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RESUMO 

 

Essa pesquisa foi desenvolvida em uma escola particular, localizada em uma cidade da Região 

Geográfica Imediata de Manhuaçu, em Minas Gerais, com 35 alunos do 2º Ano do Ensino 

Médio. A condução desse estudo teve, como um dos principais objetivos, auxiliar os membros 

de grupos culturais distintos na obtenção dos conhecimentos matemáticos êmico e ético, em 

uma abordagem dialógica para o currículo matemático a partir da Etnomodelagem, de acordo 

com os blocos de atividades matemáticas curriculares propostos para a sala de aula. Além disso, 

esse estudo também possibilitou uma valorização sociocultural dos membros de grupos 

culturais distintos (culturas cafeeira e escolar) pelos alunos por meio do dinamismo cultural. 

Nesse sentido, o conhecimento matemático êmico foi utilizado como um ponto de partida para 

o desenvolvimento e para a formulação de atividades matemáticas curriculares éticas, em que 

a dialogicidade possibilitou o entendimento sobre os processos matemáticos desenvolvidos 

pelos membros inseridos na cultura cafeeira, de uma maneira holística. Desse modo, foi 

definida a seguinte questão de investigação: Como a aplicação da Etnomatemática, em 

conjunto com as ferramentas da Modelagem, pode contribuir para o desenvolvimento de uma 

compreensão mais ampla dos conteúdos matemáticos e geométricos, para alunos do 2º Ano do 

Ensino Médio, por meio de uma ação pedagógica fundamentada na Etnomodelagem, 

relacionada com a cultura cafeeira de uma cidade da Região Geográfica Imediata de 

Manhuaçu, em Minas Gerais? Logo, para fundamentar essa pesquisa, as bases teóricas da 

Etnomodelagem, da Modelagem Matemática e da Etnomatemática foram utilizadas no 

desenvolvimento dessa pesquisa. A coleta de dados foi realizada por meio de dois questionários, 

um inicial e um final, quatro blocos de atividades, um seminário, as anotações no diário de 

campo da professora-pesquisadora e três entrevistas semiestruturadas. A análise dos dados 

brutos coletados foi realizada de acordo com o design metodológico adaptado da Teoria 

Fundamentada nos Dados (Grounded Theory), por meio das codificações aberta e axial, que 

forneceram, respectivamente, os códigos preliminares e as categorias conceituais. Os resultados 

dessa pesquisa mostraram que os alunos participantes desse estudo desenvolveram as 

ferramentas matemáticas necessárias para que pudessem influenciar a própria realidade, 

transformando-a visando atingir um bem coletivo, bem como melhorar a qualidade de vida de 

suas comunidades, como, por exemplo, ao projetarem um protótipo de um veículo para auxiliar 

no processo de colheita de café em terrenos montanhosos. Por fim, elaborou-se um produto 

educacional, no formato de um caderno de sugestões, que além de propor a elaboração de 

atividades pedagógicas para os professores, também buscou apresentar a possibilidade da 



 

utilização de práticas cotidianas, desenvolvidas pelos membros de um determinado grupo 

cultural (cultura cafeeira), no processo de ensino e aprendizagem em Matemática por meio da 

Etnomodelagem. 

 

Palavras-chave: Café, Etnomatemática, Etnomodelagem, Modelagem Matemática, Teoria 

Fundamentada nos Dados. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research was developed in a private school, located in a city near Manhuaçu, Minas 

Gerais, with 35 students from the 2nd year of high school. One of the main objectives of this 

study was to assist members of different cultural groups in obtaining emic and etic mathematical 

knowledge, in a dialogical approach to mathematical curriculum based on ethnomodelling 

using blocks of curricular mathematical activities, and proposals for the classrooms. In addition, 

this study also enabled a sociocultural appreciation of the members of different cultural groups 

(coffee and school cultures) by students through cultural dynamism. In this sense, emic 

mathematical knowledge was used as a starting point for the development and formulation of 

etic curricular mathematical activities, in a dialogical manner, in a holistic way, which enabled 

the understanding of mathematical processes developed by members inserted in the coffee 

culture. The following research question was defined: How does an application of 

ethnomathematics, together with modelling tools, contribute to the development of a broader 

understanding of mathematical and geometric contents for students of the 2nd year of high 

school, through a pedagogical action based on ethnomodelling, relating to coffee culture of a 

city near of Manhuaçu, in Minas Gerais? To support this research, the theoretical bases of 

ethnomodelling, mathematical modelling, and ethnomathematics were used. Data collection 

was carried out by using two questionnaires, an initial and a final one, four blocks of activities, 

a seminar, notes in the teacher-researcher's field diary, and three semi-structured interviews. 

The analysis of the collected raw data was carried out according to the methodological design 

adapted from grounded theory through the open and axial codings, which provided, 

respectively, the development of preliminary codes and the conceptual categories. The results 

of this research showed that the students participating in this study developed the necessary 

mathematical tools that could influence their own reality, transform it, aiming at achieving a 

collective good, as well as improving the quality of life of their community, such as, for 

example, when designing a vehicle prototype to assist the coffee harvesting process in 

mountainous terrain. Finally, an educational product was prepared, in the form of a suggestion 

book, which in addition to proposing the development of pedagogical activities for teachers, 

also sought to present the possibility of using daily practices developed by members of a certain 

cultural group (coffee culture), in the teaching and learning process in mathematics through 

ethnomodelling. 

Keywords: Coffee, Ethnomathematics, Ethnomodelling, Mathematical Modelling, Grounded 

Theory.  
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INTRODUÇÃO 

 

UMA TRAJETÓRIA RUMO À ETNOMODELAGEM1 

 

Durante os anos de estudo na educação básica, a facilidade em aprender Matemática 

acabou levando a professora-pesquisadora2 a ter uma relação muito próxima com esta 

disciplina. 

A admiração pela Matemática teve início no Ensino Primário (antiga 4a série), com uma 

professora que ensinava de maneira diferente do usual, pois colocava seus alunos em pares para 

que um corrigisse o trabalho do outro. 

Essa abordagem pedagógica possibilitou que cada um desses alunos identificasse os 

erros para, posteriormente, ensinar aos colegas como deveriam realizar as atividades propostas 

em sala de aula. Esse foi o primeiro contato da professora-pesquisadora com o ensino. 

Ao final do Ensino Fundamental (na antiga 8a série), outro professor despertou ainda 

mais o interesse da professora-pesquisadora pela docência, pois esse profissional propôs a 

criação de uma equipe formada por alunos para lecionar aulas de reforço uma vez por semana 

para os colegas de sala que tinham mais dificuldades com a Matemática. 

Mais uma vez, a professora-pesquisadora esteve em contato com a prática docente, já 

que fez parte dessa equipe de alunos. Essa experiência possibilitou a percepção de que nem 

todos os alunos aprendem da mesma forma. 

Por exemplo, Gardner (2001) argumentou em seus estudos que os indivíduos 

desenvolvem inteligências múltiplas3, que são interações relacionadas com diversas habilidades 

(ou capacidades) que caracterizam diferentes tipos de inteligências que se desenvolvem ao 

longo do tempo. Portanto, esses indivíduos aprendem, desempenham e compreendem o mundo 

 
1 Nesse estudo, o termo professora-pesquisadora é utilizado para se referir à autora dessa dissertação. É importante 

destacar que, apesar da introdução relatar a trajetória da professora-pesquisadora, a autora e seu orientador optaram 

pela narrativa em terceira pessoa, para que haja coerência entre a narrativa do início ao fim desta dissertação. 

Entretanto, destaca-se que a professora-pesquisadora tem amplo conhecimento dos fatos narrados, apesar de 

estarem escritos de maneira impessoal. 
2 Nessa pesquisa, a professora-pesquisadora é considerada como a profissional que parte de questões relativas com 

a sua prática pedagógica com o objetivo de aprimorá-la em seu cotidiano escolar. Nesse sentido, o objetivo da 

professora-pesquisadora é buscar o entendimento e o conhecimento da realidade de sua sala de aula para 

transformá-la, visando a melhoria de sua prática docente (MIRANDA, 2006). 
3 Gardner (2001) identificou as inteligências linguística, lógico-matemática, espacial, musical, cinestésica, 

interpessoal e intrapessoal. Esse pesquisador postulou que essas competências intelectuais são relativamente 

independentes, têm sua origem e limites genéticos próprios e substratos neuro-anatômicos específicos e dispõem 

de processos cognitivos próprios. De acordo com esse autor, os seres humanos dispõem de graus variados de cada 

uma dessas inteligências e maneiras diferentes para combiná-las e organizá-las, utilizando dessas capacidades 

intelectuais para resolver problemas e criar produtos. Contudo, esse pesquisador ressalta que, embora essas 

inteligências sejam independentes uma das outras, raramente funcionam isoladamente. 
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ao seu redor de modos diferentes. Nesse sentido, o conceito de inteligência, como 

tradicionalmente definido em psicometria, por meio dos testes de Quociente de Inteligência4 

(QI), não era suficiente para descrever a grande variedade de habilidades cognitivas humanas. 

Os dois professores citados nessa trajetória ensinaram para a professora-pesquisadora 

que o desenvolvimento do raciocínio matemático na resolução das situações-problema 

trabalhadas em sala de aula é importante, pois não existia uma resposta única para cada questão, 

sendo que a correção dos próprios erros estava relacionada com o processo de aprendizagem 

dos alunos. 

Nesse direcionamento, Borasi (1996) propõe a utilização de atividades elaboradas para 

a utilização dos erros no processo de ensino e aprendizagem para que os professores possam 

remediar as falhas detectadas nas respostas dadas pelos alunos. Essa abordagem possibilita a 

descoberta de novos conceitos a partir do aprofundamento de estudos sobre os erros cometidos 

pelos alunos, bem como a realização de pesquisas sobre o seu processo cognitivo a partir de 

suas respostas. 

Em 1996, a professora-pesquisadora concluiu a sua primeira graduação, em Engenharia 

de Alimentos, na Universidade Federal de Viçosa (UFV). Durante o curso se tornou monitora 

da disciplina de Cálculo 3 para os alunos dos cursos de Engenharia. Entretanto, o desejo de 

trabalhar em indústrias de alimentos e entender como os conteúdos estudados no curso de 

Engenharia eram aplicados na prática afastou a professora-pesquisadora da carreira docente. 

Então, ao se mudar para Manhuaçu, em Minas Gerais, em 2001, após seu casamento, 

sem possibilidades de atuar na área de Engenharia, a professora-pesquisadora foi contratada 

para lecionar Física em uma escola particular, nessa cidade, para os alunos do Ensino Médio. 

Consequentemente, a professora-pesquisadora iniciou a sua carreira docente, bem como 

redescobriu que ensinar era a sua verdadeira vocação. 

Posteriormente, a partir das observações de sua prática pedagógica em sala de aula, se 

conscientizou sobre a importância de que as metodologias que utilizava para o processo de 

ensino e aprendizagem deveriam ser renovadas. 

 
4 Quociente de inteligência (QI) é um valor obtido por meio de testes desenvolvidos que visa avaliar as capacidades 

cognitivas (inteligência) dos indivíduos. O QI corresponde à expressão do nível de habilidade dos indivíduos num 

determinado momento em relação aos padrões ou normas comuns à sua faixa etária, considerando que a 

inteligência desses indivíduos, em qualquer momento, é o produto final de uma complexa sequência de interações 

entre os fatores ambientais e hereditários (COHEN, SWERDLIK; STURMAN, 2014). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicometria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Habilidades_cognitivas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Herdabili&action=edit&redlink=1
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Rosa (2010) argumenta que existe a necessidade de que os professores utilizem em sala 

de aula alternativas metodológicas e pedagógicas que busquem a inovação e a renovação de sua 

prática docente. De acordo com esse contexto, é: 

(...) consensual a ideia de que não existe um caminho que possa ser 

identificado como único e melhor, para o ensino de qualquer disciplina, em 

particular, da Matemática. No entanto, conhecer diversas possibilidades de 

trabalho em sala de aula é fundamental para que o professor construa sua 

prática (BRASIL, 1998, p. 46). 

 

Em 2005, a professora-pesquisadora começou a lecionar Matemática no Ensino Médio, 

ao invés da disciplina de Física lecionada anteriormente. 

Assim, essa oportunidade possibilitou o entendimento de uma nova realidade, por meio 

da qual essa profissional começou a perceber que muitos alunos tinham dificuldades e/ou medo 

da Matemática ou pensavam que, nessa disciplina, somente tinham que decorar fórmulas para 

aplicá-las em exercícios de repetição. De fato, Pereira (2010) argumenta que alguns docentes 

têm a concepção de que, quanto maior for o número de exercícios com o objetivo de repetição 

ou fixação do conteúdo, melhor será a aprendizagem dos alunos. 

Nesse sentido, D’Ambrosio (1989) asserta que os procedimentos utilizados nesse 

processo de ensino podem produzir consequências graves na relação dos alunos com a 

aprendizagem em Matemática. 

Em sua prática docente em sala de aula, a professora-pesquisadora também percebeu 

que a maioria dos alunos acreditava não ser capaz de aprender os conteúdos matemáticos 

ensinados e que aulas expositivas que eram desvinculadas de seu cotidiano, não 

proporcionavam os resultados esperados com relação à aprendizagem. 

Dessa forma, Rosa (2010) afirma que essa prática pedagógica ainda persiste em muitas 

escolas, pois os exercícios propostos em sala de aula são uma mera repetição do modelo de 

resolução apresentado anteriormente pelos professores. 

Com o passar do tempo, a necessidade de formar-se professora foi amadurecendo e, em 

2005, a professora-pesquisadora iniciou o curso Licenciatura em Matemática na Faculdade de 

Direito e Ciências Sociais do Leste de Minas (FADILESTE), em Reduto, no estado de Minas 

Gerais, que proporcionou o desenvolvimento de outros olhares para o processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática. 

É importante ressaltar que, antes mesmo de concluir esse curso, em 2008, a professora-

pesquisadora iniciou o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Formação de Professores para 

o Ensino Superior, na modalidade a distância, pela Universidade Paulista (UNIP), de São 

Paulo, no polo em Manhuaçu, em Minas Gerais. 
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Então, ao final do ano de 2010, a professora-pesquisadora concluiu o curso Licenciatura 

em Matemática, bem como essa especialização. Posteriormente, em 2015, surgiu a 

oportunidade para lecionar no Ensino Superior, na Faculdade de Ciências Gerenciais de 

Manhuaçu (FACIG) para o curso Licenciatura em Matemática e para o curso de Contabilidade. 

Durante sua prática docente, a professora-pesquisadora sempre buscou continuamente 

por metodologias que permitiam o desenvolvimento de aulas diferenciadas, que motivassem os 

alunos a perceberem que é possível aprender Matemática de modo dinâmico, retirando-os da 

postura passiva de ouvintes, e colocando-os no centro do processo de ensino e aprendizagem. 

Nessa perspectiva, para Rosa e Orey (2003), os alunos devem ser considerados como o 

centro do processo de ensino e aprendizagem em Matemática, pois as experiências vivenciadas 

no próprio ambiente sociocultural os auxiliam no desenvolvimento da reflexão crítica sobre as 

atividades curriculares propostas em sala de aula. 

Similarmente, Bassanezi (2004) afirma que os alunos devem ser colocados no centro do 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática para que sejam responsáveis pelos 

resultados obtidos e pela dinâmica desse processo. 

Dessa maneira, Burak e Klüber (2008) argumentam sobre a necessidade de tornar os 

alunos agentes edificadores das atividades propostas em sala de aula, possibilitando a sua 

participação mais efetiva na resolução dessas tarefas. 

Então, o contato dessa profissional com os professores e alunos pesquisadores e, 

também, com a necessidade de ensinar de maneira mais dinâmica, na qual os professores se 

deslocam do centro do processo de ensino e aprendizagem em Matemática e os alunos se tornam 

os agentes de sua aprendizagem, mostraram o quão importante era adquirir um conhecimento 

abrangente sobre a Educação Matemática. 

Assim, o mestrado surgiu como um caminho para que essa ação pedagógica pudesse ser 

desencadeada e, se concretizou com o ingresso da professora-pesquisadora no Mestrado 

Profissional em Educação Matemática, da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em 

março de 2018. 

Essa abordagem do processo de ensino e aprendizagem em Matemática associada ao 

cotidiano dos alunos conduziu a professora-pesquisadora para o estudo da Etnomatemática e da 

Modelagem Matemática, que juntas podem ser trabalhadas sob a ótica da Etnomodelagem. 

De acordo com Rosa e Orey (2017b), a Etnomodelagem procura conectar os aspectos 

culturais com os aspectos acadêmicos da Modelagem por meio da utilização de um conjunto de 

características matemáticas que podem ser traduzidas entre sistemas distintos de conhecimento. 
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É necessário ressaltar que o primeiro contato da professora-pesquisadora com a 

Modelagem Matemática ocorreu enquanto pesquisava o tema para elaborar a sua monografia 

para a Especialização pela UNIP, que foi intitulada Ensino-aprendizagem com Modelagem 

Matemática. 

Assim sendo, o anseio de trabalhar os conteúdos matemáticos com alunos em seu 

próprio contexto sociocultural, auxiliou a professora-pesquisadora na definição da temática de 

sua investigação que está relacionada com os aspectos da produção cafeeira e de sua utilização 

como um ponto de partida para a elaboração de atividades curriculares em sala de aula. 

