMA 

 

 As situações–problema foram construídas a partir das análises das compras e vendas de 

quatro mercadorias (pimenta do reino; alho; colorau e boldo) comercializadas nas bancas dos 

três feirantes. Ao confeccionar as atividades matemáticas, abarcamos conceitos matemáticos da 

Educação Básica, na intenção de propor problemas matemáticos que envolvessem um maior 

número possível de unidades didáticas, no sentido de que, ao se depararem com as situações-

problema indicadas, os discentes pudessem usar um conjunto de conceitos da Matemática 

acadêmica no percurso da resolução. 

 Para dar início a resolução das situações-problema, disponibilizamos textos de cada 

mercadoria, apresentados nesse C.A. que são recortes do processo de comercialização dos 

feirantes nas compras e vendas das mercadorias para construir um diálogo com os conceitos da 

Matemática acadêmica, como a quantificação da pimenta do reino e as operações envolvendo 

números decimais; o copinho cheio de colorau e a unidade massa ou capacidade; a margem de 

lucro e a porcentagem; os descontos dados em uma venda e as proporções diretas ou regra de 

três e o cálculo estimativo e os números racionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

 

 

4 SITUAÇÕES–PROBLEMA ENVOLVENDO A PIMENTA DO REINO 

 

Neste subitem, apresentaremos 12 situações–problema sobre a compra comercializada 

na feira livre da pimenta do reino em grãos ou moída. Essa mercadoria é a mais vendida na feira 

livre e é quantificada em um copo de 300 ml ou o copinho, conforme a Figura 34, de 100 ml. 

Lembramos que a construção das situações-problema traz informações de como ela é comprada 

e vendida na feira livre pelos três feirantes entrevistados. Sublinhamos que existem dados, não 

utilizados pelas 12 situações–problema, que não foram considerados, mas que os docentes 

podem explorá-los em outras questões, como na decomposição em fatores primos de um 

número natural, nos múltiplos, nas frações e outras unidades didáticas. 

Não temos a intenção de contemplar todas as unidades didáticas que compõem o 

currículo da Matemática na Educação Básica, mas envolver algumas dessas para nortear os 

docentes na implementação dessa proposta, tais como: 

 

 Operações envolvendo Números Naturais, Inteiros e Racionais;  

 Razão, Proporção e Regra de Três direta; 

 Porcentagem e suas relações de equivalências; 

 Possibilidades de inserir outras unidades didáticas nas resoluções das situações-

problema. 

 

4.1 Contextualizando a temática: pimenta do reino 

 

     Os feirantes, comerciantes da feira livre de Nova Natal, alugam as bancas medindo, 

aproximadamente, 3 metros de comprimento por 1,5 de largura a R$ 7,00 cada uma. Esses 

feirantes compram pimentas do reino em grãos e moída, ambas em quilogramas, vendidas com 

o uso de um copo de 300 ml ou em copinho de 100 ml. Nesse caso, os clientes procuram mais 

pelo copinho por dois motivos: o primeiro, uma quantidade menor que garante uma mercadoria 

mais nova para ser consumida em sua residência e, o segundo, seria a quantidade insuficiente 

de dinheiro disponível para comprar uma quantidade maior de pimenta do reino. 

Os feirantes compram 1 kg de pimenta do reino em grãos por R$ 35,00 e a pimenta do 

reino moída por R$ 25,00. A venda dessa pimenta acontece com bastante frequência em 

copinho e o seu conteúdo pesa, aproximadamente, 32 gramas. 
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Um copinho de pimenta do reino moída custa R$ 1,50. Se a opção for pela pimenta do 

reino em grãos, esse mesmo copinho tem um preço de R$ 2,00. Se o cliente quiser comprar a 

pimenta do reino em grãos e solicitar que o feirante faça a moagem na hora, ele pagará R$ 2,50, 

isto é, o feirante acrescentará R$ 0,50 pelo o trabalho executado. 

A relação entre a quantidade de um copinho de pimenta do reino em grãos e a quantidade 

de um copinho de pimenta do reino moída, é equivalente. A relação entre um copinho de 

pimenta do reino em grãos e um copo de 300 ml da mesma pimenta do reino, é de que 3 

copinhos equivale a 1 copo de 300 ml.  

Um copinho de pimenta do reino em grãos é vendido por R$ 2,00 na feira livre; um dos 

feirantes vende 3 copinhos por R$ 5,00 que equivale ao mesmo valor de um copo de 300 ml. 

Se os 3 copinhos forem de pimenta do reino moída, os consumidores pagarão por essa 

quantidade um preço de R$ 4,00. A Figura 3 e a Figura 4 mostram, respectivamente, o copinho 

contendo a pimenta do reino em grãos e a pimenta do reino moída. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Figura 3 – copinho de pimenta               Figura 4 – copinho de pimenta 

                      do reino em grãos                                     do reino moída 
Fonte: arquivo do autor                            Fonte: arquivo do autor 

 

 Após a leitura do texto sobre a venda da pimenta do reino na feira livre, resolver as 

situações-problema. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 01 

De acordo com o texto e analisando que os feirantes compram 1 kg de pimenta do reino 

por R$ 35,00 e vende um copinho da mesma pimenta do reino pesando, em média, 32 gramas, 

quantos copinhos completamente cheios tem, no máximo, nessa quantidade que foi comprada 

pelo feirante? 
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SITUAÇÃO–PROBLEMA 02  

Um copinho de pimenta do reino em grãos é vendido a R$ 2,00 e, em média, pesa 32 

gramas cada copinho de pimenta do reino, enquanto o feirante com R$ 35,00 compra 1 kg. Qual 

é o valor mínimo que o feirante pode vender um copinho de 32 g para que não tenha prejuízo? 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 03 

De acordo com o texto, é possível fazer uma aproximação da medida de 3 copinhos para 

100 gramas? Justifique!  

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 04 

Quanto devo pagar por 3 copinhos da pimenta do reino em grãos? E por 1 kg? 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 05 

O feirante comprou 1 kg de pimenta do reino em grãos por R$ 35,00. Qual foi a margem 

de lucro nesse contexto, considerando que ele vendeu um copinho dessa mesma pimenta do 

reino a R$ 2,00? 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 06 

De acordo com o texto, em termos de reais, o valor de 1 kg da pimenta do reino moída 

custa R$ 25,00 e da pimenta do reino em grãos custa R$ 35,00; realizando os cálculos, nota-se 

que há um aumento de 40%. Conservando esse mesmo percentual, por quanto deveria ser 

vendido um copinho de pimenta do reino em grãos, sabendo que o mesmo copinho de pimenta 

do reino moída é vendido por R$ 1,50. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 07 

De acordo com o texto, a medida de um copinho de pimenta do reino moída equivale a 

mesma quantidade de pimenta do reino em grãos. Ressalta-se também que é dito que a venda 

de três copinhos de pimenta do reino em grãos custa R$ 5,00, enquanto que a pimenta do reino 

moída vale R$ 4,00. Onde o feirante perde menos, é vendendo 3 copinhos de pimenta do reino 

moída ou em grãos? 

Os dados da Tabela 1 servem para responder às situações-problemas 8, 9 e 10 a seguir. 

 

 

 



129 

 

 

 

 

Tabela 1 – Venda da pimenta do reino na feira livre. 