Essa abordagem foi escolhida porque o café é o principal produto agrícola e a principal 

atividade econômica da região em que a professora-pesquisadora leciona, na Zona da Mata, em 

Minas Gerais. A figura 1 mostra uma plantação de café em uma fazenda na Zona da Mata, em 

Minas Gerais. 

 

Figura 1: Plantação de café em uma fazenda na Zona da Mata, em Minas Gerais 

 
Fonte: Google imagens Zona da Mata Minas Gerais café 

 

Durante os anos dedicados ao ensino de Matemática na cidade de Manhuaçu, em Minas 

Gerais, a professora-pesquisadora observou que quase todos os seus alunos nada sabiam sobre 

a atividade de produção de café do município, sendo que muitos, inclusive, não percebiam o 

valor dessa atividade para o desenvolvimento regional. 

Assim, o desejo da professora-pesquisadora pela associação da Matemática com 

elementos relacionados à produção e beneficiamento do café a direcionou para o estudo da 

Etnomatemática. Nesse contexto, é importante ressaltar que uma das maneiras de realizar essa 

associação é por meio da utilização da Modelagem Matemática. 

Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2003) argumentam sobre as possibilidades da 

utilização do Programa Etnomatemática e da Modelagem na Educação Matemática para o 
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processo de ensino e aprendizagem por meio da elaboração de atividades realizadas em sala de 

aula que tenham relação com os fenômenos presentes no cotidiano da sociedade 

contemporânea. 

Esses fatos contribuíram para a elaboração da questão de investigação desse estudo, que 

tem como objetivo, auxiliar a professora-pesquisadora a responder a problemática dessa 

pesquisa: 

Como a Etnomodelagem pode contribuir para o desenvolvimento dos conteúdos 

matemáticos e geométricos dos alunos do 2º Ano do Ensino Médio, por meio de 

uma ação pedagógica fundamentada na Etnomatemática e na Modelagem, que 

está relacionada com a cultura cafeeira de uma cidade da Região Geográfica 

Imediata de Manhuaçu, em Minas Gerais? 

 

De acordo com essa questão de investigação, o objetivo geral dessa pesquisa é entender 

de que maneira ações pedagógicas fundamentadas na Etnomodelagem por meio de sua 

aplicação à cultura cafeeira de uma cidade da Região Geográfica Imediata de Manhuaçu, em 

Minas Gerais, podem trazer contribuições para o desenvolvimento de conhecimentos de 

conteúdos matemáticos e geométricos para os alunos do 2º Ano do Ensino Médio, de uma 

escola particular localizada em uma cidade da região da Zona da Mata mineira. 

Os objetivos específicos desse estudo são: 

 

a) Conhecer a história do café no mundo e no Brasil, bem como entender a sua cultura5. 

b) Descrever a conexão entre a Etnomatemática e a Modelagem. 

c) Mostrar como a Etnomodelagem pode ser utilizada como uma ação pedagógica em 

sala de aula. 

d) Estudar os etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos oriundos da cultura e do 

processamento do café por meio da Etnomodelagem. 

e) Analisar quais etnomodelos podem ser utilizados e aplicados na prática da sala de 

aula. 

Nesse direcionamento, o desenvolvimento da presente dissertação justifica-se pelo fato 

de que a sua problemática está relacionada com os aspectos da produção cafeeira e de sua 

 
5 Em concordância com a perspectiva histórica da Etnomatemática, é importante compreender o contexto em que 

a cultura cafeeira foi estabelecida localmente. Por exemplo, Silva, Del Conti, Rosa, Vialta e Beraldo (2000) 

argumentam que a “presença do café no Brasil proporcionou transformações significativas na sociedade, economia 

e cultura brasileira, mudando os hábitos culturais de toda uma nação” (p. 309). 
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utilização como um ponto de partida para a elaboração de atividades curriculares em sala de 

aula baseadas em atividades presentes no cotidiano dos alunos. 

De acordo com Rosa e Orey (2012a), as pesquisas realizadas na área de Educação 

Matemática indicam que os conteúdos matemáticos ensinados nas escolas, bem como a maneira 

como a Matemática vem sendo ensinada, não acompanharam as evoluções cultural, social e 

tecnológica que almejam a sociedade atual. 

Por conseguinte, a condução desse estudo também se justifica pela elaboração de uma 

proposta educacional que seja contextualizada e com significado, que atenda às novas 

demandas do ensino. 

Por exemplo, para Rosa e Orey (2017a), é importante que essa proposta educacional 

auxilie a engajar os alunos na aprendizagem em Matemática, motivando-os a aprender a 

aprender, auxiliando-os a se transformarem em cidadãos atuantes na sociedade. 

A partir da realização desse estudo, espera-se que outras investigações possam ser 

desenvolvidas para possibilitar a utilização de metodologias diferenciadas que tenham por 

objetivo facilitar o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e geométricos por meio da 

conexão entre as práticas matemáticas cotidianas com o conhecimento matemático 

desenvolvido no ambiente escolar. 

Finalizando a parte introdutória dessa dissertação, o restante desse documento está 

estruturado em: 

- Capítulo I: apresenta uma revisão de literatura referente aos principais tópicos teóricos 

relacionados com essa investigação, bem como uma análise aprofundada das principais teorias 

que fundamentam esse estudo, como, por exemplo, Etnomatemática, Modelagem Matemática 

e Etnomodelagem. 

- Capítulo II: apresenta a Teoria Fundamentada nos Dados (Grounded Theory), que foi 

o design metodológico utilizado na realização da pesquisa. Além disso, também descreve cada 

um dos instrumentos de coleta de dados que foram desenvolvidos para a realização da pesquisa, 

apresentação e análise dos dados. Esse capítulo também descreve como a análise dos dados e a 

interpretação dos resultados que serão obtidos nessa pesquisa serão conduzidas. 

- Capítulo III: apresenta os resultados obtidos da análise dos dados que foram coletados 

por meio de entrevistas, de questionários, dos blocos de atividades, do seminário, da visita à 

propriedade rural e do diário de campo da professora-pesquisadora. 

- Capítulo IV: apresenta a interpretação e discussão dos resultados que foram obtidos 

por meio da elaboração de categorias conceituais que tinham como objetivo auxiliar a 
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professora-pesquisadora no desenvolvimento da resposta à questão de investigação desse 

estudo. 

- Capítulo V: apresenta a resposta obtida para a problemática dessa pesquisa, as 

considerações finais, bem como as possíveis contribuições desse estudo para a Educação 

Matemática. 

As referências bibliográficas, os anexos e os apêndices também compõem a estrutura 

dessa dissertação. 

É importante ressaltar que um produto educacional foi elaborado no formato de um 

caderno de sugestões, que foi desenvolvido com base nos resultados obtidos nesse estudo, 

estando, portanto, fundamentado nos quatro blocos de atividades desenvolvidos durante a 

condução do trabalho de campo dessa pesquisa. 

Esse produto é direcionado aos educadores e interessados nessa temática e, também, 

para a sua utilização pelos professores da Educação Básica, do Ensino Técnico e/ou para a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTANDO AS BASES TEÓRICAS DO ESTUDO 

 

Quente como o inferno, 

Preto como o carvão, 

Forte como o diabo, 

Doce como o amor. 

 

Charles-Maurice de Talleyrand-Pèrigord 

 

Para que os objetivos dessa pesquisa sejam alcançados, existe a necessidade de utilizar 

metodologias em Educação Matemática que auxiliem os educadores no desenvolvimento de 

conteúdos matemáticos sob uma ótica diferenciada, possibilitando a sua compreensão ao 

apresentar os saberes e fazeres matemáticos a partir dos conhecimentos adquiridos pelas 

experiências vivenciadas pelos alunos em suas comunidades. 

Nesse contexto, o principal objetivo desse capítulo é apresentar uma revisão de literatura 

que possa auxiliar a professora-pesquisadora na obtenção de uma resposta para a questão de 

investigação. Desse modo, serão apresentadas e discutidas as fundamentações teóricas do 

Programa Etnomatemática e da Modelagem Matemática, que estão relacionadas com a 

concepção de Etnomodelagem como uma ação pedagógica para o desenvolvimento de uma 

prática docente em salas de aula. 

Essa prática está direcionada para a compreensão e a aplicação dos conteúdos 

matemáticos pelos alunos, por meio da condução de um trabalho de campo relacionado com a 

cultura cafeeira. Além disso, torna-se necessário contextualizar a história da cultura cafeeira, 

para que os educadores possam entender o ambiente sociocultural no qual essa problemática 

foi desenvolvida. 

Desse modo, o foco da revisão de literatura desse estudo está pautado nos seguintes 

tópicos: 

a) Por que o Café? 

b) Um pouco da história do café 

c) Modelagem Matemática 

d) Programa Etnomatemática 

e) Etnomodelagem: conectando a Etnomatemática e a Modelagem Matemática 

f) Ação pedagógica da Etnomodelagem 
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A seguir, apresenta-se a fundamentação teórica para cada um desses tópicos e seus 

subtópicos. 

 

1.1.      Por que o Café? 

 

A Região Geográfica Imediata de Manhuaçu, localizada na Zona da Mata Mineira, 

destaca-se pela sua produção de café. Em 2017, a produção nesse município totalizou 434 mil 

sacas de café, colocando-o como o quarto principal produtor mineiro desse produto agrícola. 

A produção dessa microrregião correspondia a, aproximadamente 5,9% da produção da 

Zona da Mata, que foi de 7,3 milhões de sacas de 60 kg e 1,4% da produção mineira de 30,3 

milhões de sacas nesse período (MINAS GERAIS, 2018). A figura 2 mostra a localização da 

Zona da Mata Mineira e do município de Manhuaçu. 

 

Figura 2: Localização do município de Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira 

 
Fonte: Google imagens localização Manhuaçu, Minas Gerais 

 

A economia desse município é impulsionada, direta ou indiretamente, pela produção 

cafeeira, por meio da contribuição dos próprios produtores, dos exportadores e dos 

trabalhadores rurais que, além de gerar renda pela produção do café, consomem produtos e 

serviços oferecidos na cidade, como por exemplo, atendimento médico, comércio, ensino 

básico e superior e prestação de serviços. 

O café, atualmente, é uma das bebidas mais consumidas no mundo, e se propagou do 

Oriente para o Ocidente, servindo às demandas que alimentaram o capitalismo. É possível 

contar a história por meio das bebidas, tais como, o vinho, os destilados, os chás, a cerveja e o 
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café, sendo que as suas influências podem ser econômicas, políticas, culturais e sociais, cada 

uma de maneira particular (MARTINS, 2012). 

 A Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) busca garantir a pureza e a 

qualidade do café brasileiro. De acordo com a ABIC, o mercado do café tem evoluído 

significativamente. 

Assim, ao comparar as safras de 1995/1996 com as de 2015/2016, verifica-se que a 

produção mundial aumentou de, aproximadamente, 110 milhões de sacas de 60 kg para, 

aproximadamente, 145 milhões de sacas, com uma evolução em torno de 24%, sendo que o 

Brasil continua sendo o maior produtor mundial de café (ABIC, 2016). A figura 3 mostra o café 

com o selo de pureza e qualidade da ABIC. 

 

Figura 3: Café com selo de pureza da ABIC 

 
Fonte: Jornal do Café. Edição 201 (2018, p. 68) 

 

Desse modo, Figueiró (2018) argumenta que o Brasil apresenta um desempenho 

excelente em relação à sua produção cafeeira, sendo que: 

Nos últimos 20 anos, a produção [brasileira] dobrou, superando 50 milhões de 

sacas, com resultado advindo do aumento de 225% na produtividade (1.550 

kg/ha). A área plantada diminuiu em 35% e soma 1,9 milhões de hectares. (...) 

esse êxito resulta de um ambiente favorável, que inclui instituições cafeeiras 

fortes, com trabalho sério e sistemático em torno da cafeicultura (p. 10). 

 

É importante ressaltar que, atualmente, Minas Gerais é o maio produtor e exportador de 

café do Brasil. Por exemplo, em 2018, de acordo com os dados da Companhia Nacional de 

Abastecimento - Conab6 (2019), a produção de café no estado de Minas Gerais foi de 33,36 

milhões de sacas de 60 kg, ou seja, 54,1% da produção nacional de 61,65 milhões de sacas. Do 

total da produção mineira de café, a Zona da Mata contribuiu com 7,5 milhões de sacas de 60 

 
6 Boletim Café Janeiro 2019. Disponível em: https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/cafe. Acessado em: 28 de 

Setembro de 2019. 

https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/cafe
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kg, que correspondem, aproximadamente, a 22,7% da produção mineira e 12,3% da produção 

brasileira. 

Então, é importante que as escolas localizadas nessa microrregião direcionem o 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática para envolver também a comunidade, os 

professores e o sistema escolar, pois existe a necessidade de que a: 

(...) escola oficial precisa aprender com os processos educacionais informais 

e incluir em seu cotidiano aspectos da educação informal: sair do espaço da 

sala de aula e observar o meio à sua volta; escutar e discutir diferentes 

possibilidades de solução dos problemas do cotidiano (MONTEIRO; 

POMPEU JR., 2001, p. 58). 

 

De modo similar, essas instituições devem oportunizar um processo de: 

(...) aprendizado dos alunos e dos professores e seu contínuo aperfeiçoamento 

[que] devem ser construção coletiva, num espaço de diálogo propiciado pela 

escola, promovido pelo sistema escolar e com a participação da comunidade 

(BRASIL, 1998, p. 7). 

 

Nesse direcionamento, Rosa (2010) também destaca que o envolvimento dos alunos 

com as comunidades e as culturas nas quais estão inseridos é uma importante ferramenta para 

apoiar o processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 

Desse modo, é necessário considerar o desenvolvimento de uma ação pedagógica para 

a Matemática de maneira holística por meio da valorização dos saberes trazidos de fora dos 

ambientes escolares, que estimulam o pensamento criativo, reflexivo e crítico dos alunos, bem 

como a utilização das diversas Matemáticas existentes no cotidiano (ROSA; OREY, 2017a). 

Em concordância com Grijó (2011), o enfoque curricular matemático deve abranger 

uma parte humanística, que está relacionada com o reconhecimento da existência de diferentes 

pensamentos matemáticos, pois existem procedimentos e práticas matemáticas que não são 

formalmente escolarizadas. 

De modo similar, Rosa e Orey (2017b) também afirmam que esse tipo de abordagem 

pedagógica tem como objetivo incentivar a valorização dos saberes matemáticos desenvolvidos 

externamente ao contexto escolar. 

Sendo assim, a utilização da cultura cafeeira como um ponto de partida para o 

desenvolvimento de uma ação pedagógica no processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática, permitirá que as influências culturais existentes no entorno da comunidade escolar 

sirvam como fonte de conhecimento. 
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Nesse direcionamento, as “práticas pedagógicas transcendem o espaço físico e passam 

a colher os saberes e fazeres presentes no contexto sociocultural dos alunos” (ROSA; OREY, 

2017a, p. 10). 

Por conseguinte, Rosa e Orey (2017a, 2017b) afirmam que a vida cotidiana apresenta 

aspectos culturais associados com os pontos de vista de seus membros, sendo necessário 

compreendê-los para entender como podem influenciar a vida escolar e o aprendizado dos 

alunos. 

De acordo com essa perspectiva, torna-se necessário aprofundar os conhecimentos 

histórico, social e cultural dos alunos com o objetivo de possibilitar uma compreensão 

abrangente das práticas matemáticas desenvolvidas localmente. 

 

1.2.      Um Pouco da História do Café 

 

O café é uma das commodities7 ou matérias-primas com mais valor no mundo. As 

commodities são os recursos naturais que formam a base da economia global. No mercado 

financeiro, o café é denominado soft commodity8 juntamente com o açúcar, o cacau, o algodão 

e o suco de laranja. É importante ressaltar que os maiores produtores mundiais de café são: 

Brasil e Colômbia, sendo que o tipo de café arábica corresponde a 70% da produção mundial 

(ABIC, 2018). 

Mas afinal, quando a produção e o consumo de café surgiram? Esse início é marcado 

por mistérios e disputas. Uma das versões dessa história revela que o café é oriundo de uma 

região chamada Kaffa, da localidade onde, atualmente, se localiza a Etiópia, na região nordeste 

da África, por volta de 850 d.C. (REVISTA CAFEICULTURA, 2011). 

A planta do café é nativa nessa região e foi levada pelos árabes para o Iêmen, que se 

tornou o primeiro produtor de café em larga escala. Manuscritos escritos no Iêmen, datados de 

525, já referenciavam o café (MARTINS, 2012). 

Em um desses manuscritos, uma lenda relata que um pastor de cabras etíope de nome 

Kaldi, certo dia, observou que as suas cabras ficavam excitadas, mais ágeis e resistentes ao 

ingerirem as folhas e os frutos de um determinado arbusto (café) presente em suas pastagens. 

A figura 4 mostra Kaldi, o café e as suas cabras. 

 
7Commodities referem-se aos bens ou produtos de origem primária, que são comercializados nas bolsas 

de mercadorias e valores de todo o mundo e que possui um grande valor comercial e estratégico. Geralmente, as 

commodities são recursos minerais, vegetais ou agrícolas (PENA, 2018). 
8As commodities soft são os produtos agrícolas como o trigo, o café ou o açúcar enquanto as commodities 

hard são os minerais os metais ou as energias como a prata ou o gás natural (O’SULLIVAN; SHEFFRIN, 2004). 
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Figura 4: Kaldi, o café e suas cabras 

 
Fonte: http://takecoffee.com.br/a-lenda-da-origem-do-cafe/ 

 

Assim que experimentou esses frutos, Kaldi confirmou que possuíam um poder 

estimulante e, então, o seu consumo foi disseminado rapidamente. Por outro lado, os etíopes 

alimentavam-se dos frutos do café com a sua polpa doce, na forma macerada ou misturada em 

banha, e os consumiam também como bebida alcoólica, a partir da fabricação de um suco 

fermentado. A partir de 1450, o hábito de tomar café em lugares coletivos ou domésticos, se 

desenvolveu entre os árabes (MARTINS, 2012). 

Contudo, em 1475, a Turquia popularizou o hábito de tomar café ao inaugurar a primeira 

casa de Café do mundo, em Constantinopla (MARTINS, 2012). Em 1520, a região de Moka, 

principal porto do Iêmen, tornou-se uma das maiores cultivadoras e exportadoras de café do 

mundo árabe. A figura 5 mostra os turcos reunidos para beberem café em um estabelecimento 

do Cairo, no Egito. 

 

Figura 5: Turcos reunidos para beberem café em estabelecimento do Cairo, Egito 

 
Fonte: Martins (2012, p. 22) 

 

Até as primeiras décadas do século XVII, as sementes eram cuidadosamente guardadas, 

e só deixavam a Arábia depois da retirada de seu pergaminho9, para que não houvesse a 

 
9Pergaminho é uma fina película que envolve a semente do café (MARTINS, 2012). 

http://takecoffee.com.br/a-lenda-da-origem-do-cafe/
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germinação do grão de café. Os novos países produtores de café tomaram o mesmo cuidado. O 

potencial econômico do café foi o principal motivo deste rigor. 

Em 1615, os turcos passaram a comercializar o café com os italianos (especialmente, 

em Veneza) e, a partir desse momento, esse produto foi sendo conhecido pelos outros países da 

Europa10. O fato de não ser uma bebida alcoólica possibilitou que intelectuais e membros da 

elite europeia propagassem o seu consumo (MARTINS, 2012). 

O consumo crescente da bebida pelos europeus e o seu potencial econômico, 

principalmente no século XVIII, desencadearam uma busca por mudas de café ou grãos de cafés 

revestidos, propiciando a ampliação das áreas de plantio do café. 

Como os holandeses possuíam os melhores navios mercantes, conseguiram adquirir 

algumas mudas de café procedentes de Moka e as plantaram em suas colônias no Sri Lanka, 

após 1658 (MARTINS, 2012). A figura 6 mostra o mapa do percurso da planta de café, da 

África para a Arábia e para a Europa. 

 

Figura 6: Mapa do percurso da planta de café, da África para a Arábia e para a Europa 

  
Fonte: Martins (2012, p. 20) 

 

De acordo com a ABIC (2018), foram os holandeses que levaram o café, 

aproximadamente em 1706, para o Suriname, antiga Guiana Holandesa, região nordeste da 

América do Sul, que se transformou em um grande centro produtor mundial. Em seguida, as 

mudas de café foram levadas para a Guiana Francesa, aproximadamente em 1722 por meio do 

Governador de Caiena. 

 
10

As práticas da torrefação e da moagem já eram conhecidas nesta época (MARTINS, 2012). 
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Em 1727, o Sargento-Mor Francisco de Mello Palheta, um oficial aventureiro luso-

brasileiro, foi enviado para a Guiana Francesa com o pretexto de resolver oficialmente questões 

de fronteira, e teve a missão de trazer as primeiras sementes e mudas de café para o Brasil. 

Como era proibido sair com grãos de café com seu pergaminho ou mudas daquele país, esse 

sargento as conseguiu de maneira clandestina (SILVA et al., 2000).   

Assim, ao se aproximar e ganhar a confiança da esposa do governador de Caiena, o 

Sargento Palheta conseguiu as primeiras sementes e cinco mudas do Coffea arabica, que deram 

origem aos cafezais brasileiros (SILVA et al., 2000). 

Sendo assim, inicialmente, essas sementes e mudas foram plantadas na Capitania do 

Pará e, devido às condições climáticas favoráveis, o seu cultivo rapidamente se espalhou pelo 

país (REVISTA CAFEICULTURA, 2011). 

De acordo com Martins (2012), além de ser o responsável pela entrada do café no Brasil, 

Palheta também é considerado como o primeiro cafeicultor do país, pois possuía mais de 1000 

pés de café no seu cafezal, no Pará, por volta de 1734. 

Como a cultura do café não foi muito difundida no Pará, o seu plantio também avançou 

pelo Maranhão, que começou a fornecer café para Portugal por meio de um decreto de João V. 

Esse foi o início da era econômica do ouro verde no Brasil. 

Mesmo com o incentivo da isenção fiscal sobre a cultura do café, a produção limitou-se 

a pequenas áreas, pois havia o interesse comercial em outros bens, como por exemplo, o ouro, 

que era mais rentável economicamente (ABIC, 2018). 

Assim, por muitos anos a produção de café ficou concentrada na região Norte e Nordeste 

e foi apenas em 1781, que o café foi levado para o Rio de Janeiro por João Alberto de Castelo 

Branco, e passou a ser plantado na Gávea e na Tijuca. Surgia assim, o começo de um novo ciclo 

econômico no Brasil, o ciclo do café (ABIC, 2018). 

No final do século XVIII, entre 1791 e 1798, o café chegou em Minas Gerais, na Zona 

da Mata e, posteriormente, se direcionou para São Paulo. Com a vinda da família real para o 

Brasil, em 1808, vieram também os incentivos por parte do príncipe regente para o cultivo do 

café (MARTINS, 2012). 

Um desses incentivos estava relacionado com a distribuição de sesmarias11 para os 

fidalgos portugueses para a plantação de café. As sesmarias eram localizadas na Zona da Mata 

mineira, área que se mostrou propícia para a cultura do café (MARTINS, 2012). 

 
11

As sesmarias eram terrenos ou lotes que os reis de Portugal cediam para os novos povoadores, que tinham como 

objetivo o cultivo de terras. Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-sesmaria.htm. Acesso 

em 28 de Junho de 2018. 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-sesmaria.htm
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No final do século XVIII, a produção de café no Haiti12 entrou em crise e o Brasil, 

aumentou consideravelmente a sua produção e, aproveitando-se dessa situação, iniciou a 

exportação desse produto agrícola (REVISTA CAFEICULTURA, 2011). 

Entretanto, apenas no século XIX, a cultura do café despertou interesse nos grandes 

proprietários de terra, tornando-se rapidamente a principal atividade agrícola do país. Entre 

1810 e 1820, a cultura estabeleceu-se no Vale do Rio Paraíba, inicialmente na parte fluminense, 

na parte paulista e no sul de Minas Gerais (REVISTA CAFEICULTURA, 2005). A Figura 7 

mostra o transporte realizado pela ferrovia e o embarque de café no Porto de Santos, em São 

Paulo. 

Figura 7: Transporte e embarque do café no Porto de Santos 

 
Fonte: https://www.brasitaliacafe.com.br/anexos/880/27711/a-origem-do-cafe-pdf 

 

A produção de café marcou de tal maneira a história do Brasil que teve influência na 

abolição da escravatura em 1888, pois os barões do café do estado de São Paulo começaram a 

necessitar de mão de obra mais qualificada e, foram substituindo aos poucos, os escravos pelos 

imigrantes europeus (MACHADO, 2006). 

Contudo, como o café foi inserido no Brasil sem o mínimo de conhecimento da cultura 

cafeeira e das condições adequadas para o seu plantio, a partir de 1870, a cafeicultura da região 

centro-sul do país começou a decair devido ao clima desfavorável e, em 1918, foi atingida por 

uma forte geada, gerando prejuízos e problemas nas plantações dessa região (REVISTA 

CAFEICULTURA, 2011). 

Além disso, a crise de 1929 afetou fortemente os preços praticados do café, que caíram 

bruscamente. A cafeicultura, então, se reorganizou após uma longa crise, buscando territórios 

 
12

Nessa época, o Haiti era o principal exportador mundial de café (REVISTA CAFEICULTURA, 2011). 
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ideais para a cultura do café, firmando-se em regiões do Estado de São Paulo, Minas Gerais, 

Paraná, Espírito Santo, Bahia e Rondônia (REVISTA CAFEICULTURA, 2011). 

 

1.2.1.   Café em Minas Gerais: a caminho de Manhuaçu 

 

A busca pelas pedras preciosas e ouro pelos bandeirantes, na região das minas de ouro, 

foi a principal responsável pelo povoamento e formação do estado de Minas Gerais, que se 

tornou o principal centro econômico da colônia, no início do século XVIII. Essa forte influência 

da mineração atrasou, de certo modo, o aparecimento de outras atividades econômicas nesse 

estado (MARTINS, 2012). 

Com a diminuição da mineração, o avanço de outras atividades, como a cultura do café, 

substituiu a exploração das jazidas minerais, trazendo mais riquezas e investimentos para esse 

estado (MOREIRA, 2007). 

Desse modo, o cultivo de café entrava na Capitania de Minas Gerais, inicialmente pela 

Zona da Mata mineira através do Caminho Novo, que havia sido criado para o transporte do 

ouro. Assim, os tropeiros, ao regressarem de suas viagens de transporte de ouro traziam, para 

Minas Gerais, as sementes de café (VIANA, 2018). 

O transporte de café era realizado no lombo de muares. Então, a utilização de mulas 

para esse transporte determinou o peso-padrão das sacas no Brasil. Anteriormente a essa época, 

a saca pesava 75 kg, mas como a capacidade de transporte das mulas era de 120 kg, então, o 

peso da saca foi reduzido para 60 kg. Dessa maneira, esse animal conseguiria transportar 2 

sacas de 60 kg, uma de cada lado (MOREIRA, 2007; VIANA, 2018). 

De acordo com Nazaré (2013), os primeiros grupos de sertanistas que chegaram à região 

dos rios Pomba, Muriaé e Manhuaçu tinham como objetivo a captura de índios para trabalhar 

como escravos nas fazendas de café da Capitania do Rio de Janeiro, além de buscar riquezas 

minerais e medicinais e de, posteriormente, implantar fazendas nos solos férteis dessa região. 

No início de século XVIII, em 1734, os bandeirantes povoaram e exploraram ouro em 

Castelo, Guandu e Manhuaçu. Assim, a ocupação e o povoamento da Zona da Mata, onde está 

localizada a cidade de Manhuaçu, tem relação com os povos indígenas, mas o desenvolvimento 

do café, a sua principal riqueza, foi desencadeado com grande destaque durante o Ciclo do 

Ouro, no Brasil Colônia (NAZARÉ, 2013). 

Desse modo, enquanto as regiões mineiras de Ouro Preto, São João del Rey, Mariana e 

Congonhas se baseavam na extração mineral, a Zona da Mata se dedicava ao cultivo de produtos 

agrícolas para suprir a demanda alimentar dos mineradores. Com o declínio do Ciclo do Ouro, 
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intensificou-se o processo de ocupação da Zona da Mata e em 1830, a pecuária começou a 

desdobrar-se para o interior de Minas Gerais e o café foi expandindo-se. Nesse período, a região 

de Manhuaçu foi influenciada pela agricultura, pois adotou o café como o seu principal produto 

agrícola (NAZARÉ, 2013). 

Em seguida, o café começou a ser cultivado pela fronteira com o Rio de Janeiro e depois 

se interiorizou em Minas Gerais. Assim, diversas fazendas surgiram na Zona da Mata Mineira, 

aumentando, desse modo, o número de povoadores que trouxeram as suas famílias para iniciar 

o plantio de café (NAZARÉ, 2013). 

Desta maneira, entre 1822 e 1880, os habitantes de Minas Gerais abandonaram a região 

aurífera e se direcionaram para as lavouras de café de tal forma que a população da Zona da 

Mata Mineira aumentou de 20 mil para 430 mil habitantes. O café, então, se tornou, em 1830, 

o principal produto de exportação de Minas Gerais, sendo a Zona da Mata a sua maior produtora 

(NAZARÉ, 2013). De acordo com Viana (2018), a Zona da Mata era a região mais rica do 

estado de Minas Gerais devido à sua produção cafeeira até o início do século XX, quando São 

Paulo dinamizou a produção desse fruto, com o auxílio, inclusive, de grandes cafeicultores 

mineiros que adquiriram propriedades férteis, principalmente, na região oeste paulista 

(MOREIRA, 2007). 

Nesse contexto, oficialmente, a freguesia de Manhuaçu foi criada em 1875 e instituída 

em 1878 enquanto esse município foi criado em 5 de novembro de 1877. O nome do município 

é originado da palavra indígena mayguaçu, que significa rio grande, numa designação dada 

pelos índios Puris, que foram os primeiros habitantes dessa região, para o rio local 

(MANHUAÇU, 2013). 

A cafeicultura, de acordo com Guimarães (2017), é o segmento que mais emprega e 

distribui renda na região da Zona da Mata Mineira, indicando o desenvolvimento sociocultural 

e econômico que essa atividade propicia para a população. Esse aspecto está relacionado com 

o fato de que essa região é montanhosa, favorecendo a qualidade do café produzido e o processo 

de plantio, bem como pelo fato de a colheita ser praticamente manual e realizada em pequenas 

propriedades familiares. 

Para Nazaré (2013), três foram os fatores decisivos para a rápida expansão cafeeira em 

Manhuaçu: 1) a fácil obtenção de terras adequadas ao cultivo; 2) a abundância de escravos, 

dispensados da mineração e 3) os altos preços do café no mercado externo. É importante 

ressaltar que, com o fim do ciclo do ouro na região, a maior riqueza de Manhuaçu tornou-se o 

café. Nesse sentido, a cidade é referência nacional no cultivo do grão e o tem como principal 

cultura aliado à sua economia (NAZARÉ, 2013). 
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Essa discussão histórica mostra a importância da cultura cafeeira na formação cultural, 

social e econômica dos habitantes da região geográfica de Manhuaçu, em Minas Gerais, bem 

como a necessidade de que esse contexto seja inserido no processo de ensino e aprendizagem, 

particularmente, em Matemática. 

Então, para que exista essa conexão entre o conhecimento matemático e a cultura em 

que os alunos estão inseridos, utilizar-se-á a Etnomodelagem por meio de uma ação pedagógica 

fundamentada na conexão existente entre a Etnomatemática e a Modelagem Matemática. 

 

1.3.      Modelagem Matemática 

 

De um modo pouco sistematizado, a Modelagem Matemática sempre esteve presente 

nas atividades e tarefas realizadas cotidianamente, pois existem evidências de que antigos povos 

aplicavam a Modelagem Matemática em seu dia a dia, mas sem utilizar essa terminologia 

(ROSA; OREY, 2004). Desta forma, é importante ressaltar que: 

É impossível a tentativa de localizar no tempo e no espaço a primeira vez em 

que foram expressos os interesses e a preocupação em relação à modelagem 

matemática. Entretanto, a modelagem matemática se manifesta desde os 

tempos mais remotos através de situações isoladas e pouco sistematizadas 

como a invenção da roda pelos sumérios no ano 3000 a.C. Podemos considerar 

esta invenção como um dos primeiros modelos matemáticos produzidos pela 

humanidade, pois, quando ao observar um tronco de árvore rolando por um 

declive, surgiu a ideia de fazer rolar cargas muito pesadas, colocando-as sobre 

objetos rolantes, ao invés de carregá-las ( ROSA; OREY, 2004, p. 61). 

 

Contudo, apesar de que a Modelagem tenha sido utilizada desde os primórdios da 

humanidade, o termo modelo matemático somente foi introduzido no século XIX, por 

Lobachewsky (1792–1856), matemático russo e, também, por Riemann (1826–1866), 

matemático alemão, que criaram os modelos propostos pelas geometrias não-euclidianas 

(ROSA; OREY, 2004). 

Nesse direcionamento, D’Ambrosio (1993) argumenta que a evolução da Modelagem 

Matemática está relacionada com o desenvolvimento da própria história desse campo do 

conhecimento, pois com a evolução da humanidade, novos modelos foram elaborados, 

enquanto outros foram aperfeiçoados. 

Por exemplo, Rosa e Orey (2017b) discorrem que a Modelagem Matemática e, mais 

particularmente, a pesquisa nesse campo de investigação, vem buscando a sua identidade, 

definindo os seus objetivos, estabelecendo a sua natureza e a potencialidade de seus métodos 
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de investigação, bem como os limites de seu campo de atuação social e cultural no decorrer das 

duas últimas décadas. 

Nessa evolução histórica da modelagem, Biembengut (2007) afirma que foi durante o 

Renascimento, quando a Física se apropriou da linguagem matemática para caracterizar as suas 

ideias, que a Modelagem13 aproximou-se da conceituação atual, que é a “arte de expressar por 

intermédio de linguagem matemática situações-problema de nosso meio” (p. 7). 

É importante ressaltar que, nos Estados Unidos da América, por volta da década de 

1960, Henry O. Pollak14 (1927) apresentou as aplicações práticas da Matemática e a construção 

de modelos enquanto, na Europa, Hans Freudenthall15 (1905-1990) também atuava de tal modo 

que fosse possível matematizar e modelar a realidade. 

No Brasil, a Modelagem Matemática tem se caracterizado com um viés antropológico 

acentuado, que procura trabalhar com os alunos a partir de seus interesses e do seu contexto 

sociocultural (FIORENTINI, 1996 apud BARBOSA, 2001).  