Pimenta do Reino 

 

 

O Feirante 

Vende 

Situação 1 1 copinho de pimenta do reino em grãos R$ 2,00 35 g 

Situação 2 1 copinho de pimenta do reino em grãos R$ 1,00 20 g 

Situação 3 1 copinho de pimenta do reino moída R$ 1,50 35 g 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 08 

Observando a Situação 1 da Tabela 1, quantos gramas se pagam comprando, 

aproximadamente, 100 g de pimenta do reino? Mantendo-se esse valor constante, quanto se 

paga em 1 kg? 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 09 

Qual é a melhor opção: comprar 140 g de pimenta do reino da Situação 1 ou comprar 

140 gramas de pimenta do reino da Situação 2? Justifique sua resposta! 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 10 

Com R$ 30,00 quantos gramas eu compro de pimenta do reino da Situação 3?  

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 11 

O feirante compra nos fornecedores, por R$ 50,00, a quantidade de 1 kg de pimenta do 

reino em grãos. Mediante cálculos estimativos, quanto custa 25 gramas dessa mesma pimenta 

do reino?  

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 12 

Explique uma das maneiras de saber quantos copinhos tem 1 kg de pimenta do reino em 

grãos! Faça cálculos estimativos para prosseguir na busca da solução. 
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5 SITUAÇÃO–PROBLEMA ENVOLVENDO O ALHO 

  

Construímos 8 situações-problema envolvendo às vendas do alho na feira livre como 

proposta para os discentes resolverem. 

Não temos a intenção de contemplar todas as unidades didáticas que compõem o 

currículo da Matemática na Educação Básica, mas envolver algumas dessas para nortear os 

docentes na implementação dessa proposta, tais como: 

 

 Operações envolvendo Números Naturais, Inteiros e Racionais;  

 Razão, Proporção e Regra de Três direta; 

 Porcentagem e suas relações de equivalências; 

 Interpretando tabelas; 

 Introdução à Estatística: intervalos; média aritmética; rol; classes; frequências; 

 Introdução à Probabilidade: espaço amostral; evento;  

 Unidades de medidas: comprimento; superfície; capacidade; massa;   

 Possibilidades de inserir outras unidades didáticas nas resoluções das situações-

problema. 

 

5.1 Contextualizando a temática: alho 

 

O alho tem propriedades que são importantes e serve com superalimento na dieta das 

pessoas, uma vez que proporciona muitos benefícios à saúde com seus nutrientes. Os clientes 

da feira livre de Nova Natal compram o alho com várias finalidades, entre elas, no preparo de 

diversas comidas, em receitas terapêuticas, nos remédios caseiros e até como crendice popular 

para afastar “coisas negativas” que são, inclusive, difundidas pelas mídias televisivas em geral.  

 O Alho é vendido conforme a sua classificação (nº 4; nº 6 ou n° 7) tendo como parâmetro 

a medida do diâmetro de sua “cabeça”. Os feirantes da feira livre de Nova Natal compram alho 

em caixas com 10 kg. A caixa de alho n° 4 é comprada por R$ 74,00; o alho n° 6 é comprado 

por R$ 82,00 e a caixa do alho n° 7 sai por R$ 110,00.  

Encontramos o alho comercializado na feira livre de Nova Natal vendido na forma de 

unidade ou em “cabeça” de alho, em saquinhos plásticos envasados com os “dentes” de alho e 

até em copo americano: 

 Uma “cabeça” de alho n° 6 é vendida por R$ 1,00.   



131 

 

 

 

 

 Três “cabeças” de alho n° 4 sai por R$ 2,00 com peso de 120 gramas.  

 O saquinho ou pacotinho contendo os “dentes” de alho é R$ 2,00.  

 Uma “cabeça” do alho n° 7 é vendida por R$ 2,00 e pesa 65 gramas. 

Existem algumas variações na venda do alho, por exemplo, um cliente compra 8 

“cabeças” de alho por R$ 5,00. 

A feirante vende um pacotinho com 190 g por R$ 2,00; uma “cabeça” do alho      n° 4 

por R$ 0,50. Se a escolha for pelo alho n° 6, o cliente pagará por 5 “cabeças” R$ 5,00. Se a 

opção for pelo alho nº 6, a “cabeça” custará R$ 1,00.  Na feira livre de Nova Natal, 1 kg do alho 

n° 6 é vendido por R$ 15,00 e o alho n° 7, por R$ 16,00. O saquinho de “dindim” com 5 

“cabeças” de alho, vale R$ 2,00 e pesa, aproximadamente, 130 gramas. Se o mesmo saquinho 

de dindim for preenchido com “dentes” de alho, pesará 158 g e custará R$ 2,00. 

De acordo com o texto, responda as seguintes situações-problema. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 01 

Três “cabeças” de alho n° 4 são vendidas por R$ 2,00 e pesa 120 gramas. Já a “cabeça” 

de alho n° 7 ´é vendida por R$ 2,00 e pesa 65 g. Considerando que se mantenha constante o 

valor, em reais, das vendas, com R$ 10,00, quantas “cabeças” de alho n° 4 eu posso comprar? 

E do alho n° 7? 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 02                      

Se Três “cabeças” de alho n° 4 saem por R$ 2,00 com peso de 120 gramas. Quanto custa 

e quanto pesa as 8 “cabeças” do mesmo alho? 

  

SITUAÇÃO–PROBLEMA 03       

            Na feira livre de Nova Natal, 1 kg do alho n° 6 é vendido por R$ 15,00 e do alho n° 7, 

sai por R$ 16,00. A “cabeça” do alho nº 6 pesa 52 g e a “cabeça” do alho n° 7 pesa 65 g. A 

porcentagem que aumenta de 15 reais para 16 reais é, aproximadamente, 4 vezes mais da 

porcentagem que aumenta de 52 g para 65 g? 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 04 

O saquinho de “dindim” ou pacotinho com 5 “cabeças” de alho, custa R$ 2,00 e pesa, 

aproximadamente, 130 gramas. Considerando que todas as “cabeças” de alho tenham os 

mesmos pesos, quanto pesa uma “cabeça” de alho e qual é seu valor? 
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SITUAÇÃO–PROBLEMA 05 

Uma “cabeça” de alho n° 4 pesa 42 g e contém 8 “dentes” em média. Um saquinho de 

“dindim” cheio de “dente” de alho n° 4 equivale a 1,5 “cabeça” de alho e pesa, 

aproximadamente, 66 g. Quantos “dentes” têm 1,5 “cabeça” de alho? Quanto “pesa”, 

aproximadamente, uma “cabeça” de alho n° 4? 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 06 

Foi informado no texto que com R$ 5,00 é possível comprar 8 “cabeças” de alho. O 

quociente entre essas duas grandezas está entre que números inteiros? Esse quociente equivale 

a quanto em porcentagem? 

 

O quociente 0,625 é um número que fica entre 0 e 1. Para representá-lo em porcentagem, 

basta que o multiplique por 100. Logo, 0,625 x 100 = 62,5 %. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 07 

A Estatística é uma ferramenta com valiosos recursos para auxiliar na tomada de uma 

escolha. Nessa perspectiva, observe a Tabela 2 sobre a classificação do alho mediante a medida 

de seu diâmetro e responda corretamente. 

 

Tabela 2 – Classificação do alho 

 

CLASSES DIÂMETRO TRANSVERSAL (mm) 

7 Mais de 56 

6 Mais de 47 até 56 

5 Mais de 42 até 47 

4 Mais de 37 até 42 

3 Mais de 32 até 37 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Podemos afirmar que, em termos dos conteúdos da Estatística, essas sequências de 

intervalos se assemelham a: 

 

(A) Rol  (B) Classe   (C) Frequência  (D) Intervalo 
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SITUAÇÃO–PROBLEMA 08 

Considere que em um saquinho de dindim completamente cheio cabe, 

aproximadamente, 3 “cabeças” de alho n° 4. Ao desbulhar uma “cabeça” desse mesmo alho, 

encontra-se 12 “dentes”, dos quais 3 estão estragados. Espalhando- se, em uma mesa, os 

“dentes” de alho contidos no saquinho, qual é a probabilidade, em porcentagem, de se escolher 

um “dente” de alho estragado?  
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6 SITUAÇÕES–PROBLEMA ENVOLVENDO O COLORAU 

 

Propomos 5 situações-problema envolvendo as vendas do colorau na feira livre. Não 

temos a intenção de abraçar todas as unidades didáticas que integram o currículo da Matemática 

na Educação Básica, mas considerar algumas dessas para nortear os docentes na implementação 

dessa proposta, tais como: 

 

 Operações envolvendo Números Naturais; Inteiros e Racionais;  

 Razão, Proporção e Regra de Três direta; 

 Porcentagem e suas relações de equivalências; 

 Introdução à Estatística: interpretando tabelas; média aritmética; 

 Unidades de medidas: comprimento; superfície; capacidade; massa;   

 Introdução à Geometria Espacial: elementos dos sólidos geométricos: diâmetro, raio; 

cálculo do volume do cilindro e do cone; 

 Possibilidades de inserir outras unidades didáticas nas resoluções das situações-

problema. 

 

6.1 Contextualizando a temática: colorau 

 

 O colorau é de origem vegetal e tem uma cor avermelhada. É muito usado na culinária, 

principalmente para realçar carnes, de uma forma geral, e agradar o paladar. Os feirantes 

compram 1 kg de colorau por R$ 3,00, retiram do pacote (saco plástico), colocam em um vasilha 

para poder comercializá-lo na feira livre de Nova Natal. Esses, por sua vez, vendem de duas 

maneiras: a primeira é vendida em um copo de 300 ml por R$ 1,00 e tem um peso aproximado 

de 160 gramas. A segunda forma de comercializar o colorau é em pacote de 1 kg por R$ 5,00, 

sendo a única mercadoria que utiliza a unidade de medida convencional, nesse caso, o 

quilograma. Em um pacote, Figura 37, de 1 kg é possível encher um pouco mais de 6 copos de 

30 ml.  
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Figura 5– Pacote de colorau contendo 1 kg 

Fonte: arquivo do autor 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 01  

O copo de colorau custa R$ 1,00 e pesa 160 g. Quantos gramas posso comprar com uma 

cédula de R$ 10,00? 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 02 

O feirante compra 1 kg de colorau por R$ 3,00. Quanto o feirante pagará por 500 

gramas? E por 250 gramas? E 875 gramas? Quanto é possível comprar com R$ 10,00 em 

gramas? Justifique sua resposta! 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 03 

Qual é a razão entre o valor da compra e o valor da venda do colorau realizado pelo 

feirante? Como você interpreta o resultado obtido da razão multiplicado por 100? 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 04 

A Tabela 3 apresenta as compras realizadas em quilograma e os seus respectivos valores 

em reais. 
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Tabela 3 – Relação entre quilogramas e valores em reais. 

 

Compra do colorau Reais 
1 kg R$ 3,00 

2 kg R$ 6,00 

3 kg R$ 9,00 

4 kg R$ 12,00 

⋮ ⋮ 
10  kg ? 

x kg y reais 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

I) Quanto esse feirante pagará por 10 kg? E por x kg? 

II) É possível encontra um padrão ou lei de formação para essa sequência? 

III) É possível construir uma representação gráfica dessas compras? 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 05  

Como calcular o volume de um copo, representado pela Figura 38, completamente cheio 

de colorau? 

 
Figura 6 – Copo com colorau e o “agrado” 

Fonte: arquivo do autor 
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7 SITUAÇÕES–PROBLEMA ENVOLVENDO O BOLDO 

 

Propomos 8 situações-problema correlacionadas às vendas do boldo na feira livre. 

Não queremos abarcar todas as unidades didáticas que integram o currículo da Matemática na 

Educação Básica, mas selecionar algumas dessas para nortear os docentes na implementação 

dessa proposta, tais como: 

 

 Operações envolvendo Números Naturais; Inteiros e Racionais;  

 Razão, Proporção e Regra de Três direta; 

 Porcentagem e suas relações de equivalências; 

 Introdução à Estatística: interpretando tabelas; média aritmética; média ponderada; 

mediana; 

 Unidades de medidas: comprimento; superfície; capacidade; massa;   

 Introdução à Geometria Espacial: elementos dos sólidos geométricos: diâmetro, raio; 

cálculo do volume do cilindro e do cone; 

 Introdução a função polinomial do 1° grau; 

 Possibilidades de inserir outras unidades didáticas nas resoluções das situações-

problema. 

 

7.1 Contextualizando a temática: boldo 

 

O boldo tem propriedades fitoterapêuticas em suas folhas e, ao ser imerso em água 

fervente, pode ser consumido como chá. É uma erva medicinal que completa a coletânea das 

ervas medicinais vendidas nas bancas dos feirantes. Os feirantes recomendam o uso do chá de 

boldo, principalmente, quando os clientes estão com distúrbios estomacais, além de estimular 

a digestão. Para preparar o chá, coloca-se algumas folhas de boldo, por exemplo, em 1 litro de 

água e aguardar a água ferver, após a fervura, coloque uma tampa para abafar o chá. Tome de 

3 a 4 xícaras ao dia. Na feira livre de Nova Natal, o boldo é vendido por R$ 1,00 um copo de 

capacidade igual 300 ml, pesando, aproximadamente, 20 g ou em saquinhos de dindim por R$ 

2,00 com 28 g. 
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SITUAÇÃO–PROBLEMA 01 

Considere que uma xícara tenha um volume igual a 240 ml e fazendo as recomendações 

dos feirantes de tomar 4 xícaras de chá de boldo diariamente, a quantidade de chá de boldo 

ingerida por um cliente em um dia, aproximadamente, é igual ao volume de um cubo com 

dimensões de 10 ml? Justifique coerentemente sua resposta! 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 02 

Um feirante indica para um cliente que para perder peso ele deve tomar, durante 

dezesseis dias, chá de boldo, sendo que na primeira metade do tratamento, ele deve tomar uma 

xícara de chá de boldo da seguinte forma: tomar 1 xícara chá de boldo no primeiro dia, duas 

xícaras de chá no segundo dia, quatro xícaras de chá no terceiro dia, dobrando sempre o número 

de xícaras até o 7° dia, repetindo no 8° dia a quantidade ingerida do 7° dia. No 9° dia, diminuir 

pela metade a quantidade ingerida no 8° dia, mantendo essa mesma proporção até o 15° dia. No 

16° dia tomar a mesma quantidade do dia anterior. Quantas xícaras de chá esse cliente tomou? 

Se o volume de uma xícara, aproximadamente, for igual a 200 ml, qual foi a quantidade 

ingerida, em litros, por esse cliente durante esse tratamento? 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 03 

O boldo comercializado em copos com 20 g é vendido por R$ 1,00 e, em saquinhos 

plásticos, por R$ 2,00 com 28 g. Depois de quantas vezes um cliente deverá comprar, copos e 

saquinhos plásticos, para que essas quantidades, em gramas de boldo, sejam iguais? Quanto o 

cliente gastará com as compras realizadas? Ocorrerá somente uma única vez? Justifique sua 

resposta! 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 04 

De acordo com o texto, a razão entre a quantidade, em gramas, vendida em copo e a 

quantidade vendida em saquinhos de boldo é um número: (Considere a divisão até milésimos). 