A Modelagem, de acordo com Rosa e Orey (2004), pode ser entendida como um estudo 

de situações reais que utiliza a Matemática como uma linguagem para a compreensão, a 

simplificação e a resolução de problemas associados à realidade, objetivando uma possível 

previsão e modificação dessa realidade. Similarmente, Silva et al. (2000) afirmam que a: 

(...) modelagem matemática fornece condições para que o aprendizado dos 

conteúdos matemáticos seja relacionado com outras disciplinas e até mesmo 

com outras áreas do conhecimento humano, possibilitando o entendimento da 

matemática de uma maneira mais ampla (p. 316). 

 

Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2004) afirmam que a Modelagem tem como 

objetivos principais desenvolver a criatividade e a criticidade nos alunos para que possam 

enfrentar os desafios propostos no cotidiano. Desse modo, os alunos desenvolvem as 

ferramentas essenciais para interferir na realidade, transformando-a para atingir um bem 

coletivo e melhorar a qualidade de vida de suas comunidades. 

 
13

A partir desse momento, em alguns momentos, a Modelagem Matemática será escrita apenas como Modelagem, 

subtraindo o adjetivo: Matemática, para que não haja repetições. 
14

Henry O. Pollak é um matemático austro-americano que influencia o desenvolvimento da Educação Matemática, 

participando ativamente em revisões curriculares direcionadas por questões humanitárias, nos Estados Unidos, 

bem como no incentivo da aplicação da matemática em problemas práticos. Disponível em: 

<<https://www.nctm.org/Grants-and-Awards/Lifetime-Achievement-Award/Henry-O_-Pollak/>>. Acesso em: 

01/8/2018. 
15

Hans Freudenthall foi um matemático que, inicialmente, apresentou trabalhos em topologia e álgebra e, 

posteriormente, passou a estudar a história da matemática e a educação matemática, com foco na aprendizagem e 

no desenvolvimento do ensino de matemática. Disponível em: <<http://www.apprendre-

math.info/portugal/historyDetail.htm?id=Freudenthal>>. Acesso em: 04/8/2018. 

https://www.nctm.org/Grants-and-Awards/Lifetime-Achievement-Award/Henry-O_-Pollak/
http://www.apprendre-math.info/portugal/historyDetail.htm?id=Freudenthal
http://www.apprendre-math.info/portugal/historyDetail.htm?id=Freudenthal
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Rosa e Orey (2017a) também argumentam que o trabalho a ser desenvolvido nas escolas 

está relacionado com o aspecto social, cultural e conceitual do conhecimento matemático, 

desvinculando-o da utilização mecânica da Matemática, pois a solução das situações-problema 

propostas requer o emprego de formas diversas de resolução, que devem estar relacionadas com 

outras áreas de investigações de uma maneira interdisciplinar. 

Além disso, Bassanezi (2014) apresenta a Modelagem tanto como um método científico, 

em que propõe a substituição da visão simples da realidade por uma postura crítica e mais 

abrangente, quanto como uma estratégia de ensino e aprendizagem em matemática, que une a 

teoria com a sua prática, ou seja, “consiste na arte de transformar problemas da realidade em 

problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real” 

(p. 16).  

A Modelagem também pode ser entendida como um ambiente de aprendizagem16 

(BARBOSA, 2001), em que os alunos são convidados e instigados a indagar e/ou investigar, 

por meio da Matemática, os problemas oriundos da realidade com ênfase nos aspectos 

socioculturais, possibilitando a compreensão do papel social da Matemática. 

Além disso, Rosa e Orey (2012a) destacam que o ambiente de aprendizagem somente 

será eficiente no processo de ensino e aprendizagem em Matemática se houver o 

desenvolvimento de um modelo pedagógico que possibilite a manipulação correta e a análise 

crítica dos dados, favorecendo a construção e o compartilhamento do conhecimento a partir das 

interações sociais, entre os alunos e os professores, por meio do desenvolvimento de atividades 

de Modelagem contextualizadas. 

Nesse contexto, existe a necessidade de destacar a importância do saber/fazer 

matemática a partir da realidade dos alunos. Dessa maneira, Rosa e Orey (2003) descrevem que 

“se um sistema matemático é utilizado constantemente por um determinado grupo cultural 

como um sistema baseado numa prática cotidiana que é capaz de resolver situações-problema 

reais, este sistema de resolução pode ser descrito como modelagem” (p. 2). 

Diante disso, a Modelagem proporciona uma contextualização do conhecimento 

matemático, pois os membros de grupos sociais distintos buscam soluções para os problemas 

cotidianos ao se utilizarem desse processo, cuja construção é abstraída a partir da elaboração 

de modelos matemáticos que representam o mundo real (ROSA; OREY, 2003). 

 
16

Barbosa (2001) considera um ambiente de aprendizagem de Modelagem, aquele em que há o estímulo para 

convidar os “alunos a investigarem situações de outras áreas que não a matemática por meio da matemática” (p. 

6). 
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Em concordância com esse direcionamento, Burak (2004) também destacou a 

importância de os alunos se interessarem pelos conteúdos matemáticos durante o 

desenvolvimento do processo de Modelagem, pois esse fato propicia a motivação necessária 

para a aprendizagem ao escolherem os temas para pesquisar e estudar. 

Nesse contexto, Barbosa (2004) também destaca que há 3 (três) casos que caracterizam 

a atividade de Modelagem, sendo que o Caso 2 (dois) foi o adotado nessa pesquisa. A seguir, 

descrevem-se brevemente esses casos. 

1) Os professores apresentam um problema com base na realidade, com os dados 

qualitativos e quantitativos e os alunos investigam e solucionam a situação proposta. 

2) Os professores apresentam um problema, porém os alunos são responsáveis pela 

coleta de dados e pela resolução do problema proposto. 

3) Os professores apresentam propostas não-matemáticas para serem desenvolvidas e 

os alunos são responsáveis pela formulação do problema, pela coleta de dados e pela 

investigação e resolução do problema definido.  

Assim, a participação dos alunos e dos professores no processo de Modelagem não é 

única, pois é uma atividade pedagógica flexível que pode ser realizada no contexto escolar 

(ROSA; OREY, 2012a). 

Contudo, é importante enfatizar que existem várias concepções teóricas e metodológicas 

que foram utilizadas por diferentes pesquisadores, que entenderam a Modelagem e as suas 

interações com diferentes olhares. Neste direcionamento, Kaiser e Sriraman (2006) realizaram 

uma revisão de literatura e identificaram a inexistência de uma homogeneidade na compreensão 

de Modelagem e de suas origens epistemológicas e identificaram que existem algumas 

perspectivas internacionais que eram possíveis de ser classificadas de acordo com os principais 

objetivos da Modelagem Matemática, como, por exemplo as perspectivas: 

a) Epistemológica ou Teórica: o desenvolvimento de teorias matemáticas é obtido a 

partir do processo de matematização de situações-problema e da elaboração de modelos 

matemáticos. 

b) Realística ou aplicada: a modelagem é utilizada para o desenvolvimento de 

habilidades de resolução de problemas aplicados, que são retirados da realidade, não sendo 

utilizada para o desenvolvimento de uma determinada teoria. 

c) Educacional: essa perspectiva propõe a estruturação de processos de aprendizagem 

por meio de conceitos matemáticos novos ou pelo desenvolvimento de conceitos anteriormente 

adquiridos pelos alunos. 
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d) Sociocrítica: essa dimensão sociocultural da Matemática está profundamente 

relacionada à Etnomatemática, pois destaca o papel da Matemática na sociedade e, também, a 

importância do desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo dos alunos durante a 

condução das atividades de Modelagem. Por exemplo, Barbosa (2001) entende que a 

Modelagem oportuniza para os alunos o questionamento da realidade, proporcionando o 

desenvolvimento de uma reflexão crítica com ênfase na problematização e na investigação dos 

problemas enfrentados pela sociedade. Essa perspectiva possibilita o desenvolvimento de 

conteúdos matemáticos, bem como de um conhecimento reflexivo dos alunos. 

e) Contextual: a atividade de Modelagem deve ter um significado para os alunos para 

que consigam aplicar os modelos elaborados para a compreensão de situações-problema que 

foram desenvolvidas em contextos distintos. 

f) Cognitiva: o processo de Modelagem é desenvolvido de acordo com um olhar da 

psicologia cognitiva, em que as situações modeladas variam conforme o grau de autenticidade 

e complexidade matemática, pois tem como objetivo a reconstrução de caminhos de 

Modelagem individuais e a redução e/ou eliminação das dificuldades dos alunos nesse processo. 

Por outro lado, a concepção proposta por Rosa e Orey (2003), que mostra uma relação 

dialógica entre a Modelagem Matemática e a Etnomatemática, por meio da Etnomodelagem, 

será adotada neste estudo, ao utilizar os etnomodelos como instrumentos importantes no estudo 

do conhecimento matemático adquirido pelos membros de grupos culturais distintos. 

Similarmente, Cortes (2017) também destaca que a elaboração dos etnomodelos está 

relacionada com a utilização de técnicas e estratégias baseadas em experiências locais, que 

impulsionam o desenvolvimento de representações matemáticas culturais que são 

internalizadas pelos membros de um determinado grupo cultural. 

Além disso, Rosa e Orey (2012a) argumentam que os professores têm um papel de 

mediador das atividades de Modelagem propostas em sala de aula enquanto os alunos têm 

autonomia para propor, desenvolver, elaborar, criar e modelar as ideias, noções e procedimentos 

que são utilizados na construção do seu próprio conhecimento, ajudando-os a se tornarem 

cidadãos críticos, reflexivos e atuantes na sociedade. 

 

1.4.      Programa Etnomatemática 

 

O Programa Etnomatemática foi apresentado por Ubiratan D’Ambrosio como um 

programa de pesquisa inserido em um contexto holístico que visa analisar criticamente a 
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geração e a produção do conhecimento, de sua institucionalização e de sua transmissão (ROSA; 

OREY, 2017a). 

Para D’Ambrosio (1990), esse programa aborda o “processo psicoemocional de geração 

do conhecimento (criatividade), e o processo intelectual de sua produção, os mecanismos 

sociais de institucionalização do conhecimento (academia) e de sua transmissão (educação)” 

(p. 9). 

Esse programa possui uma relação muito próxima com a História da Matemática, a 

Antropologia, as Ciências de Cognição e a Educação Matemática (D’AMBROSIO, 2013), pois 

o Programa Etnomatemática reconhece que “em todas as culturas existem ideias, 

procedimentos e práticas que têm objetivos, métodos e teorias semelhantes” (BANDEIRA; 

GONÇALVES, p. 20, 2016). 

Ao elaborar uma proposta pedagógica com a utilização das influências Etnomatemáticas 

em sala de aula, pretende-se trabalhar com situações reais, capazes de tornar a Matemática como 

um conhecimento vivo. Assim, esta prática ultrapassa o espaço físico escolar, pois propõe 

atividades originadas no contexto sociocultural dos alunos (ROSA; OREY, 2017a). 

Essa abordagem está em concordância com as normas dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCN (BRASIL, 1998), de Matemática, que propõem a utilização de práticas 

pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento de um conhecimento técnico do conteúdo 

ensinado, bem como o emprego de estratégias e técnicas diversas e diferenciadas para que os 

alunos possam interpretar fatos reais, presentes em seu cotidiano, de acordo com o próprio 

contexto sociocultural. 

Similarmente, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018) também 

discute que o processo de ensino e aprendizagem em Matemática no Ensino Médio deve ter 

como foco a construção de uma visão integrada da Matemática, aplicada à realidade, em 

diferentes contextos. 

Nesse sentido, de acordo com a BNCC (Brasil, 2018), quando a realidade é a referência, 

existe a necessidade de se considerar as vivências cotidianas dos alunos, impactados de 

diferentes maneiras pelos avanços tecnológicos, pelas exigências do mercado de trabalho, pelos 

projetos de bem viver dos seus povos e pela potencialidade das mídias sociais (BRASIL, 2018). 

Então, para a BNCC (BRASIL, 2018), é importante que os alunos possam compreender 

e produzir conteúdo, simular fenômenos originados nas diferentes áreas do conhecimento e 

experimentar processos vivenciados em contextos matemáticos diversos, bem como elaborar e 

explorar os registros diversos de representações matemáticas produzidos pela humanidade. 
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Por conseguinte, Silva et al. (2000), argumentam que a perspectiva “etnomatemática 

fornece condições para o educando perceber a aplicabilidade da matemática na prática, em 

situações-problema que sejam diagnosticadas durante a elaboração do processo de pesquisa” 

(p. 316). 

Na visão de Rosa e Orey (2003) essa abordagem traz elementos da comunidade escolar 

na qual os alunos estão inseridos para as salas de aula, propiciando um aprendizado que 

promova a contextualização das atividades curriculares e possibilita uma participação ativa no 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática por meio da modelagem. 

Por exemplo, de acordo com a BNCC (BRASIL, 2018), é importante que os professores 

utilizem estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos, em suas áreas de estudo, como, 

por exemplo, aritmética, álgebra, grandezas e medidas, geometria, probabilidade e estatística, 

para que possam interpretar, elaborar modelos e resolver problemas em diversos contextos por 

meio da análise da plausibilidade dos resultados e da adequação das soluções propostas de modo 

a construir uma argumentação consistente. 

De fato, Rosa e Orey (2017a) destacam que a maneira como os alunos aprendem não 

deve estar desvinculada do contexto sociocultural em que vivem e que é importante que os 

professores se esforcem para compreender os aspectos culturais17 que estão presentes na vida 

cotidiana, proporcionando um aprendizado motivador, contextualizado e com significado. Por 

conseguinte, a Etnomatemática pode ser descrita como sendo as ideias, os procedimentos e as 

práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros de grupos culturais que se identificam entre 

si por meio de tradições e objetivos comuns. 

Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2017a) argumentam que o Programa 

Etnomatemática procura entender o saber (teorias)/fazer (práticas) matemático de uma 

determinada cultura por meio de uma ação pedagógica que identifique os traços culturais dos 

alunos, contextualizando as práticas educacionais com o objetivo de valorizar as diversidades 

culturais presentes na sala de aula. 

Por exemplo, para Knijnik (2010), a relevância de pensamento matemático, na 

perspectiva etnomatemática, consiste na recuperação das histórias dos membros dos diferentes 

grupos culturais, pois a sua tarefa principal é problematizar os saberes que foram legitimados 

culturalmente como conhecimento, destacando seus modos de calcular, medir, estimar, inferir 

e raciocinar. 

 
17

A cultura pode ser entendida como um conjunto de tradições, valores, relações sociais e políticas, pois é uma 

visão do mundo que é compartilhada e transformada pelos membros de um determinado grupo cultural que possui 

uma história em comum (ROSA; OREY, 2017a). 
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Em concordância com esse contexto, para Rosa e Orey (2003), a perspectiva 

Etnomatemática, como uma possibilidade educativa, busca compreender outras formas do 

pensar matemático, promovendo uma reflexão ampla do ponto de vista histórico e social da 

evolução desse saber. Consequentemente, esse programa busca explicar e analisar por 

diferentes óticas, fatos e fenômenos. 

Desse modo, Rosa e Orey (2017a) destacam a importância da cultura escolar no 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática, pois tem como objetivo vincular os saberes 

e fazeres do lar com a comunidade escolar. Em uma ação pedagógica dessa abordagem, a 

“escola reflete os diferentes modos de pensamento e pontos de vista, as diversas maneiras de 

aquisição do conhecimento e os distintos sistemas de valores” (p. 20). 

Assim, ao utilizar as atividades pedagógicas que aplicam o conhecimento matemático 

desenvolvido pelos membros de outras culturas para o desenvolvimento do processo de ensino 

e aprendizagem em Matemática, reconhece-se que esse campo de estudo é um produto cultural 

e que existem diferentes maneiras para a resolução de uma mesma situação-problema presente 

no cotidiano. Por conseguinte, ao empregar a Modelagem em um contexto etnomatemático é 

possível identificar os aspectos socioculturais da Matemática (ROSA; OREY, 2006). 

Então, em uma ação pedagógica na perspectiva da Etnomatemática, os professores 

podem entender e compreender a influência que a cultura exerce sobre o desenvolvimento do 

conhecimento matemático, que é historicamente construído e difundido de geração em geração. 

 

1.4.1.   Etnomatemática e suas dimensões 

 

Ao descrever a Etnomatemática como uma área de pesquisa e defini-la como um 

programa, D’Ambrosio (1990) propôs um enfoque epistemológico associado à uma 

historiografia, que tem como objetivo uma melhor compreensão de como os aspectos históricos, 

políticos, sociais e culturais de uma determinada sociedade se inter-relacionam com a Educação 

Matemática, para que não seja utilizada como um acessório ou como uma curiosidade no 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 

Assim, D’Ambrosio (1993) descreve a Etnomatemática como a arte ou a técnica (techné 

= tica) utilizada pelos membros de culturas distintas para explicar, conhecer e entender os 
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problemas da realidade (matema) no ambiente em que esses grupos culturais específicos18 

(etno) estão inseridos. 

Nesse sentido, a Etnomatemática pode ser entendida como o modo como culturas 

específicas desenvolveram com o tempo as ideias e técnicas para utilizarem medidas, elaborar 

inferências, realizar cálculos, fazer comparações e classificações, que são modos distintos de 

modelar os meios em que estão inseridos (ROSA; OREY, 2006). 

Em vista disso, a Etnomatemática propõe o estudo dos aspectos socioculturais do 

conhecimento matemático. Então, é importante sinalizar que esse programa não rejeita os 

saberes desenvolvidos pela Matemática acadêmica, pois procura inserir os valores culturais 

nesses saberes, apresentando as diferentes maneiras de se fazer matemática (ROSA; OREY, 

2005). 

De fato, Rosa e Orey (2017a) consideram o Programa Etnomatemática como sendo uma 

“ação pedagógica que auxilia os alunos a acessarem, de maneira igualitária, o discurso 

matemático acadêmico” (p. 23), que tem como objetivo a valorização do conhecimento 

matemático desenvolvido em outros contextos culturais. 

Nessa perspectiva, Rosa (2010) argumenta que a Etnomatemática pode auxiliar os 

professores a valorizarem as diferentes culturas presentes em sala de aula ao possibilitar a 

compreensão de que a cultura influencia o desenvolvimento do conhecimento matemático, pois 

as ideias, os procedimentos e as práticas podem ser apresentados para os alunos de diferentes 

maneiras.  

Essa situação possibilita o desenvolvimento do etnoconhecimento19 dos alunos, pois 

contribui para a formação de uma visão crítica e reflexiva do mundo por meio da utilização de 

suas próprias experiências ao trabalhar com conceitos matemáticos (ROSA; OREY, 2017a). 

As investigações em Etnomatemática como uma ação pedagógica podem ser 

organizadas em quatro categorias (EGLASH, 2002 apud ROSA; OREY, 2005): 

 

1) Temas profundamente ligados ao cotidiano de cada grupo social: as práticas matemáticas 

desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos não são ocasionais ou triviais, 

pois estão relacionadas com o seu cotidiano devido aos conhecimentos que foram 

adquiridos e acumulados de geração em geração. 

 
18

Como por exemplo, os grupos de trabalhadores, as sociedades indígenas e as crianças de determinada faixa etária 

ou com uma determinada situação social. 
19

O etnoconhecimento pode ser considerado como o conhecimento matemático desenvolvido por meio da 

elaboração e utilização de códigos, procedimentos e técnicas, para resolver os problemas cotidianos presentes no 

contexto sociocultural de um determinado grupo de indivíduos (ROSA; OREY, 2017a). 
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2) Representações antiprimitivistas: a Etnomatemática desafia diretamente os estereótipos 

mais ofensivos aos grupos culturais minoritários ao divulgar as suas práticas matemáticas 

complexas e sofisticadas. 

 

3) Tradução e modelagem: a Etnomatemática utiliza a Modelagem como uma ferramenta 

capaz de traduzir as relações de conhecimento de um determinado grupo social para a 

Matemática acadêmica ou para outros sistemas de conhecimento. 

 

4) Dinamismo cultural: a Etnomatemática inclui as práticas matemáticas baseadas em 

conhecimentos adquiridos e acumulados por meio de atividades que ocorrem em ambientes 

formais ou informais de aprendizagem, como, por exemplo, os descendentes de um 

determinado grupo cultural, que transmitem e difundem verbalmente o conhecimento 

produzido diariamente. 

 

Além disso, D’Ambrosio (2013) afirma que é possível detalhar o Programa 

Etnomatemática com base nas raízes socioculturais do conhecimento matemático por meio de 

seis dimensões: Cognitiva, Educacional, Conceitual, Histórica, Política e Epistemológica, que 

estão descritas a seguir. 

 

a) Dimensão Histórica: ao analisar os procedimentos matemáticos utilizados para 

resolução de situações-problema encontradas no cotidiano dos membros de um determinado 

grupo cultural, não se pode descartar as influências históricas do conhecimento (egípcios, 

babilônios, judeus, gregos e romanos) no desenvolvimento das experiências adquiridas para o 

desenvolvimento dos sistemas de conhecimento e os instrumentos intelectuais utilizados na 

atualidade (D’AMBROSIO, 2013). 

No decorrer do tempo, a análise dos fatos históricos, matemáticos e científicos sempre 

transitou entre o raciocínio quantitativo (dos babilônios) e o qualitativo (dos gregos). 

D’Ambrosio (2013) argumenta que é importante considerar a evolução dos saberes e fazeres 

matemáticos de acordo com uma perspectiva histórica e cultural, e compreender o crescimento 

do conhecimento matemático durante o desenvolvimento da humanidade. 

Dessa maneira, torna-se necessário analisar o contexto cultural em que os jovens estão 

inseridos, para entender seu comportamento e consequentemente, o ensino e a aprendizagem. 

A partir das duas últimas décadas, há uma tendência em utilizar o raciocínio qualitativo baseado 

na perspectiva da Etnomatemática, pois apresenta outro olhar para analisar e explicar os fatos 
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e os fenômenos cotidianos, em paralelo com as manifestações culturais, por meio da elaboração 

de atividades contextualizadas, que são culturalmente relevantes para os alunos provenientes 

de grupos culturais distintos (ROSA; OREY, 2017a). 

 

b) Dimensão Epistemológica: D’Ambrosio (2013) descreve os saberes e fazeres de uma 

determinada cultura como sistemas de conhecimento, propondo uma epistemologia para que se 

possa entender o ciclo do conhecimento, que se fundamenta no inter-relacionamento dos 

elementos culturais de uma maneira holística, que surgem da realidade de uma determinada 

sociedade e que se relacionam com os fundamentos teóricos da ciência. 

Por conseguinte, D’Ambrosio (1993) afirma que esses questionamentos podem nortear 

uma reflexão sobre a evolução do conhecimento matemático e científico de acordo com a sua 

geração, organização, divulgação e institucionalização. 

Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2017a) afirmam que a Etnomatemática é um 

programa de pesquisa científica que estuda a história e a filosofia da Matemática, tendo um 

caráter dinâmico e holístico, que se preocupa com o retorno da produção de conhecimentos para 

as comunidades investigadas. 

 

c) Dimensão Política: ao aprimorar os conhecimentos matemáticos, bem como o modo 

como os fazeres vinculados a esses saberes são ensinados e aprendidos no meio escolar, a 

Etnomatemática incorpora os valores humanos baseados na ética, no respeito, na cooperação e 

na solidariedade, que focam na recuperação da dignidade cultural dos membros de grupos 

socioculturais que foram marginalizados durante o processo de colonização (BANDEIRA; 

GONÇALVES, 2016). 

Desse modo, historicamente, o desenvolvimento da estrutura da sociedade 

contemporânea ocorreu com o fortalecimento do conhecimento ocidental sobre o conhecimento 

desenvolvido localmente pelos membros dos grupos culturais distintos por meio de conquistas 

materiais e ideológicas (D’AMBROSIO, 2009). 

Por outro lado, ao reconhecer e respeitar as raízes culturais dos indivíduos é possível 

restaurar a sua dignidade que foi retirada durante o processo de colonização (D’AMBROSIO, 

2013). Em vista disso, Rosa e Orey (2005) destacam que o programa Etnomatemática 

oportuniza para os alunos pertencentes às minorias uma motivação, ao possibilitar o 

reconhecimento da Matemática como uma ferramenta cultural importante, pois esse campo de 

conhecimento se torna uma parte significativa da sua identidade cultural. 
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Portanto, uma estratégia promissora para a educação, nas sociedades que estão em 

processo de transição da subordinação para a autonomia, é restaurar a dignidade de seus 

indivíduos, reconhecendo e respeitando as suas raízes culturais (D’AMBROSIO, 2009). Além 

disso, Rosa e Orey (2017a) argumentam que o processo de restauração da dignidade dos 

indivíduos não tem como objetivo ignorar ou rejeitar as raízes dos colonizadores, mas realizar 

um elo entre o conhecimento cultural e tradicional dos dominados e dominadores por meio do 

dinamismo cultural20. 

d) Dimensão Conceitual: a partir de representações da realidade, os indivíduos elaboram 

teorias e práticas para resolver os problemas enfrentados no cotidiano, desenvolvendo, assim, 

o conhecimento e as decisões de comportamento que permitem a evolução dos instrumentos 

materiais (artefatos) e intelectuais (mentefatos) que estão relacionados com as experiências e 

os pensares utilizados diariamente. 

Nesse contexto, a realidade é descrita como um acúmulo de fenômenos e conhecimentos 

que são compartilhados pelos membros de um determinado grupo cultural, constituindo a 

cultura dos membros desse grupo (D’AMBROSIO, 2013). Então, a realidade é: 

(...) permanentemente transformada pela incorporação de fatos (ambos 

artefatos e mentefatos) e eventos, os primeiros pela ação direta, consciente ou 

subconsciente, individual ou coletiva (...) e os segundos por conjunções que 

constituem o que convencionou-se chamar de história (D’AMBROSIO, 1993, 

p. 10). 

 

Essa abordagem visa a geração de novos conhecimentos, pois tem como objetivo a 

construção de um significado próprio para os objetos e as suas representações. Nessa dimensão 

conceitual, a humanidade "age em função de sua capacidade sensorial, que responde ao material 

[artefato], e de sua imaginação, muitas vezes chamada criatividade, que responde ao abstrato 

[mentefato]" (D’AMBROSIO, 2001, p. 28). 

Para Rosa e Orey (2017a), o comportamento dos membros de um determinado grupo 

cultural se baseia em conhecimentos adquiridos em suas experiências cotidianas e, ao mesmo 

tempo, em que um novo conhecimento transcende o desafio de sobrevivência do aqui e agora. 

Diante desse contexto, surge a Matemática como uma resposta imediata às necessidades de 

sobrevivência e transcendência de seus membros. 

 

 
20

De acordo com Rosa e Orey (2014a), o dinamismo cultural é desencadeado entre os sistemas de conhecimento 

acadêmico e local. Nessa dinâmica, os membros de grupos culturais distintos identificam e decodificam o 

conhecimento local que foi adquirido de geração em geração, acumulando-o e transmitindo-o entre os membros 

desse grupo, bem como a sua conexão com outros sistemas de conhecimento matemático. 
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e) Dimensão Cognitiva: essa dimensão é descrita por D’Ambrosio (1990) como sendo 

um estudo das características do pensamento presente na humanidade, bem como das ideias 

matemáticas, como, por exemplo, comparar, quantificar, medir, explicar, generalizar, inferir, 

avaliar e modelar, que são maneiras distintas de pensar. Por exemplo, os membros de um 

mesmo grupo cultural podem explicar e utilizar os instrumentos materiais e intelectuais da 

mesma maneira em seu dia-a-dia. Logo, o: 

(...) conjunto desses instrumentos 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 ao grupo, à comunidade, ao etno, à sua 

etnomatemática (D’AMBROSIO, 2013, p. 36). 

 

Por conseguinte, Rosa e Orey (2017a) argumentam ser necessário que os educadores 

compreendam que os alunos são mais importantes que os programas e os conteúdos. Dessa 

maneira, os educadores têm a importante tarefa de propor e elaborar atividades matemáticas 

curriculares para auxiliar no desenvolvimento da capacidade cognitiva dos alunos. 

 

f) Dimensão Educacional: ao entender que é possível destacar o aspecto cultural da 

Matemática, o Programa Etnomatemática apresenta uma abordagem pedagógica que não 

despreza a Matemática acadêmica consolidada universalmente, pois a conecta com o contexto 

sociocultural e político dos alunos e, também, com as práticas adquiridas por meio de 

conhecimentos matemáticos distintos (ROSA; OREY, 2005). 

Assim, incorporar a Matemática contextualizada na Educação Matemática é um 

elemento essencial da Etnomatemática, pois permite que os membros de grupos culturais 

distintos a utilizem de maneira crítica e reflexiva, pois os conteúdos não são meramente 

transmitidos sem conexão com a realidade dos alunos. Assim, “a proposta pedagógica da 

etnomatemática é fazer da matemática algo vivo, lidando com situações reais no tempo [agora] 

e no espaço [aqui]” (D’AMBROSIO, 2013, p. 46). 

Finalizando essa discussão teórica sobre as dimensões do Programa Etnomatemática, é 

importante ressaltar que o seu entendimento possibilita concluir que a Matemática surge das 

necessidades encontradas no cotidiano, proporcionando a aquisição de conhecimentos em um 

ambiente sociocultural específico, como, por exemplo, a sociedade (ROSA; OREY, 2017a). 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2017a) afirmam que, para o processo de ensino e 

aprendizagem ser desencadeado de maneira efetiva, é importante compreender como a cultura 

influencia o aprendizado dos alunos e como o conhecimento cultural pode ser utilizado como 

um recurso pedagógico em sala de aula. 
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Então, é necessário que ocorra a “elaboração de atividades matemáticas curriculares 

contextualizadas baseadas no background cultural dos alunos e, também, nos problemas 

enfrentados pelas comunidades nas quais estão inseridos” (ROSA; OREY, p. 118, 2017a). 

Assim, Rosa e Orey (2017a) argumentam que as influências etnomatemáticas em sala 

de aula corroboram para o desenvolvimento dessa abordagem, pois estão relacionadas com os 

objetivos da Educação Matemática e com o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

matemáticos, ao promover a valorização dos conhecimentos cotidianos desenvolvidos por 

membros de grupos culturais distintos. 

 

1.5.     Etnomodelagem: conectando a Etnomatemática e a Modelagem 

 

Entende-se que a Modelagem é uma ferramenta metodológica apropriada para o 

Programa Etnomatemática. Nesse sentido, de acordo com Rosa e Orey (2017b), ao se utilizar 

um sistema matemático baseado em uma prática cotidiana que seja capaz de resolver situações-

problema reais enfrentadas pelos membros de um determinado grupo cultural, utiliza-se o 

pensamento matemático desenvolvido localmente, bem como a sua conexão com a Matemática 

convencional por meio da ação pedagógica do Programa Etnomatemática. 

Por outro lado, também afirmam que ao utilizar a Modelagem como uma estratégia de 

ensino e aprendizagem vinculada ao Programa Etnomatemática, os alunos resolvem problemas 

presentes em seu cotidiano por meio de um maior entendimento das práticas matemáticas que 

são utilizadas em seu próprio contexto sociocultural. 

Dessa maneira, no programa de pesquisa da Etnomodelagem, a Modelagem é uma 

estratégia cognitiva utilizada pelos membros de grupos culturais distintos (etnos) para que 

possam lidar com as situações e problemas que fazem parte de diferentes matemas, no cotidiano 

e, também, no imaginário (ROSA; OREY, 2017b). 

Assim, a Etnomodelagem busca conectar o conhecimento matemático com a cultura ao 

utilizar as abordagens êmica e ética por meio da abordagem dialógica, e assim, possibilitar um 

entendimento completo e uma compreensão ampla sobre os conhecimentos matemáticos 

desenvolvidos localmente pelos membros de grupos culturais distintos. Nesse sentido, as 

abordagens êmica e ética se complementam por meio do dinamismo cultural proporcionado 

pela dialogicidade (ROSA; OREY, 2017b). 

A abordagem êmica está associada ao ponto de vista dos membros internos (insiders) 

dos grupos culturais, que são os observadores de dentro da cultura. Nessa abordagem, o 
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conhecimento êmico é obtido por meio da observação e da divulgação das ideias, 

procedimentos e práticas matemáticas desenvolvidas localmente (ROSA; OREY, 2017b). 

A abordagem ética está relacionada com o ponto de vista dos pesquisadores, 

investigadores e educadores (outsiders) em relação aos costumes, crenças e conhecimentos 

matemáticos e científicos dos membros de um determinado grupo cultural, que são os 

observadores de fora, que desenvolvem conceitos, teorias e hipóteses do conhecimento local, 

que é importante e significativo para os insiders (ROSA; OREY, 2017a). Desse modo, é 

necessário enfatizar que a: 

(...) abordagem ética é a visão externa dos observadores e investigadores que 

estão olhando de fora, em uma postura transcultural, comparativa e descritiva, 

enquanto a abordagem êmica é a visão interna, dos observados, que estão 

olhando de dentro, em uma postura particular, única e analítica (ROSA; 

OREY, p. 868, 2014a). 

 

De acordo com essa perspectiva, é necessário que os outsiders extraiam ideias, noções, 

procedimentos e práticas matemáticas culturalmente enraizadas, sem permitir que a sua cultura 

possa interferir nos aspectos culturais dos membros do grupo cultural observado (ROSA; 

OREY, 2017b). 

Assim, a obtenção desses dados pode ser realizada a partir de conhecimentos 

matemáticos, como, por exemplo, a medição, a quantificação, a classificação, a comparação, a 

inferência e a modelagem, que são as principais ferramentas utilizadas pela Etnomodelagem 

para a tradução de uma situação-problema entre as abordagens êmica e ética (ROSA; OREY, 

2017a). 

Para Rosa e Orey (2012b), a utilização das abordagens êmica e ética possibilita a 

resolução de situações-problema retiradas da realidade dos membros de grupos culturais 

distintos entre sistemas de conhecimentos matemáticos por meio de sua abordagem dialógica. 

Por conseguinte, a Etnomodelagem tem a finalidade de conectar os aspectos culturais da 

Matemática com os seus aspectos escolares. 

Contudo, na abordagem dialógica pode-se evidenciar a interdependência e a 

complementaridade entre as abordagens êmica e ética. Assim, a abordagem dialógica pode ser 

entendida como um diálogo entre as abordagens êmica e ética porque nenhuma dessas 

perspectivas é mais importante do que a outra, pois se complementam na busca de uma 

compreensão mútua e holística dos conhecimentos matemáticos envolvidos em práticas 

matemáticas desenvolvidas em contextos distintos (ROSA; OREY, 2017b). 