(A) ímpar      

(B) racional maior que 0 e menor que 1 

(C) racional maior que 1    

(D) inteiro maior que 1 

Responda as questões 5, 6 e 7 com base nas informações no seguinte texto.  
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Na feira livre encontramos o boldo comercializado em copo e vendido a R$ 1,00 

pesando, 18 g, 20 g, 22 g e até em 24 g ou saquinhos vendido a R$ 2,00 com 26 g, 28 g, 30 g e 

alguns com 32 g, vendidos a R$ 2,00. Essa variação ocorre porque os feirantes sempre colocam 

um punhado de folha de boldo a mais (agrado) no copo ou no saquinho.  

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 05 

A média aritmética (Ma) é uma medida de tendência central estudada na Estatística. Ela 

é calculada ao somar todas as parcelas de determinada situações e dividir pelo número de 

parcelas somadas. Caso queira calcular a média aritmética de 4, 8, 3 e 1, devemos fazer: 

 

Logo, a Média Aritmética é igual a 6. Nessa perspectiva, calcule a média aritmética das formas 

vendidas em copo ou saquinho: 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 06 

A Média (aritmética) ponderada (Mp) é calculada quando se tem valores e os seus 

respectivos pesos diferentes. Em várias escolas e universidades, as notas dos discentes são 

calculadas usando o recurso da Média Ponderada. Exemplo: um discente tirou na primeira prova 

7,0; na segunda prova; 5,0 e na terceira prova, 9,0. Para calcular a Mp, as universidades de uma 

forma geral, usam os respectivos pesos: 3, 4 e 5. Logo a Média ponderada será: 

 

Determine a média ponderada das duas mercadorias vendidas em copo ou saquinho, 

considerando os respectivos pesos 1, 2, 3 e 4 para as duas situações. 
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SITUAÇÃO–PROBLEMA 07 

A mediana, é uma medida de localização do centro da distribuição dos dados, definida 

do seguinte modo: ordenados os elementos da amostra, a mediana é o valor (pertencente ou não 

à amostra) que a divide ao meio, isto é, 50% dos elementos da amostra são menores ou iguais 

à Mediana e os outros 50% são maiores ou iguais à mediana. Para sua determinação utiliza-se 

a seguinte regra, depois de ordenada a amostra de n elementos: Se n é ímpar, a Mediana é o 

elemento central; Se n é par, a Mediana é a medida aritmética dos dois elementos centrais.  

De acordo com a definição supracitada, determine a mediana dos pesos das duas formas 

de vender o boldo na feira livre. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 08 

O feirante, para sair de sua residência e se deslocar até os fornecedores, tem um custo 

fixo com táxi de R$ 40,00. Evidentemente, sabe-se que ele não sai de casa apenas para comprar 

o boldo, mas para comprar as mercadorias que estão faltando na sua banca. Didaticamente, 

iremos considerar que esse feirante compre 1 kg de boldo por R$ 30,00. Quanto ele gasta para 

comprar 2,5 kg de boldo? Qual é a solução para uma quantidade x kg desse mesmo boldo? 
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8 ORIENTAÇÕES AOS DOCENTES 

  

Nessa seção, disponibilizamos algumas orientações aos docentes interessados em usar 

o Caderno de Atividades, para implementá-lo como alternativa didático-pedagógico no ensino-

aprendizagem da Matemática na Educação Básica. 

As orientações apresentam os possíveis caminhos, procedimentos e respostas, em razão 

de deixarmos algumas situações-problema que permitem outras interpretações para se chegar 

as respostas mais convincentes.  

Nesse sentido, é fundamental recordar as etapas da Resolução de Problema como ponto 

de partida para a resolução das situações-problema, permitindo momentos para que as 

discussões ocorram em sala de aula e, consequentemente, apareçam diversas respostas para o 

problema proposto. 

As etapas de Resolução de Problemas nas concepções de Onuchic e Allevato (2011b, 

p.4-5), devem se tornar hábitos entre os docentes ao implementar essa proposta. Então, para a 

inserção de um conceito matemático em sala de aula, os docentes devem partir de uma temática 

emergida dos contextos socioculturais dos discentes e utilizar as seguintes etapas da Resolução 

de Problemas que detalharemos a seguir: 

 

 

1) Preparação do problema - Selecionar um problema visando à construção de 

um novo conceito, princípio ou procedimento; 

2) Leitura individual - Entregar uma cópia do problema para cada aluno e 

solicitar que seja feita sua leitura; 

3) Leitura em conjunto - Formar grupos e solicitar nova leitura do problema, 

agora nos grupos; 

4) Resolução do problema - de posse do problema, sem dúvidas quanto ao 

enunciado, os alunos, em seus grupos, num trabalho cooperativo e 

colaborativo, buscam resolvê-lo; 

5) Observar e incentivar – Nessa etapa observa, analisa o comportamento dos 

alunos e estimula o trabalho colaborativo. 

6) Registro das resoluções na lousa – representantes dos grupos são 

convidados a registrar na lousa, suas resoluções. Resoluções certas, erradas ou 

feitas por diferentes processos devem ser apresentadas para que todos os 

alunos as analisem e discutam. 

7) Plenária – para esta etapa são convidados todos os alunos para participarem 

da discussão dessas diferentes resoluções, para defenderem seus pontos de 

vista e esclarecerem suas dúvidas. O professor se coloca como guia e 

mediador das discussões, incentivando a participação ativa e efetiva de todos 

os alunos. Este é um momento bastante rico para a aprendizagem. 

8) Busca de consenso – após serem sanadas as dúvidas e analisadas as 

resoluções e soluções obtidas para o problema, o professor tenta, com toda a 

classe, chegar a um consenso sobre o resultado correto. 

9) Formalização do conteúdo – neste momento, denominado “formalização”, 

o professor registra na lousa uma apresentação “formal” – organizada e 
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estruturada em linguagem matemática – padronizando os conceitos, os 

princípios e os procedimentos construídos através da resolução do problema, 

destacando as diferentes técnicas operatórias e as demonstrações das 

propriedades qualificadas sobre o assunto.  

 

 

Essas etapas de Onuchic e Allevato (2011b), recomendam que os conceitos matemáticos 

devem ser discutidos e construídos pelos discentes, diferentemente do que, predominantemente 

ocorre na prática pedagógica de muitos docentes atualmente. Por isso, a Resolução de 

Problemas, em consonância com seus pressupostos, evita o cálculo excessivamente mecânico, 

memorização ou por reprodução de conhecimentos e propicia o cálculo estimativo com 

reflexões acerca das respostas dadas, possibilitando os discentes desenvolverem a autonomia, 

a cooperação, superação desafios, a aquisição do conhecimento e construção da própria 

Matemática.   

A figura 39 mostra um resumo das etapas da Resolução de Problemas (RP) que 

adotamos nesta investigação e o ciclo que deve ser percorrido na resolução de uma situação-

problema. Sugerimos que os docentes façam sistematicamente as etapas da RP visando o 

processo de ensino–aprendizagem da Matemática formal.  

 
Figura 7 – Resumo das Etapas da RP. 

Fonte: arquivo do autor. 
 

A Figura 7 apresenta as mercadorias vendidas na feira livre como ponto de partida, para 

fazer os procedimentos das etapas da RP, na inserção de um conceito matemático. 
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9 ORIENTAÇÕES DAS RESPOSTAS PARA SITUAÇÕES-PROBLEMA DA 

PIMENTA DO REINO 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 01 

 Aqui temos operações envolvendo números racionais. Basta que expresse 1 kg em 

gramas ou os 32 gramas em quilograma, de forma que a divisão a ser realizada, possua as 

mesmas unidades de medidas. Assim, basta que realize a seguinte divisão apresentada no 

Esquema 1. 