Logo, a abordagem dialógica possibilita que os pesquisadores abandonem os próprios 

preconceitos culturais e se tornem familiares com as diferenças culturais que são relevantes 
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para os membros de grupos culturais distintos. Nas pesquisas em Etnomodelagem, a análise 

êmica se concentra em uma única cultura, empregando métodos prescritivos e qualitativos para 

o estudo de ideias, procedimentos e práticas matemáticas (ROSA; OREY, 2017b). 

Em contraste, uma análise comparativa é ética quando, no exame de práticas 

matemáticas culturais e distintas, existe a utilização de métodos padronizados de pesquisa. 

Nesse sentido, as abordagens êmica e ética são importantes para que se possa entender e 

compreender as influências culturais nos modelos matemáticos traduzidos para a matemática 

acadêmica (ROSA; OREY, 2017b). 

Diante disso, esses autores também argumentam que se torna necessário buscar uma 

abordagem metodológica que proporcione o encontro entre culturas distintas por meio do 

diálogo, com o objetivo de registrar os procedimentos e as práticas matemáticas que ocorrem 

em diferentes contextos culturais. 

Consequentemente, a Etnomodelagem pode ser considerada como uma aplicação 

prática da Etnomatemática acrescida de conceitos da Modelagem em uma perspectiva cultural 

por meio da utilização de etnomodelos. 

 

1.5.1.   Etnomodelos 

 

Ao utilizar a abordagem de Etnomodelagem como uma aplicação prática da 

Etnomatemática de acordo com uma perspectiva cultural dos conceitos da Modelagem 

Matemática, busca-se o registro das ideias, dos procedimentos e das práticas matemáticas em 

diferentes contextos culturais (ROSA; OREY, 2012c). 

Nesse contexto, é importante ressaltar que Bassanezi (2014) também afirma que uma 

formulação matemática só se torna um modelo quando as variáveis envolvidas têm significados 

próprios originados a partir da situação modelada em contextos distintos. 

Desse modo, Rosa e Orey (2014a) afirmam que, ao representar o conhecimento 

matemático local (êmico) por meio de métodos científicos, os pesquisadores e os educadores 

podem compreender o próprio contexto cultural com a utilização de unidades de informação 

denominadas etnomodelos. Assim, os etnomodelos podem ser definidos como sendo: 

(...) artefatos culturais que são ferramentas utilizadas para facilitar o 

entendimento e a compreensão dos sistemas retirados do cotidiano dos 

membros de grupos culturais distintos. (...) Podem ser considerados como 

representações que são precisas e consistentes com o conhecimento científico 

e matemático que é socialmente construído, desenvolvido e compartilhado 

pelos membros desses grupos (ROSA; OREY, 2017b, p. 44). 
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Então, os etnomodelos constituem a representação dos processos retirados da realidade, 

auxiliando a conexão entre o desenvolvimento das práticas matemáticas com o patrimônio 

cultural que é desenvolvido pelos membros de grupos culturais distintos. 

Nesse direcionamento, Cortes (2017) argumenta que, de acordo com essa asserção, o 

principal objetivo para a elaboração de etnomodelos é traduzir as ideias, os procedimentos e as 

práticas matemáticas presentes em sistemas retirados da realidade dos membros de grupos 

culturais distintos para outros sistemas de conhecimento matemático por meio das abordagens 

êmica, ética e dialógica. 

Dessa maneira, o quadro 1 mostra as abordagens êmica e ética que fundamentam a 

elaboração dos etnomodelos no processo de Etnomodelagem. 

 

Quadro 1: Abordagens Êmica e Ética 

Abordagem Êmica Abordagem Ética 

Perspectiva dos nativos (internos) Perspectiva dos observadores (externos) 

Visão local (interna) Visão global (externa) 

Tradução prescritiva Tradução descritiva 

Percepção cultural Percepção analítica 

Estruturas mentais Estruturas comportamentais 

Transcrição cultural Transcrição acadêmica 
Fonte: Rosa e Orey (2012b, p. 867) 

 

Então, Rosa e Orey (2010) afirmam que, no processo de tradução de sistemas 

desenvolvidos localmente, a elaboração dos etnomodelos ocorre a partir da utilização de 

ferramentas culturalmente mediadas, que buscam a aproximação das práticas locais com 

aquelas utilizadas no ambiente escolar. 

Os etnomodelos êmicos podem ser considerados como as análises e as descrições de 

características retiradas do cotidiano do grupo cultural em estudo, que são significativos e 

importantes para aqueles que estão sendo modelados (CORTES, 2017; ROSA; OREY, 2012c). 

Esses etnomodelos são representações desenvolvidas pelos próprios membros dos 

grupos culturais (insiders), pois são baseadas em concepções matemáticas enraizadas nas 

características culturais desse grupo, como, por exemplo, as vestimentas, a religião, as 

esculturas, a arquitetura e os estilos de vida (CORTES, 2017; ROSA; OREY, 2012c). 

Assim, esses etnomodelos representam os sistemas retirados do cotidiano pela maneira 

como os próprios membros de grupos culturais distintos os compreendem e utilizam em sua 

vida diária (CORTES, 2017). 

Os dados obtidos para a elaboração desses modelos são coletados por meio de 

observações e entrevistas, contudo, é necessário que os pesquisadores e educadores sejam 
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cautelosos para que não haja uma interferência da visão de mundo desses modeladores 

(outsiders) na interpretação dos resultados obtidos (ROSA; OREY, 2012b). 

Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2010) destacam a utilização frequente de 

conhecimentos matemáticos locais, que estão culturalmente enraizados, na elaboração de 

etnomodelos êmicos. 

De acordo com essa perspectiva, a percepção dos próprios membros do grupo cultural 

sobre a sua realidade é de fundamental importância para a compreensão de seu conhecimento 

matemático e científico pelos outsiders (pesquisadores, professores, educadores). 

Por outro lado, os etnomodelos éticos são elaborados de acordo com a visão de mundo 

dos observadores externos (outsiders) em relação aos sistemas retirados da realidade estudada, 

pois mostra como os modeladores de fora da cultura entendem o funcionamento desses sistemas 

(ROSA; OREY, 2017b). 

Assim, a análise das ideias e dos procedimentos matemáticos pode ser comparada entre 

os membros de grupos culturais distintos com a utilização de categorias métricas e definições 

comuns, bem como com a utilização de métodos padronizados (ROSA; OREY, 2017b). 

Nesse sentido, a descrição das ideias, dos procedimentos e das práticas é expressa em 

termos matemáticos, pois são consideradas de maneira significativa pelos observadores de fora 

(ROSA; OREY, 2017b). 

Para Rosa e Orey (2012b), um etnomodelo ético “procura identificar as relações e 

explicações causais que são válidas em diferentes contextos culturais.” (p. 872), pois ao 

elaborarem afirmações sobre os aspectos éticos do conhecimento matemático, é necessário que 

os observadores externos as declarem de maneira abstrata. 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2014b) argumentam que um etnomodelo ético pode ser 

considerado como aquele elaborado a partir da visão externa dos observadores, que estão 

olhando de fora, em uma postura transcultural, comparativa e descritiva. 

Complementando esse entendimento, Cortes (2017) afirma que o ponto de partida para 

a elaboração de etnomodelos está relacionado com os conceitos, as teorias e as hipóteses que 

foram desenvolvidas pelos observadores externos (de fora) com referência ao grupo cultural 

analisado, devendo ser lógicas, precisas, comparáveis, compreensivas, replicáveis, abrangentes 

e independentes dos observadores. 

Do mesmo modo, os etnomodelos dialógicos representam os sistemas de conhecimento 

êmico desenvolvidos pelos integrantes de grupos culturais distintos e o seu encontro com outros 

sistemas de conhecimento matemático, como, por exemplo, o sistema de conhecimento 

matemático acadêmico (ético) por meio do dinamismo cultural (ROSA; OREY, 2017b). 
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Logo, os etnomodelos dialógicos auxiliam na compreensão da complexidade e 

complementaridade dos fenômenos matemáticos, pois possibilitam o desenvolvimento da 

descrição de práticas matemáticas específicas a partir da observação da dinâmica cultural 

interna (local) e as suas relações com as atividades realizadas pelos membros de grupos 

culturais distintos com o meio sociocultural em que estão inseridos, como, por exemplo, o 

ambiente escolar (ROSA; OREY, 2014b). 

Assim, é possível identificar um objetivo principal no desenvolvimento desses 

etnomodelos que está relacionado com a: 

(...) tradução de uma determinada prática matemática desenvolvida pelos 

membros de grupos culturais distintos (insiders) para que aqueles que 

possuem background cultural diferente possam compreender e explicar essa 

prática matemática holisticamente, a partir do ponto de vista dos observadores 

externos (outsiders) (ROSA; OREY, 2017b, p. 62). 

 

De acordo com Rosa e Orey (2014b), existe uma complementaridade entre as 

abordagens êmica e ética, pois os conhecimentos locais (que são significativos para o grupo 

cultural) podem se inter-relacionar dialogicamente com os conhecimentos acadêmicos. 

Contudo, é importante ressaltar que um tipo de conhecimento não poder ter prioridade sobre o 

outro e vice-versa. 

 

1.5.2.   Ação Pedagógica da Etnomodelagem 

 

Ao utilizar a Etnomodelagem como uma ação pedagógica para o Programa 

Etnomatemática valoriza-se o conhecimento tácito21 dos membros de um determinado grupo 

cultural, pois permite desenvolver nos estudantes a capacidade de elaborarem modelos 

matemáticos (etnomodelos) para as diferentes aplicações e contextos a partir de seus interesses 

na realidade social em que estão inseridos e, não somente, por imposição de um currículo sem 

contexto ou significado para a sua aprendizagem (BASSANEZI, 2004). 

Então, ao empregar a Etnomodelagem por meio de uma abordagem dialógica no 

currículo escolar, é possível reconhecer outras epistemologias, bem como a natureza holística 

do conhecimento matemático desenvolvido pelos membros de diferentes grupos culturais 

distintos que existem em várias escolas (ROSA; OREY, 2014b). 

 
21

O conhecimento está embebido na experiência pessoal, sendo subjetivo, contextualizado e análogo. Esse 

conhecimento é adquirido e acumulado por meio da vivência individual, pois envolve fatores intangíveis como 

crenças, perspectivas, percepções, sistemas de valores, ideias, emoções, normas, pressentimentos e intuições 

(ROSA; OREY, 2012a). 
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Essa abordagem permite que a produção do conhecimento seja realizada a partir de 

informações extraídas da própria realidade (êmico), para que se possa aplicar esse 

conhecimento em outras situações-problema (ético), por meio da utilização de outras 

matemáticas, como, por exemplo, a acadêmica (ROSA; OREY, 2014b). 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2012b) argumentam que a Etnomodelagem pode ser 

entendida como um componente da Educação Matemática crítica, pois é um processo de ensino 

e aprendizagem em que os professores possibilitam o desenvolvimento de uma análise crítica e 

reflexiva de várias fontes de conhecimento, bem como dos problemas presentes na sala de aula. 

Por conseguinte, essa ação pedagógica da Etnomodelagem proporciona a transformação 

dos alunos em cidadãos produtivos, local e globalmente, para que possam reinterpretar o seu 

entorno e compreender os diferentes pontos de vista ao descreverem e caracterizarem o 

conhecimento matemático desenvolvido em outras culturas (ROSA; OREY, 2012b). 

Então, Rosa e Orey (2017b) afirmam que a Etnomodelagem pode ser entendida como 

uma ação pedagógica que correlaciona as formas culturais do desenvolvimento matemático 

com o currículo escolar, pois visa facilitar o processo de ensino e aprendizagem em matemática 

ao buscar conectar os conhecimentos acadêmicos com os aspectos culturais do conhecimento 

matemático. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTANDO METODOLOGICAMENTE A PROBLEMÁTICA 

ESTUDADA 

 

Esse capítulo apresenta a descrição da abordagem qualitativa utilizada nesta pesquisa, a 

contextualização da escola, a caracterização dos participantes e do funcionário, a caracterização da 

propriedade rural, o design metodológico da pesquisa, a triangulação dos dados, a 

instrumentalização e o processo de coleta, análise e interpretação dos dados fundamentados no 

estudo da Teoria Fundamentada nos Dados. 

Assim, por meio da utilização da abordagem qualitativa, os investigadores se 

aprofundam no entendimento e na compreensão dos fenômenos estudados, que estão 

relacionados com as ações dos indivíduos, dos grupos ou das organizações em seus contextos 

social e cultural, interpretando-os em concordância com a perspectiva dos participantes e, 

também, da problemática investigada (PATTON, 2002). 

Por conseguinte, na abordagem qualitativa, a interpretação dos dados é conduzida com 

a utilização de várias técnicas de análise dos dados, pois esse tipo de pesquisa: 

(...) pode ser concebida como uma trajetória circular em torno do que se deseja 

compreender, não se preocupando única e exclusivamente com [os] seus 

princípios, leis e generalizações, mas sim focando nos elementos que se 

constituem significativos para o pesquisador (JAVARONI, SANTOS; 

BORBA, 2011, p. 198). 

 

Uma das características da pesquisa qualitativa é a possibilidade de analisar as 

experiências individuais e os contextos em que estão inseridas, a partir da observação e da 

interação dos pesquisadores com os sujeitos da pesquisa, pois considera a subjetividade como 

parte integrante do processo de investigação (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

Nesse direcionamento, Cortes (2017) afirma que, nas pesquisas em Etnomodelagem, é 

importante que essas características sejam contempladas durante a condução do trabalho de 

campo. 

De acordo com Strauss e Corbin (2008), a pesquisa qualitativa possui três componentes 

principais: os dados, os procedimentos e os relatórios escritos e verbais. O quadro 2 mostra 

esses três componentes de uma pesquisa qualitativa. 
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Quadro 2: Principais componentes de uma pesquisa qualitativa 

Componente Descrição 

Dados São obtidos por meio de entrevistas, atividades, questionários, 

observações, documentos, registros e filmes. 

Procedimentos 

Metodológicos 

Auxiliam na conceituação e redução dos dados durante a codificação 

e a elaboração das categorias por meio da relação entre os códigos. 

Relatórios escritos e 

verbais 

São apresentados como artigos em revistas, palestras ou publicações 

em livros. 
Fonte: Adaptada de Strauss e Corbin (2008) 

 

A Teoria Fundamentada nos Dados é um dos tipos de pesquisa de natureza qualitativa, 

mas que também pode apresentar características da abordagem quantitativa (GLASER; 

STRAUSS, 1967). 

Nesse direcionamento, é importante ressaltar que a professora-pesquisadora e o seu 

orientador optaram pelo design metodológico adaptado22 da Teoria Fundamentada nos 

Dados23, conforme proposto por Glaser e Strauss (1967). 

Dessa maneira, nessa teoria indutiva24, os dados brutos são coletados, analisados e 

interpretados sistematicamente, possibilitando a elaboração de um modelo metodológico 

fundamentado teoricamente nas informações obtidas durante a fase analítica desse estudo. 

Nesse contexto, os procedimentos metodológicos foram realizados mediante o contato 

direto e interativo da professora-pesquisadora com os participantes deste estudo, que visam a 

obtenção de informações a partir dos dados brutos coletados durante a realização do trabalho 

de campo dessa investigação. 

 

2.1.     Contextualização da Escola 

 

Essa pesquisa foi realizada em uma escola particular localizada em uma cidade da região 

da Zona da Mata mineira, fundada em 2004, que se localiza na área urbana da cidade. Essa 

escola possui 260 alunos, sendo 151 alunos matriculados nos anos finais do Ensino 

Fundamental e109 alunos matriculados no Ensino Médio25. 

 
22A professora-pesquisadora e o seu orientador optaram pela adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados, pois 

a codificação seletiva e a redação da teoria emergente não serão utilizadas nos procedimentos metodológicos 

selecionados para esse estudo, pois não estão relacionados com a busca para a resposta à questão de investigação 

dessa pesquisa. 
23Grounded Theory. 
24De acordo com Patton (2002), na teoria indutiva, os códigos, os temas e as categorias emergem dos dados brutos 

ao invés de serem codificados e categorizados a priori, ou seja, antes da coleta realizada durante o trabalho de 

campo. 
25 Dados referente ao ano escolar de 2019. 
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No turno vespertino são oferecidas algumas atividades para os alunos do Ensino Médio, 

como, por exemplo, aulas de Educação Física e de reforço na segunda-feira, aulas extras nas 

terças e quartas e avaliações às quintas-feiras. No turno matutino, as turmas oferecidas pela 

escola são dos anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio. 

A estrutura física da escola é composta por seis pavimentos, sendo que três deles 

possuem sete salas de aula cada um, um deles possui uma biblioteca enquanto o outro possui 

um auditório. Essa escola também possui uma secretaria, um laboratório de ciências, dois 

laboratórios de informática, um laboratório de robótica, uma quadra de esportes, uma sala para 

os professores, uma sala para a direção e uma sala para a supervisão pedagógica. 

Essa instituição escolar pertence à rede particular de ensino, logo, os alunos não 

realizam avaliações externas como ocorre em escolas públicas. Atualmente, a coleta de dados 

resultantes das avaliações externas é realizada com base nos micros dados do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), que está disponível no site do Instituo Nacional de Estudos e 

Pesquisas (INEP). 