 

Esquema 1 – Cálculo do número de copinhos. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Aproximadamente, é possível encontrar no máximo 31 copinhos.        

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 02 

O Esquema 2 mostra os procedimentos para expressar 1 kg em gramas e considera o 

valor da pimenta do reino em grãos por R$ 35,00. 

 

 

Esquema 2 – Relação entre a quantidade em gramas e valores em reais. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Logo, o feirante que compra 1 kg de pimenta do reino em grãos por R$ 35,00 para não 

ter prejuízo, o valor mínimo para a venda de um copinho ou 32 gramas, deve ser R$ 1,12. 
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SITUAÇÃO–PROBLEMA 03 

A resposta é sim, pois 3 copinhos de pimenta valem 96 gramas que é uma medida muito 

aproximada de 100 gramas. Na venda de uma quantidade de medida, os feirantes sempre 

colocam um punhado a mais, daí, sendo possível aproximar-se de 100 gramas ou até acima 

dessa quantidade. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 04 

Como é possível fazer uma aproximação das medidas dos 3 copinhos para 100 g, 

podemos afirmar que os 3 copinhos custarão R$ 6,00. Se 100 g custará R$ 6,00, o discente 

poderá responder usando a Regra de Três ou Proporção direta, que 100 g x 10 = 1000 g ou 1 kg 

e 6 x 10 = 60 reais. Existem outras alternativas que devem ser exploradas por se tratar de uma 

atividade aberta. 

Logo, 3 copinhos custarão R$ 6,00 e 1 kg custará R$ 60,00.  

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 05 

1 kg contém, aproximadamente, 31 copinhos, basta que divida 1 kg por 32 g. Daí, temos: 

31 copinhos x 2 reais = 62 reais. Logo, em 1 kg, feirante pode conseguir R$ 62,00. 

 Sabemos que 1 copinho pesa, em média, 32 g, logo em 1000 g existem 31 copinhos. 

Como 1 copinho é vendido por R$ 2,00, temos que: 31 x 2 reais = 62 reais. Vejamos no 

Esquema 3. 

 

Esquema 3 – Relação entre reais e porcentagem. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Notamos que há um aumento de 77,1%. 
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SITUAÇÃO–PROBLEMA 06 

Nesse caso, o discente poderia calcular de forma sistematizada: 1,50 x 40% = 0,60. Logo 

o copinho de pimenta do reino em grãos deveria custar R$ 2,10 (1,50 + 0,60). Como nota-se, o 

feirante “perde” R$ 0,10 em cada copinho. Essa perca se dá em consequência de questões 

práticas na feira livre, pois o feirante trabalha sempre com valores práticos com é o caso dos 

números inteiros ou números decimais, mas com valores fáceis de manipular no ambiente da 

feira livre. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 07 

A venda de três copinhos de pimenta do reino moída custa R$ 4,50 e ele vende por 4 

reais, logo percebe-se um desconto de R$ 0,50. A pimenta do reino em grãos custa 6 reais e ele 

vende por 5 reais, também se nota um desconto de R$ 1,00. Vamos mostrar no Esquema 4. 

 

Esquema 4 – Margem de lucro na venda de copinhos da pimenta do reino. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

  

O Esquema 5 apresenta os cálculos em porcentagem da proporcionalidade entre as 

grandezas. 

 

Esquema 5 – Relação entre reais e a porcentagem na venda da pimenta do reino. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Temos, no caso da pimenta do reino moída, um desconto de R$ 0,50 ou 11%. Já na 

venda da pimenta do reino em grãos, temos um desconto de R$ 1,00 ou 17%. Logo, o feirante 

perde menos é na venda de 3 copinhos de pimenta do reino moída, pois dá um desconto de 11%. 
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SITUAÇÃO–PROBLEMA 08 

 O Esquema 6 apresenta o desenvolvimento do problema proposto. 

 

Esquema 6 – Cálculo do valor pago em reais e a quantidade em gramas.  

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O cliente pagará um valor de R$ 5,71. Considerando o contexto da feira livre e como os 

feirantes, predominantemente, trabalham com números inteiros, é possível que esse mesmo 

cliente pague um valor de R$ 5,00 e, desse modo, podemos entender como sendo uma estratégia 

do feirante conquistar o cliente ou até pagar um valor de R$ 6,00. Nesse caso, para que não 

ocorra uma insatisfação, o feirante coloca mais um pouco de pimenta do reino em grãos na 

quantidade que o cliente irá pagar. 

Uma outra opção de resolver o problema, apresentaremos na Tabela 4, mediante 

multiplicação das grandezas envolvidas por um mesmo fator multiplicativo até encontrar o que 

foi proposto. 

Tabela 4 – Proporção direta 

 Gramas  Fator Multiplicativo Total 

Gramas 35 x 4 = 140 g 

Reais 2 x 4 = 8 Reais 

Observações Com 8 reais, se compra 140 gramas. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 09 

 O Esquema 7 mostra os procedimentos da resolução do problema proposto. 

 

Esquema 7 - Resolução da Opção 1. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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A Opção 1 mostra que, por 140 gramas de pimenta do reino em grãos, um cliente pagará 

um valor de R$ 8,00. 

Outra forma de resolver o problema, é semelhante ao apresentado na Tabela 4. Nesse 

caso, basta encontrar um fator multiplicativo para multiplicar uma das grandezas, que se 

encontram nas colunas, até que essas se tornem com valores iguais.  

 

O Esquema 8 mostra a Opção 2 como alternativa de resolução: 

 

Esquema 8 –  Resolução da Opção 2. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A Opção 2 mostra que, por 140 gramas de pimenta do reino em grãos, um cliente pagará 

um valor de R$ 7,00.  

 

Logo, a melhor escolha é a Opção 2. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 10 

 O Esquema 9 apresenta os procedimentos de resolução do problema 10. 

 

Esquema 9 – Mostra a resolução da situação-problema 10. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Logo, com R$ 30,00 é possível comprar, de acordo com os dados da Situação 3, 700 

gramas de pimenta do reino em grãos. 

 

 

 

 

 



148 

 

 

 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 11 

 Vejamos a resolução do problema proposto conforme o Esquema 10. 

 

Esquema 10 – Mostra a resolução da situação-problema 11. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Logo, pela quantidade de 25 gramas de pimenta do reino, paga-se de R$ 1,25. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 12 

Esse é um problema que é possível obter uma infinidade de respostas, nessa perspectiva, 

mostraremos uma no Esquema 11. O docente deve observar que os discentes podem fazer 

estimativas de quanto pesará cada copinho. Supondo que o conteúdo de um copinho pese 50 

gramas de pimenta do reino, basta que expresse 1 kg em gramas, ou seja, 1 kg = 1000 g e efetuar 

a divisão: 

 

Esquema 11 – Número de copinhos: pimenta do reino. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Daí, teremos 20 copinhos de pimenta do reino.  

 À medida que os discentes vão fazendo estimativas de quanto pesa o seu respectivo copinho, 

irão encontrar o número de copinhos. É interessante que o docente discuta a relação da 

proporcionalidade inversa. A medida que o peso do copinho aumenta, o número de copinho 

diminui. 
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10 ORIENTAÇÕES DAS RESPOSTAS PARA SITUAÇÕES–PROBLEMA DO ALHO 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 01 

A Tabela 5 apresenta a resolução do problema. 

Tabela 5 – Primeira alternativa de resolução 

 

Operações Número de “cabeças” 

de alho n° 4 

Reais Peso 

(em gramas) 
I 3 2,00 120 

II 1 --- 40 

III 0,5 --- 20 

IV  1,5 1,00 60 

V 2 --- 80 

VI 6 6,00 240 

VII 9 9,00 360 

IV + VII 1,5 + 9 = 10,5 1,00 + 9,00 60 + 360 

Matemática Formal Total: 10,5 “cabeças” 10,00 420  

V + VII – Matemática da 

Feira Livre: 

2 + 9 

Total: 11 “cabeças” 

R$ 10,00 80 + 360 

440 gramas 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Pelo quadro, um cliente pode comprar 10,5 “cabeças” e pagar R$ 10,00, mas que no 

contexto da feira livre, essa quantidade não é possível por se tratar de uma variável discreta. Na 

verdade, o cliente leva 11 “cabeças”, pois os feirantes arredondam sempre o peso para um valor 

maior que, na feira livre, é denominado de agrado, e, logo, os feirantes colocam uma quantidade 

a mais e o cliente paga os mesmo R$ 10,00.  

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 02                   

Procedimentos do problema, serão apresentados no Esquema 12. 

 

Esquema 12 – Cálculo do valor em reais. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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O Esquema 13 apresenta os cálculos da quantidade de 8 “cabeças” em gramas. 

 

Esquema 13 - Cálculo do aumento em porcentagem. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 03 

O Esquema 14 apresenta os cálculos do aumento em porcentagem. 

 

Esquema 14 – Relação entre reais e porcentagem. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O Esquema 15 apresenta os cálculos do aumento em porcentagem. 

 

Esquema 15 – Relação entre a quantidade em reais e gramas. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 04 

O docente pode apresentar várias unidades didáticas como equação polinomial do 1° 

grau, proporções, regra de três, estudo das frações e operações envolvendo números racionais. 

Exemplificaremos a unidade didática das Proporções, conforme dados apresentados na Tabela 

6. 

 

Tabela 6 – Alternativa I: Relação entre o número de “cabeças” e a quantidade em gramas. 

 

Número de “cabeças”  Quantidade em 

gramas 

5 130 

1 x 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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O Esquema 16 apresenta os cálculos envolvendo os dados da Tabela 6. 

 

Esquema 16 – Relação entre o número de “cabeças” e a quantidade em gramas. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A Tabela 7 apresenta a proporcionalidade entre a quantidade de “cabeças” de alho e os 

respectivos valores em reais. 

 

Tabela 7 – Alternativa II: Relação entre o número de “cabeças” e a quantidade em gramas. 

Número de “cabeças” de alho Valores em reais 

5 2 

1 y 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O Esquema 17 mostra a resolução da proporção. 

 

Esquema 17 – Proporção entre o número de “cabeças” de alho e os valores em reais. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 05 

O Esquema 18 a seguir, apresenta a resolução do problema. 

 

Esquema 18 – Cálculo do número de “dentes” de alho. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Logo, 1,5 “cabeça” de alho contém 12 “dentes” de alho. O Esquema 19 mostra a 

quantidade em gramas. 
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Esquema 19 – Cálculo do peso de um “dente” de alho. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 06 

Aqui se trata de uma questão em que responder qualquer um dos valores, pode ser 

considerado como resposta correta, pois podemos justificar a imprecisão da balança. Outra 

justificativa seria a média aritmética entre os dois valores e, essa resposta, poderia ser a mais 

convincente, já que se trata de uma variação muito pequena, um pouco mais que 6%, pois 

teremos:    
64

60
 . 100% = 106 %. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 07 

 A resposta correta é a letra B. Classes representam intervalos ou categorias que o 

pesquisador define e que não podem ser menor que 4 e maior que 10. Nessa questão, 

poderíamos ter 5 classes: [32, 37[;   [37, 42[;   [42, 47[;  [47, 56[;   [56, … [; 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 08 

Espaço Amostral (S): é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento 

aleatório. Na questão proposta, temos que S = 36, pois no saquinho de “dentes” de alho cabem 

3 “cabeças” de alho e que cada “cabeça” de alho é composta por 12 “dentes”, daí, 12 x 3 = 36 

“dentes”. O Esquema 20 apresenta os cálculos da probabilidade. 

 

Esquema 20 – Cálculo de probabilidade. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Como queremos em porcentagem, basta que se multiplique por 100%: 
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11 ORIENTAÇÕES DAS RESPOSTAS PARA SITUAÇÕES-PROBLEMA DO 

COLORAU  

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 01  

 A Tabela 8 mostra os cálculos para encontrar o valor, em reais, da quantidade vendida 

de colorau. 

 

Tabela 8 – Relações entre quantidade e valor de uma medida de colorau em reais. 

Operações Alternativa 1 

I Quantidade Valor 

II 1 kg = 1000 g R$ 3,00 

III 1000 g : 2 = 500 g R$ 3,00 : 2 = R$ 1,50 

IV 500 g : 5 = 100 g R$ 1,50 : 5 = R$ 0,30 

V 500 g : 2 = 250 g R$ 1,50 : 2 = R$ 0,75 

VI 100 g x 3 = 300 g R$ 0,30 x 3 = R$ 0,90 

VII 500 g : 10 = 50 g R$ 1,50 : 10 = R$ 0,15 

VIII 50 g : 2 = 25 g R$ 0,15 : 2 = R$ 0,015 

IX 500 g + 300 g + 50 g + 25 g 

= 875 g 

R$ 1,50 + R$ 0,90 + R$ 

0,15 + R$ 0,07 = R$ 2,62.   
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Logo, por 500 g paga-se R$ 1,50;  Por 250 g paga-se R$ 0,75; Por 875g paga-se R$ 2,55.   Com 

R$ 9,00 compra-se 3000g ou 3 kg; com R$ 0,90 compra-se 300 g e por 10 g, paga-se 0,01.  Daí, 

teremos R$ 10,00 e 3000 + 300 + 10 = 3310g que equivale a 3,310 kg. 

 

O Esquema 21 mostra a resolução de uma das alternativas:  Se 1kg custa R$ 3,00, 

então:  I) 500 g = 0,500 kg x R$ 3,00 = R$ 1,50  

II) 250 g = 0,250 kg x R$ 3,00 = R$ 0,75 

III) 875 g = 0,875 kg x R$ 3,00 = R$ 2,62 

 

Esquema 21 – Relação entre a quantidade em kg e o valor em reais. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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SITUAÇÃO–PROBLEMA 02 

Multiplique os valores por 10, daí, teremos: R$ 1,00 x 10 = R$ 10,00  e 160 g x 10 = 

1600 g ou 1,600 kg = 1,6 kg. Docente, você poderia usar proporções ou a regra de três. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 03 

Valor de compra: R$ 3,00 e Valor da venda: R$ 5,00. A razão será: 

                                             

Se multiplicarmos por 100, esse valor passará a representar uma fração percentual. Logo, 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 04 

 A Tabela 9 apresentado os dados e os cálculos para encontrar a lei de formação de 

uma função polinomial. 

 

Tabela 9 – Lei de formação de uma função polinomial 

Compra do Colorau Reais Lei de formação 

1 kg R$ 3,00 y = 1. 3,00 = 3,00 

2 kg R$ 6,00 y = 2. 3,00 = 6,00 

3 kg R$ 9,00 y = 3. 3,00 = 9,00 

4 kg R$ 12,00 y = 4. 3,00 = 12,00 

⋮ ⋮ ⋮ 
10 kg R$ 30,00 y = 10. 3,00 = 30,00 

x kg y reais  y = x. 3,00 = 3.x 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Daí, teremos uma função polinomial de 1° grau cuja lei de formação é dada por: y = 3.x 

I) Por 10 kg paga-se R$ 30,00 e por x kg, paga-se 3x.  