Assim, de acordo com os resultados do ENEM26 divulgados em abril de 2018, realizado 

em 2017, essa escola ocupou o 1º lugar na cidade em que está localizada nessa avaliação, bem 

como o 240º no estado de Minas Gerais e o 1083º no ranking nacional. 

É importante ressaltar que a professora-pesquisadora leciona na escola na qual essa 

pesquisa foi realizada, sendo que é a professora regente das turmas do Ensino Médio dos 1º, 2º 

e 3º anos. A disciplina de Matemática é lecionada com o auxílio de outro professor, sendo que, 

a professora-pesquisadora é responsável, no segundo ano do Ensino Médio, por lecionar os 

conteúdos de Geometria Plana e Espacial. 

 

2.2.     Contextualização da Propriedade Rural Produtora de Café 

 

Essa pesquisa também foi realizada em uma propriedade rural localizada em um 

município da região da Zona da Mata mineira, que é produtora de café há, aproximadamente, 

18 anos e que, atualmente, possui sete funcionários. 

A principal atividade econômica dessa propriedade é a produção de café da espécie 

Arábica27 (Coffea arábica L.), mas possui também uma pequena horta diversificada que produz 

diversos tipos de verduras e legumes. 

 
26Dados disponíveis em: <https://www.resultadosenem.com.br/app>. Acessado em 29 de Setembro de 2018. 
27O café dessa espécie se desenvolve muito bem em regiões montanhosas, de temperatura amena e com clima 

úmido. Assim, esse tipo de café apresenta um aroma e um sabor intensos, amargor e acidez balanceados e, também, 

https://www.resultadosenem.com.br/app
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2.3.     Caracterização dos Participantes 

 

Os participantes desse estudo foram 35 alunos do 2º ano do Ensino Médio, o proprietário 

de uma fazenda produtora de café, a sua filha que é a engenheira agrônoma da fazenda e um 

funcionário que é o responsável pelo preparo e pela colheita do café nessa propriedade rural. 

Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, da UFOP, em 

02 de Dezembro de 2018, conforme CAAE n° 01674818.8.0000.5150, os alunos se tornaram 

participantes desse estudo com a sua assinatura do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

- TALE (Apêndice I) e com a autorização de seus pais e/ou responsáveis por meio da assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice II). 

Nesse sentido, o proprietário e o funcionário da fazenda produtora de café e a engenheira 

agrônoma também se tornaram participantes desse estudo após a assinatura do TCLE (Apêndice 

III), ao autorizar a sua participação nessa pesquisa. 

Posteriormente, a professora-pesquisadora realizou as entrevistas e as atividades 

propostas no trabalho de campo desse estudo, possibilitando a coleta de informações 

importantes sobre a problemática dessa investigação. 

É importante ressaltar que todos os participantes foram representados por meio de 

códigos para que fossem preservadas as suas respectivas identidades assegurando o seu 

anonimato e o sigilo de suas informações. 

A seguir a professora-pesquisadora apresenta uma breve descrição da caracterização 

desses participantes. 

 

2.3.1.  Alunos 

 

Essa pesquisa foi realizada com uma turma de 35 alunos, na qual a pesquisadora é a sua 

professora. Esses alunos estão matriculados e frequentes no 2º ano do Ensino Médio, no período 

matutino. 

As respostas obtidas no Questionário Inicial (Apêndice IV) possibilitaram que a 

professora-pesquisadora pudesse complementar as informações referentes ao perfil dos alunos 

 
com notas achocolatadas e amendoadas. Disponível em: <<http://www.sbicafe.ufv.br/bitstream/handle 

/123456789/11324/Dissertacao_Raphael%20Canal%20Maximino.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acessado 

em 28 de Setembro de 2019. 
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participantes desse estudo. Por exemplo, as respostas dadas para a questão 1: Idade mostram 

que a faixa etária desses participantes está compreendida entre 15 e 17 anos. 

Assim, 6 (17,1%) participantes têm 15 anos, 27 (77,1%) participantes têm 16 anos 

enquanto 2 (5,8%) participantes têm 17 anos. O quadro 3 mostra a idade dos alunos 

participantes desse estudo. 

 

Quadro 3: Idade dos participantes da pesquisa 

Idade Participantes Porcentagem 

15 anos 6 17,1% 

16 anos 27 77,1% 

17 anos 2 5,8% 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Nesse questionário, a questão 1 também perguntava sobre o Gênero dos alunos 

participantes desse estudo. As respostas dadas para essa questão mostram que 13 (37,1%) são 

do gênero masculino enquanto 22 (62,9%) são do gênero feminino. O gráfico 1 mostra o gênero 

dos alunos participantes desse estudo. 

 

Gráfico 1: Gênero dos alunos participantes da pesquisa 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Ao traçar o seu perfil socioeconômico dos participantes desse estudo, a análise das 

respostas dadas para a questão 2: Renda familiar em Reais:( ) Até 954,00  ( ) De 955,00 a 

1.500,00  ( ) 1.501,00 a 2.500,00  ( ) 2501,00 a 4300,00  ( ) Mais de 4.300,00, mostra que a 

renda das famílias de 15 (71,4%) dos participantes desse estudo está acima de R$ 4.300,00. O 

quadro 4 mostra a distribuição da renda familiar desses participantes. 
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Quadro 4: Distribuição de renda dos alunos 

Renda familiar em reais Participantes Porcentagem 

Até R$ 954,00 0 0,00% 

R$ 955,00 a R$ 1500,00 1 2,9% 

R$ 1501,00 a R$ 2500,00 4 11,4% 

R$ 2501,00 a R$ 4300,00 5 14,3% 

Mais de R$ 4300,00 25 71,4% 

Total 35 100,0% 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para a questão 3: Você mora em uma propriedade rural? 

( ) Sim ( ) Não, mostra que 35 (100,0%) alunos participantes não moram em uma propriedade 

rural, pois residem na zona urbana de suas cidades. 

As respostas dadas para a questão 4: Você veio de outra cidade para estudar nesta 

escola? Sim ( )    Não ( ). Qual? mostram que 29 (82,9%) alunos participantes moram em 

Manhuaçu, em Minas Gerais, sendo que 6 (17,1%) residem em outras cidades mineiras. O 

quadro 5 mostra a cidade de origem dos participantes desse estudo. 

 

Quadro 5: Cidade de origem dos alunos participantes 

Cidade de origem Participantes Porcentagem 

Manhuaçu, MG 29 82,7% 

Santa Margarida, MG 01 2,9% 

Conceição do Ipanema, MG 01 2,9% 

Alto Rio Novo, ES 01 2,9% 

Realeza, distrito de Manhuaçu, MG 02 5,7% 

São Pedro do Avaí, distrito de Manhuaçu, MG 01 2,9% 

Total 35 100,0% 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para questão 5: Você é bolsista? ( ) Sim ( ) Não. Como 

adquiriu a sua bolsa (por processo seletivo, avaliação de histórico escolar, etc.)?, mostra que 

31 participantes (88,6%) são bolsistas parciais, sendo que 26 adquiriram a bolsa por meio de 

processo seletivo, 3 (três) através da análise de histórico escolar, 1 (um) porque a mãe é 

professora da instituição e 1 (um) não declarou o motivo de ter sido selecionado para a bolsa. 

Por outro lado, 4 (11,4%) alunos participantes declaram que não possuem bolsa de 

estudo na escola. O quadro 6 mostra como os participantes adquiriam bolsa de estudo na escola. 
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Quadro 6: Alunos participantes bolsistas na escola 

Bolsa de Estudo Participantes Porcentagem 

Processo seletivo 26 74,3% 

Análise de histórico escolar 03 8,5% 

Mãe é professora da escola 01 2,9% 

Não declarou o motivo 01 2,9% 

Não possuem bolsa de estudo 04 11,4% 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando com essa análise, as respostas dadas para a questão 6: Qual(ais) motivo(s) 

o(a) levaram a escolher esta escola para cursar o Ensino Médio?, mostram que 24 (68,6%) 

alunos participantes escolheram a escola na qual estudam por causa de sua qualidade de ensino 

enquanto 11 (31,4%) responderam que essa decisão foi tomada por outros motivos como, por 

exemplo, pela indicação e por causa do processo seletivo. O gráfico 2 mostra os motivos que 

direcionaram os participantes desse estudo a escolherem a escola em que estudam. 

 

Gráfico 2: Motivos que direcionaram os alunos participantes na escolha da escola em 

que estudam 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

É importante ressaltar que a professora-pesquisadora possui contato constante com esses 

alunos desde o início do primeiro ano do Ensino Médio e percebeu que, apesar desses alunos 

serem participativos, muitos deles possuem dificuldades com relação à contextualização e à 

aplicação dos conteúdos matemáticos ensinados em sala de aula. 

Esses discentes foram convidados para participar dessa pesquisa em virtude de serem 

alunos da professora-pesquisadora desde o ano letivo de 2018 e, também, pelo fato de estarem 

matriculados no segundo ano do Ensino Médio, possibilitando, assim, um maior conhecimento 
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prévio dos conteúdos matemáticos e geométricos necessários para desenvolver as atividades 

propostas no trabalho de campo dessa pesquisa. 

 

2.3.2.  Proprietário da Fazenda de Café 

 

A escolha desse proprietário de uma fazenda de café, que foi identificado como EM1, 

significando entrevistado masculino um, para participar desse estudo está relacionado com o 

fato de que esse indivíduo possui um conhecimento aprofundado e prático (êmico) das 

atividades desenvolvidas na fazenda produtora de café, possibilitando assim, o 

desenvolvimento das atividades propostas nessa propriedade rural. 

Esse entrevistado tem 59 anos, é casado, estudou até o quarto ano do ensino primário, 

tem 3 (três) filhos, sendo duas mulheres e um homem. A filha mais nova é a única que trabalha 

junto com esse entrevistado em sua fazenda. Todos os seus filhos possuem curso superior, 

como, por exemplo, Nutrição, Engenharia Agronômica e Administração. É importante ressaltar 

que esse entrevistado trabalha com a produção de café desde 1999. 

 

2.3.3.   Engenheira Agrônoma 

 

Essa entrevistada é filha do proprietário da fazenda de café, tem 29 anos, é casada e 

formada em Engenharia Agronômica, sendo a única, entre os filhos desse proprietário, que 

trabalha nessa propriedade rural. Essa participante foi identificada como EF1, que significa 

entrevistada feminina um. 

Ressalta-se que a professora-pesquisadora conversou várias vezes com essa participante 

sobre a conexão da temática proposta nesse estudo com as práticas matemáticas presentes no 

processo produtivo do café, que culminou com a realização de uma entrevista, possibilitando a 

coleta de informações importantes sobre a problemática dessa investigação. 

 

2.3.4.   Funcionário da Fazenda Produtora de Café 

 

Após uma conversa com a filha do participante EM1, a professora-pesquisadora e o seu 

orientador explicaram sobre a importância de entrevistar o funcionário da fazenda de café que 

é o responsável pelo preparo e pela colheita desse produto agrícola nessa propriedade rural. 
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Esse funcionário foi identificado por EM2, que significa entrevistado masculino dois, 

que foi escolhido para participar desse estudo devido à sua experiência com o processo de 

produção de café, e por causa do longo tempo que trabalha na propriedade do participante EM1. 

Esse participante tem 56 anos, sendo que há 40 anos trabalha em propriedades rurais 

produtoras de café. Esse entrevistado estudou até a segunda série do ensino primário, tem 4 

(quatro) filhos, sendo que nenhum deles completou os estudos até o final do Ensino Médio. 

Esse participante trabalha nessa propriedade rural há 11 anos, sendo o responsável e o 

encarregado por cuidar do preparo, do plantio e da colheita do café. 

 

2.4.     Design Metodológico da Pesquisa: Teoria Fundamentada nos Dados 

 

A Teoria Fundamentada nos Dados (Grounded Theory) é uma metodologia de natureza 

indutiva, qualitativa e exploratória que surgiu nas ciências sociais com os sociólogos Barney 

G. Glaser e Anselm L. Strauss, em 1967, tendo como um de seus objetivos a validação de 

pesquisas qualitativas como métodos para a elaboração de uma teoria emergente (GASQUE, 

2007). 

É importante ressaltar que a professora-pesquisadora e o seu orientador optaram pela 

utilização da Teoria Fundamentada para a análise dos dados brutos e para a interpretação dos 

resultados obtidos nesse estudo, pois é um design metodológico holístico que possibilita uma 

compreensão mais abrangente da problemática de estudos relacionados com temáticas 

vinculadas aos fenômenos socioculturais e com os fenômenos enraizados na diversidade e na 

pluralidade cultural. 

Desse modo, a Teoria Fundamentada nos Dados é importante para a realização desse 

estudo devido à sua flexibilidade para a elaboração dos códigos preliminares e das categorias 

conceituais, estando assim, em consonância com a Etnomatemática. 

Então, a Teoria Fundamentada possibilita uma análise mais detalhada e uma 

interpretação mais aprofundada dos dados, por meio das codificações, e permite identificar 

conceitos a partir dos dados, devido a esse tipo de análise. 

Nessa teoria, os dados brutos são coletados e analisados sistematicamente por meio da 

codificação aberta, para, em seguida, os resultados obtidos serem interpretados pela codificação 

axial (ALMEIDA; BORSSOI; SILVA, 2015). 

Nesse processo de codificação, as etapas metodológicas são pré-estabelecidas para 

possibilitar a possível elaboração de uma teoria que emerge dos dados a partir de sua análise 

qualitativa (VIEIRA, 2018). 
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Ao explicar a utilização do termo Teoria Fundamentada nos Dados, Strauss e Corbin 

(2008) discorrem que essa teoria foi: 

(...) derivada de dados, sistematicamente reunidos e analisados por meio de 

processo de pesquisa. Neste método, coleta de dados, análise e eventual teoria 

mantém uma relação próxima entre si (...). A teoria surge a partir dos dados 

(...), [e] tende a se parecer mais com a “realidade”, (...) [ao] oferecer mais 

discernimento, melhorar o entendimento e fornecer um guia importante para 

a ação (p. 25). 

 

Glaser (2010) afirma que a estrutura da Teoria Fundamentada como uma metodologia 

geral possibilita que os pesquisadores possam adotar princípios e adaptar elementos desse 

design metodológico. 

Então, ressalta-se que, nesse estudo, a professora-pesquisadora e o seu orientador não 

desenvolverão a escrita da teoria emergente relacionada com a problemática desse estudo, mas 

sim irão buscar elementos metodológicos que contribuam para a observação e a interação dos 

participantes a fim de obter informações por meio da interpretação dos resultados dessa 

pesquisa que possibilitem a elaboração de uma resposta para a sua questão de investigação 

(VIEIRA, 2018). 

Assim, para Glaser (2010), essa teoria disponibiliza uma caixa de ferramentas 

metodológicas que possibilita aos pesquisadores a escolha de aspectos ou elementos desse 

design metodológico que atendam às suas necessidades de pesquisa. 

De acordo com D’Ambrosio (2001), a determinação de uma teoria final para o Programa 

Etnomatemática possibilita a limitação de seus pressupostos ao inviabilizar a utilização de 

novas metodologias e enfoques, de visões inovadoras de ciência e de sua evolução, resultando 

em uma historiografia dinâmica. 

Conforme esse contexto, Glaser (2010) contesta sobre a existência de argumentos que 

afirmam que a utilização de alguns elementos ou aspectos da Teoria Fundamenta possa diluir a 

eficiência desse design metodológico, pois em uma época de crescente integração e 

interconexão, a flexibilidade dessa teoria possibilita uma versatilidade de sua utilização, pelos 

pesquisadores, de seus procedimentos metodológicos. 

Ao descrever as etapas que conduzem a Teoria Fundamentada, Gasque (2007) afirma 

que os pesquisadores devem coletar e selecionar os dados brutos, sintetizando-os e 

classificando-os por meio de codificações. 

Esse procedimento metodológico possibilita a descrição dos dados brutos em códigos e 

categorias, e é realizado em 3 (três) etapas principais: a) amostragem teórica, b) codificação 



71 

 

dos dados e c) redação da teoria. A figura 8 mostra as principais etapas propostas pela Teoria 

Fundamentada nos Dados. 

 

Figura 8: Etapas Propostas pela Teoria Fundamentada nos Dados 

 
Fonte: Adaptado de Gasque (2007) 

 

Nesse contexto, esta investigação propõe assumir uma visão completa e complexa da 

problemática proposta, pois será conduzida por meio de uma abordagem qualitativa com base 

na Teoria Fundamentada nos Dados, que possibilitará à professora-pesquisadora interagir com 

a realidade observada em sua sala de aula. 

Levando-se em consideração os aspectos mencionados anteriormente, a professora-

pesquisadora e o seu orientador propuseram uma adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados 

que será empregada na condução dessa pesquisa, já que a codificação seletiva e a redação da 

teoria não serão utilizadas na elaboração da resposta à questão de investigação.  

Nesse direcionamento, é importante apresentar uma descrição breve das principais 

etapas da Teoria Fundamentada nos Dados que foram utilizadas nesse estudo: amostragem 

teórica, codificação aberta e codificação axial. 