II) Sim e a Lei de formação é dada por y = 3.x 

III) Para y = 3x, teremos a seguinte representação. 
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SITUAÇÃO–PROBLEMA 05  

O copo cheio de colorau, Figura 8, é composto, na parte superior, por um cone e, na 

parte inferior, por um cilindro. Iremos calcular o volume de cada um dos sólidos e, ao final, 

adicioná-los. Esses conceitos, sobre o volume de sólidos geométricos, são discutidos na 2° série 

do Ensino Médio. 

 

Figura 8 – Decomposição do copo de colorau em outros dois sólidos geométricos. 

Fonte: arquivo do autor. 

Nota-se que o copo cheio de colorau é a composição de dois sólidos geométricos: a parte 

superior é a representação de um cone com raio da base superior B e altura h e, a parte inferior, 

um cilindro com raio da base inferior R e altura H, em que 𝑅 =
𝑏+𝐵

2
. 

Cálculo do Volume do Cilindro: 

Primeiro temos que considerar que o volume do copo é igual a volume de um cilindro e 

que faremos uma média aritmética (m), conforme a Figura 9 entre os raios das bases (inferior 

e superior). 

 

Figura 9 – Cálculo do volume médio do copo em analogia ao cilindro. 

Fonte: arquivo do autor 

 

A Figura 8 apresenta estratégias para calcular o volume do copo. Utilizamos a média 

aritmética envolvendo os raios das bases, de tal forma que o copo se torne um cilindro, daí 

temos que: 
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R: é a média aritmética entre o raio da base inferior (b) e o raio da base superior (B);  

H: altura cilindro. 

 A Figura 10 mostra uma quantidade de colorau formando um cone. Essa quantidade de 

colorau está acima da borda do copo. 

 
Figura 10 – Cone contendo colorau. 

Fonte: arquivo do autor. 

Dessa forma, o volume do copo = volume do cilindro: 

 𝑉𝑐𝑜𝑝𝑜 =  𝑉𝑐𝑜𝑛𝑒 + 𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, em que:  𝑉𝑐𝑜𝑛𝑒 =
𝜋 . 𝐵2 .ℎ

3 
  e   𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =  𝜋. 𝑅2 . 𝐻  daí, 

𝑉𝑐𝑜𝑝𝑜 =  
𝜋 . 𝐵2 .ℎ

3 
+ 𝜋. 𝑅2 . 𝐻 
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12 ORIENTAÇÕES DAS RESPOSTAS PARA SITUAÇÕES-PROBLEMA DO BOLDO 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 01 

 A Figura 11 apresenta o cálculo do volume da xícara. 

 

Figura 11– xícara de chá de boldo 

Fonte: https://www.google.com.br/search.  

 

 

 

Logo, o volume das quatro xícaras de chá não é igual ao volume do cubo. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 02 

 A Tabela 10 mostra a sequência dos dias da semana e a quantidade de xícaras de chás. 

Tabela 10 – Dias da semana e a quantidade de chá de boldo. 

1 ª semana 

Dias 1º 2 º 3 º 4 º 5 º 6 º 7 º 8° Total 

Xícaras 1 2 4 8 16 32 64 64 191 

 

2 ª semana 
Dias 9º 10° 11 º 12 º 13 º 14 º 15 º 16° Total 

Xícaras 32 16 8 4 2 1 0,5 0,5 64 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Resolução I: Logo, um cliente ingere uma quantidade de 255 (191 + 64) xícaras de chá de boldo 

no tratamento. 

Resolução II: 255 xícaras ou 200 ml = 51.000 ml ou 51 litros nos dezesseis dias de tratamento. 

 

 

 



158 

 

 

 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 03 

A Tabela 11 apresenta a relação entre as quantidades do boldo, respectivamente 

vendidos em copos e nos saquinhos, os valores em reais. 

 

Tabela 11 – Relação entre o copo de boldo e o saquinho de boldo. 

 

Quantidades Reais – Copo Peso Reais – Saquinho Peso 

1 R$ 1,00 20 g R$ 1,00 28 g 

2 R$ 2,00 40 g R$ 2,00 56 g 

3 R$ 3,00 60 g R$ 3,00 84 g 

4 R$ 4,00 80 g R$ 4,00 112 g 

5 R$ 5,00 100 g R$ 5,00 140 g 

6 R$ 6,00 120 g R$ 6,00  

7 R$ 7,00 140 g R$ 7,00  
 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Com R$ 7,00 compra-se 140 g de boldo escolhendo-se o copo. Para comprar 140 g, 

fazendo a opção pelo saquinho, paga-se R$ 5,00. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 04 

A resposta correta é a letra C. A razão entre a quantidade de boldo vendida em copo e 

em saquinhos, é: = 
20

28
 = 0,714. 

Logo, o quociente é um número que está entre 0 e 1. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 05 

O Esquema 22 mostra o cálculo da média aritmética das formas vendidas em copo ou 

saquinho do boldo na feira livre. 

 

Esquema 22 – Média aritmética e copos vendidos em gramas. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 



159 

 

 

 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 06 

O Esquema 23 apresenta a média ponderada considerando os respectivos pesos: 1, 2, 3 

e 4. O copo está cheio de boldo. 

 

Esquema 23 – Média Ponderada: copo de boldo. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O Esquema 24 apresenta a média ponderada considerando os respectivos pesos: 1, 2, 3 

e 4. O Saquinho está cheio de boldo. 

 

Esquema 24 – Média Ponderada: saquinho de boldo 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

SITUAÇÃO–PROBLEMA 07 

Mediana (Md) é conjunto de valores, dispostos segundo uma ordem crescente, onde o 

valor Central dessa distribuição é a mediana.  

Quantidade no Copo: conjunto das medidas dos pesos: {18g, 20g, 22g, 24g}. Como a 

quantidade de valores é par, nesse caso, somamos as duas medidas centrais para encontrar a 

Mediana. Daí,  

 

Saquinho: o conjunto das medidas dos pesos: {26g, 28g, 30g, 32g}. Como a quantidade 

de valores é par, nesse caso, somamos as duas medidas centrais para encontrar a Mediana.   
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SITUAÇÃO–PROBLEMA 08 

 

Resolução I:  

Gasto fixo: R$ 40,00 e R$ 30,00 por 1 kg.  Considerando que y seja o valor pago 

y = 40,00 + 30,00 . 2,5          y = 40,00 + 75,00         y = 115,00 

Daí o feirante pagará por 2,5 kg uma quantia de R$ 115,00 para comprar sua mercadoria 

junto aos fornecedores. 

 

Resolução II:   

y = 40,00 + 30,00 . x 

 

 Diante das recomendações dadas e das orientações que discorremos nessa última secção, 

vale a pena dizer que os docentes podem colocar suas ideias em ação, uma vez que, quando 

essa proposta é vista por outros docentes, emergem novas aplicações em diferentes situações 

em que a Matemática está presente. Uma dessas situações é a aula de campo, com visitas à feira 

livre, em que objetivos estão bem definidos para contemplar outras unidades didáticas do 

currículo escolar. 

 Ao visitar a feira livre, os docentes podem explorar a coleta de dados dos preços das 

mercadorias mensalmente e podem comparar, posteriormente, esses preços. Ainda observar 

outras formas de quantificar, como as que são utilizadas nas frutas, nas raízes naturais e outros 

produtos que os discentes forem percebendo nesse ambiente natural. 

 Por último, os docentes podem e devem fazer a interdisciplinaridade, construir projetos 

articulado com as outras áreas do conhecimento, culminando talvez numa feira livre no pátio 

da escola. Desejamos que os docentes tenham suas inquietações provocadas pelas ideias aqui 

apresentadas, mas acima de tudo, tenham iniciativas na busca de sempre contribuírem para a 

aquisição dos conhecimentos a partir de uma temática em que os discentes estejam inseridos. 
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8.2 APÊNDICE B: Autorização – Entrevista 

 

 

ENTREVISTA  

  

Senhor Feirante,  

 

Solicito que o(a) Senhor(a) participe da minha pesquisa de mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN42) para responder este questionário de cunho 

exclusivamente acadêmico, pois é parte fundamental e integrante de minha dissertação. 

A entrevista que será realizada como os(as) Senhores(ras) será a base fundamental para 

desenvolvermos um Caderno de Atividades como proposta de ensino–aprendizagem–avaliação 

para ser implementada na Educação Básica. Pretendemos investigar e descrever os indícios dos 

conhecimentos matemáticos, bem como as diversas formas que os(as) Senhores(as) feirantes 

utilizam para quantificar as mercadorias e vendê-las, sem fazer uso de balanças, sejam elas 

analógicas ou digitais. A sua participação é muito importante, pois reconhecemos o valor da 

sua matemática quando estão comercializando na feira livre. Eu, José Nílson Morais, mestrando 

pelo PPGECNM serei sempre grato a sua contribuição e autorização das respostas dadas e 

imagens cedidas que serão expostas na pesquisa que desenvolvo neste instrumento de pesquisa. 

 

Autorização: 

FEIRANTE: ________________________________________________________________ 

 

 

Natal, ______/ ______/ __________.  

 

 

 

 

                                                 
42 UFRN – Campus Universitário Lagoa Nova, CEP 59078-970 – Natal/RN – Brasil. Contato: +55 84 3215.3883 – 

Caixa Postal 1524.  
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8.3 APÊNDICE C: Entrevista Semiestruturada 

 

 Nas entrevistas a seguir, as respostas dadas pelo feirante foram identificadas por SJ para 

Seu Jean, DA para Dona Antônia e DVL para Dona Vera Lúcia. 

 

1 INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS  

 

1.1 O(A) Senhor(a) frequentou a escola? Se frequentou, até quando? Se frequenta, qual é a 

escola? 

SJ:     DA:    DVL: 

1.2 O(A) Senhor(a) é casado(a)? Tem filhos(as)? 

SJ:     DA:    DVL: 

1.3 Há quanto tempo trabalha na feira livre? 

SJ:     DA:    DVL: 

1.4 Quem te levou a comercializar na feira livre? 

SJ:     DA:    DVL: 

1.5 O(A) Senhor(a) se sustenta, financeiramente, somente dos ganhos na feira livre? 

SJ:     DA:    DVL: 

1.6 Como o(a) Senhor(a) transporta a pimenta do reino para a sua banca? 

SJ:     DA:    DVL: 

1.7 O(A) Senhor(a) leva em consideração as despesas do transporte?   

SJ:     DA:    DVL: 

1.8 Tem ideia da margem de lucro nas vendas das mercadorias? 

SJ:     DA:    DVL: 

1.9 O(A) Senhor(a) pede desconto junto aos fornecedores quando vai reabastecer sua banca? 

SJ:     DA:    DVL: 

1.10 O(A) Senhor(a) leva em consideração o aumento do preço das mercadorias de uma semana 

para outra? Esse aumento é repassado no preço das mercadorias? 

SJ:     DA:    DVL: 

1.11 O(A) Senhor(a) dá descontos aos clientes nas vendas na feira livre? Como? 

SJ:     DA:    DVL: 

1.12 O(A) Senhor(a) usa balança nas vendas na feira livre? 

SJ:     DA:    DVL: 
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1.13 Entre as mercadorias pimenta do reino, alho, colorau e o boldo, qual delas é vendida 

usando a balança ou em gramas ou quilogramas?  

SJ:     DA:    DVL: 

1.14 Se um cliente quer comprar 1 kg de alguma mercadoria, como o(a) Senhor(a) faz? 

SJ:     DA:    DVL: 

1.15 O(A) Senhor(a) já se enganou em passar um troco? 

SJ:     DA:    DVL: 

1.16 O(A) Senhor(a) usa calculadora aqui na feira livre para vender as mercadorias?  

SJ:     DA:    DVL: 

 

2 CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS E AS PRÁTICAS COMERCIAIS 

2.1 – PIMENTA DO REINO 

2.1.1 Como o Senhor compra a pimenta do reino? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.1.2 Quanto custa a pimenta do reino em grãos? E a pimenta do reino moída? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.1.3 Como é vendida a pimenta do reino em grãos? E a pimenta do reino moída? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.1.4 Qual é o preço pago por uma quantidade de pimenta do reino em grãos? E pela pimenta 

do reino moída? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.1.5 Como o Senhor faz o cálculo da margem de lucro na venda da pimenta do reino? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.2 ALHO 

2.2.1 Como o(a) Senhor(a) compra o alho? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.2.2 Quanto custa o alho nos fornecedores? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.2.3 Qual é o critério que o(a) Senhor(a) usa para separar as cabeças de alho? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.2.4 Como o alho é vendido na banca do(a) Senhor(a)? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.2.5 Por que o(a) Senhor(a) vender “dentes” de alho? 
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SJ:     DA:    DVL: 

2.2.6 Como o(a) Senhor(a) faz para saber o ganho na venda do alho?  

SJ:     DA:    DVL: 

2.2.7 Qual é margem de lucro que o(a) Senhor(a) coloca na venda do alho? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.3 COLORAU 

2.3.1 Como o(a) Senhor(a) compra o colorau? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.3.2 Como é pesado o colorau? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.3.3 Qual é o preço pago por uma medida de colorau? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.3.4 O colorau se estraga? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.3.5 Como o colorau é armazenado na banca? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.3.6 Qual é a sua margem de lucro na venda do colorau? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.4 BOLDO 

2.4.1 Como o(a) Senhor(a) compra o boldo? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.4.2 Que quantidade de boldo o(a) Senhor(a) compra? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.4.3 Como é vendido o boldo? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.4.4 Qual é o preço pago por uma quantidade de boldo? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.4.5 Quanto pesa uma medida de boldo? 

SJ:     DA:    DVL: 

2.4.6 Qual é a sua margem de lucro que o(a) Senhor(a) coloca na venda da pimenta do reino? 

SJ:     DA:    DVL: 

3 A FEIRA 
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3.1 Como o(a) Senhor(a) organiza as bancas na feira, ou seja, como se estabelecem os locais 

para montar as bancas? 

SJ:     DA:    DVL: 

3.2 O tamanho (comprimento e largura) da banca é igual para todos os feirantes? Como é 

estabelecido esse comprimento da banca?   

SJ:     DA:    DVL: 

3.3 É pago aluguel desta banca? Em caso afirmativo, quanto é pago? 

SJ:     DA:    DVL: 

3.4 O(A) Senhor(a) paga um valor maior por uma banca maior? 

SJ:     DA:    DVL: 

3.5 Como é que são os acordos em relação a localização das Bancas? 

SJ:     DA:    DVL: 

3.6 Como se faz para conseguir um espaço para colocar uma banca aqui na feira livre? 

SJ:     DA:    DVL: 

 

 