 

2.4.1.   Amostragem Teórica 

 

O desenvolvimento da amostragem teórica ocorre ao longo do processo ao invés de ser 

predeterminada antes do início da pesquisa, pois surge dos conceitos28 que serão determinados 

durante o processo analítico (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

O objetivo dessa abordagem é otimizar as oportunidades de comparar os fatos, os 

incidentes ou os acontecimentos para que possam possibilitar a elaboração das categorias29 

 
28Os conceitos estão relacionados com os grupos de itens similares que permitem a construção de uma teoria 

emergente (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
29As categorias estão relacionadas com os conceitos que representam as ideias centrais encontradas nos dados, que 

podem ser um fenômeno, um problema, uma questão, um fato ou acontecimento (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
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conceituais. Assim, cada evento amostrado acrescenta informações no processo de coleta e 

análise realizado anteriormente (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

Os dados são coletados, analisados e codificados de forma sistemática e simultânea até 

que novos dados ou informações não sejam mais encontrados por meio de comparações 

constantes. Essa abordagem é denominada de saturação teórica (GASQUE, 2007). De maneira 

resumida pode-se afirmar que a: 

Amostragem teórica é a coleta de dados conduzida por conceitos derivados da 

teoria evolutiva e baseada no conceito de “fazer comparações”, cujo objetivo 

é procurar locais, pessoas ou fatos que maximizem oportunidades de descobrir 

variações entre conceitos (STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 193). 

 

A amostragem teórica é desenvolvida pela lógica e pelo objetivo dos três tipos de 

procedimentos de codificação: aberta, axial e seletiva, pois permitem identificar os códigos 

preliminares e as categorias conceituais. 

 

2.4.2.   Codificação dos Dados 

 

A codificação é o procedimento utilizado para analisar e rotular os dados brutos 

coletados. É um processo fluido e dinâmico, que possibilita “conceituar, definir categorias e 

desenvolver categorias em termos de propriedades e dimensões e depois relacionar categorias 

por meio de hipóteses ou de declarações de relações” (STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 121). 

Desse modo, os dados coletados são codificados de acordo com as suas características, 

para, posteriormente, serem organizados e categorizados. Esses dados são examinados 

minuciosamente, pois comparações constantes são realizadas entre as informações obtidas na 

amostragem teórica (VIEIRA, 2018). 

Além disso, Gasque (2007) também destaca que essa etapa promove uma 

fundamentação densa e desenvolve a integração e sensibilidade necessárias à elaboração de 

categorias conceituais que se aproximam da problemática de um determinado estudo. Os dados 

foram apresentados e analisados durante a condução do trabalho de campo por meio das 

codificações aberta e axial, que serão descritas a seguir. 

 

2.4.2.1. Codificação Aberta 

 

Durante a codificação aberta, os dados são separados em partes distintas para serem 

rigorosamente analisados e comparados constantemente na tentativa de encontrar semelhanças 
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e diferenças para uma posterior categorização por meio de agrupamentos. Nesse tipo de 

codificação, os dados brutos são analisados “para revelar, nomear e desenvolver conceitos, (...) 

[para] abrir o texto e expor pensamentos, ideias e significados que eles contêm” (STRAUSS; 

CORBIN, 2008, p. 104). 

Além disso, Gasque (2007) ressalta que a comparação e os questionamentos são 

procedimentos analíticos básicos e que a aplicação da codificação aberta pode ser realizada 

linha a linha, frase a frase e parágrafo a parágrafo para que seja possível atribuir palavras, 

termos, frases ou expressões aos códigos preliminares encontrados. Assim, nessa codificação, 

as subcategorias podem emergir para, posteriormente, se transformarem em categorias na 

codificação axial por meio de agrupamentos em categorias conceituais. 

 

2.4.2.2. Codificação Axial 

 

Nessa codificação, os códigos preliminares determinados pela análise dos dados brutos 

são reagrupados mediante hipóteses formuladas a partir das relações entre as categorias e as 

suas subcategorias, que são elaboradas em torno do eixo de uma categoria principal, que as 

associa ao nível de suas propriedades e dimensões (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

O principal objetivo dessa codificação é iniciar o processo de reagrupamento dos 

códigos preliminares, cujos dados brutos foram divididos na etapa da codificação aberta e 

codificados por meio de comparações frequentes e constantes. 

Nesse direcionamento, Strauss e Corbin (2008) afirmam ser importante examinar como 

as categorias se associam, a fim de gerar explicações mais precisas e completas da problemática 

de um determinado estudo. Na codificação axial, a meta é desenvolver as categorias e relacioná-

las. 

 

2.5.      Confiabilidade da Análise dos Dados 

 

A fórmula do consenso proposta por Miles e Huberman (1994) será utilizada para 

assegurar a confiabilidade da análise dos dados brutos, e é dada por: 

Consenso =
consenso (mesma codificação)

codificação total (consenso + divergências)
(x100) 
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Por meio da utilização dessa fórmula, é possível constatar a confiabilidade das 

codificações determinadas ao solicitar que dois membros do time da investigação verifiquem 

os códigos determinados por meio de uma codificação independente. 

Assim, ao aplicar esta fórmula, é possível verificar a confiabilidade da análise dos dados 

e da interpretação dos resultados obtidos nesta pesquisa. Nesse estudo, esta verificação foi 

realizada pela professora-pesquisadora e por seu professor–orientador. 

Então, a professora-pesquisadora e o seu orientador se reuniram para verificar as 

discrepâncias de codificação por meio da busca de soluções para resolvê-las através de 

discussões aprofundadas para negociar o consenso sobre essas codificações e categorizações30. 

Desse modo, nesse processo, do total de 3942 codificações determinadas pelos 

instrumentos de coleta de dados, houve 410 divergências nesse processo. Consequentemente, 

aplicando a fórmula proposta tem-se que: 

 

Consenso =
3942

(3942 + 410)
=

3942

4352
= 90,6% 

 

Nesse direcionamento, Miles e Huberman (1994) atestam que um resultado é confiável 

quando o consenso para as codificações for igual ou superior a 90%, que é o mínimo requerido 

como satisfatório para a verificação da confiabilidade dessas codificações e categorizações. 

 

2.6.     Triangulação dos Dados 

 

A triangulação31 tem a finalidade de estabelecer um rigor metodológico para as 

investigações ao utilizar os dados coletados por meio das informações obtidas nos 

questionários, observações de aulas, entrevistas, documentos como provas, exercícios e 

trabalhos e no diário de campo (COSTA, 2013). 

Nesse contexto, a triangulação dos dados possibilita uma visão multidimensional do 

objeto de análise desse estudo, pois auxilia os pesquisadores na redução das possíveis distorções 

quando se utiliza um único método de coleta de dados (GUNTHER, 2006). 

 
30Ressalta-se que, nesse processo de codificação, não foi utilizado nenhum software específico para a determinação 

dos códigos preliminares encontrados nessa pesquisa. Assim, a quantidade de códigos obtida  nesse processo de 

codificação foi realizada manualmente pela professora-pesquisadora em conjunto com o seu orientador por meio 

da contagem direta e individual de cada um desses códigos. 
31A triangulação em uma pesquisa qualitativa pode ser considerada como uma maneira de conferir os dados brutos 

coletados, que estão relacionando as coletas realizadas em diferentes instrumentos, de maneira conjunta, por meio 

da análise das informações obtidas nesses instrumentos (COSTA, 2013). 
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A figura 9 mostra os instrumentos de coleta que serão utilizados na triangulação dos 

dados que será realizada nesse estudo: os questionários inicial e final, as atividades dos registros 

documentais, as entrevistas, o seminário e as anotações no diário de campo da professora-

pesquisadora. 

Figura 9: Triangulação dos dados 

 
Fonte: Adaptado de Costa (2013, p. 85) 

 

Assim, nesse estudo, a triangulação dos dados combinará diferentes instrumentos de 

coleta de dados que poderão possibilitar o estudo da problemática que será analisada e 

interpretada, com o objetivo de englobar uma descrição detalhada desse fenômeno para que se 

possa entender, explicar e compreender o fato estudado, tornando possível buscar uma resposta 

para a questão de investigação (MARCONI; LAKATOS, 2011). 

Dessa maneira, a triangulação dos dados direcionará a professora-pesquisadora na 

obtenção de uma resposta para a questão de investigação de acordo com as etapas da Teoria 

Fundamentada através da convergência das informações obtidas pelos dados brutos durante a 

condução do trabalho de campo desse estudo. 

 

2.7.     Procedimentos Metodológicos 

 

Nesse estudo, a professora-pesquisadora utilizou a Etnomodelagem como uma ação 

pedagógica para o desenvolvimento de uma compreensão ampla dos conteúdos matemáticos e 

geométricos, com 35 alunos matriculados no 2º ano do Ensino Médio de uma escola particular 

localizada na Zona da Mata Mineira, que aceitaram participar da pesquisa. É importante 
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ressaltar que os 35 alunos matriculados nessa turma foram convidados a participarem desse 

estudo, sendo que todos aceitaram esse convite. 

O principal objetivo desse estudo foi investigar os processos matemáticos locais que 

estão relacionados com o ciclo de produção de café, procurando formular etnomodelos êmicos, 

éticos e dialógicos que possam propiciar uma aprendizagem com significado, contextualizada 

e transformadora, contrapondo-se ao modelo pedagógico tradicional de ensino que é utilizado 

nas escolas. 

A escolha da Teoria Fundamentada nos Dados para a condução dessa pesquisa baseia-

se no fato de que, a interpretação dos resultados emerge a partir da coleta dos dados brutos e 

não a partir de uma teoria pré-existente e tende a se parecer mais próxima da realidade. 

A partir do ingresso da professora-pesquisadora no Mestrado Profissional em Educação 

Matemática, em Março de 2018, foi realizado o levantamento bibliográfico que visava buscar 

as fundamentações teóricas para auxiliá-la na determinação da resposta à questão de 

investigação desse estudo. 

Assim, essa pesquisa bibliográfica se iniciou com uma busca no banco de teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com a procura de 

resumos de dissertações e teses que abordassem a temática desse estudo. Desse modo, foram 

utilizadas as seguintes palavras-chave: Etnomodelagem; Modelagem Matemática e Café; 

Etnomatemática e Café; Etnomatemática e Modelagem Matemática; Etnomatemática e 

Modelagem Matemática e Ensino Médio. 

Contudo, a professora-pesquisadora verificou que as pesquisas que abordam essa 

temática são escassas, mostrando a necessidade de investigar e compreender as contribuições 

da Etnomodelagem como uma proposta de ação pedagógica para o processo de ensino e 

aprendizagem em matemática com a utilização da cultura cafeeira.  

Posteriormente, foi realizada a entrega da autorização da direção da escola (Anexo I) e 

a autorização do proprietário da propriedade rural (Anexo III). Em seguida, antes do início da 

condução do trabalho de campo desse estudo, a professora-pesquisadora entregou o TALE 

(Apêndice I) para os 35 alunos, em 06 de Fevereiro de 2019, e também, o TCLE (Apêndice II), 

em 06 de Fevereiro de 2019, para os 35 pais e/ou responsáveis, para que autorizassem a 

participação de seus filho(a)s nesse estudo, bem como a realização da coleta de dados durante 

a condução do trabalho de campo dessa investigação. 

O objetivo desses documentos foi informar ao proprietário e ao funcionário da fazenda 

produtora de café, à engenheira agrônoma, aos pais e/ou responsáveis e aos alunos sobre os 

procedimentos e os instrumentos que foram utilizados durante a realização do trabalho de 
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campo desse estudo, bem como apresentar as informações de que os alunos poderiam desistir 

de sua participação nessa investigação, a qualquer momento, por vontade própria ou por meio 

de solicitação de seus pais e/ou responsáveis. 

Esses documentos também apresentaram a garantia do sigilo com relação à identificação 

dos participantes. Esses documentos também continham informações importantes sobre a 

condução dessa pesquisa. Assim, a colaboração dos participantes para o desenvolvimento desse 

estudo foi totalmente voluntária. 

Desse modo, após o retorno dos 35 TALE e dos 35 TCLE, em 19 de Março de 2019, 

devidamente assinados autorizando a sua participação nesse estudo, esses alunos tornaram-se 

participantes dessa investigação. Em seguida, a professora-pesquisadora iniciou a condução do 

trabalho de campo desse estudo por meio da coleta de dados brutos que foi realizada com a 

aplicação de instrumentos metodológicos devidamente elaborados para esse fim. 

Dessa maneira, foram utilizados números adjacentes à essas letras que identificam os 

alunos de um mesmo gênero. Os 13 (37,1%) participantes do gênero masculino foram 

identificados com a letra M para masculino com numeração ímpar enquanto as 22 (62,9%) 

participantes do gênero feminino foram identificadas com a letra F para feminino com 

numeração par, como, por exemplo, M1, M3, ..., M15 e F2, F4... F14. 

Essa numeração seguiu uma ordem aleatória, que foi elaborada pela professora-

pesquisadora, sendo distinta da ordenação alfabética constante no diário de classe da disciplina 

na qual os alunos estão matriculados. 

É importante ressaltar que os entrevistados participantes desse estudo também foram 

identificados por codificações, como, por exemplo, EM1 e EM2 para entrevistados do gênero 

masculino e EF1 para a entrevistada do gênero feminino. 

A coleta dos dados que foi conduzida durante a realização do trabalho de campo desse 

estudo iniciou-se no dia 16 de Janeiro de 2019. O quadro 7 mostra uma breve descrição da aplicação 

dos instrumentos de coleta de dados utilizados nesse estudo. 

 

Quadro 7: Descrição da aplicação dos instrumentos utilizados na coleta de dados 

Atividades Data Horário Objetivos 

Entrevista com o 

proprietário da 

fazenda de café 

 

16/01/2019 
Das 16h 

às 17h 

Identificar as práticas matemáticas desenvolvidas 

por esse participante enquanto membro de um 

grupo cultural específico. Entender, analisar e 

representar os modelos matemáticos êmicos e 

éticos desenvolvidos por esse participante. 

Entrevista com a 

Engenheira 

Agrônoma e o 

16/01/2019 
Das 16h 

às 17h 

Identificar as práticas matemáticas desenvolvidas 

por essa participante enquanto membro de um 

grupo cultural específico. Entender, analisar e 
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proprietário da 

fazenda de café 

representar os modelos matemáticos êmicos e 

éticos desenvolvidos por essa participante. 

Entrevista com 

um funcionário e 

com o 

proprietário da 

fazenda de café 

29/01/2019 

Das 15h 

às 

17h30min 

Valorizar a cultura e as práticas matemáticas 

desenvolvidas por esse participante. Identificar os 

modelos matemáticos êmicos desenvolvidos por 

esse participante com relação à produção cafeeira. 

Questionário 

inicial 
20/03/2019 

Não 

houve 

horário 

fixo 

Realizar o levantamento de dados relacionados com 

o gênero, idade, nível econômico, bem como sobre 

a maneira como os participantes relacionam-se com 

as questões associadas ao conhecimento 

matemático inicial da produção, bem como da 

cultura cafeeira. 

 

 

 

Bloco de 

atividades 1 

 

 

 

23/04/2019 

 

 

9h50min 

às 

11h30min 

Valorizar a comunidade de acordo com a sua 

cultura. Conscientizar os alunos sobre a 

importância do café no mercado econômico local, 

regional e nacional. Verificar aptidão prévia dos 

alunos para a realização de atividades de 

modelagem. Analisar o conhecimento tácito dos 

alunos sobre a cultura cafeeira. 

Seminário com a 

Engenheira 

Agrônoma 

 

30/04/2019 

16h10min 

às 17h 

Possibilitar explicações e esclarecimentos de 

dúvidas com relação ao processo produtivo do café. 

Identificar conhecimentos êmicos e éticos. 

Bloco de 

atividades 2 

(Ético) 

 

14/05/2019 

9h50min 

às 

10h40min 

Compreender os conhecimentos tácitos utilizados 

pelos participantes durante a resolução de problemas 

relacionados com a produção cafeeira por meio da 

utilização dos conhecimentos éticos (acadêmicos). 

 

Visita à fazenda 

produtora de 

café 

 

27/05/2019 

 

14h às 

17h 

Possibilitar aos participantes uma interação 

dialógica com as práticas matemáticas dos 

trabalhadores da lavoura de café em seu ambiente 

cultural. 

 

Bloco de 

atividades 3 

(Êmico) 

 

 

11/06/2019 

 

 

14h10min 

às 15h 

Possibilitar a valorização da cultura e das práticas 

matemáticas desenvolvidas pelos trabalhadores da 

cultura cafeeira enquanto membros de um grupo 

cultural específico. Descrever os modelos 

matemáticos êmicos encontrados na produção 

cafeeira. 

Bloco de 

atividades 4 

(Dialógico) 

 

03/07/2019 

9h50min 

às 

10h40min 

Possibilitar uma visão holística dos conhecimentos 

éticos e êmicos dos participantes durante o 

desenvolvimento dos modelos matemáticos 

dialógicos. 

 

 

Questionário 

Final 

 

 

26/09/2019 

 

 

14h às 

16h 

Analisar as concepções gerais que os alunos 

participantes tiveram a respeito das atividades 

desenvolvidas durante a realização do trabalho de 

campo dessa pesquisa. Verificar os novos 

significados que foram desenvolvidos por esses 

participantes e que podem tê-los direcionados para a 

utilização do processo dialógico da etnomodelagem. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando com a descrição do processo de coleta de dados, no dia 16 de Janeiro de 

2019, a professora-pesquisadora realizou a primeira visita à propriedade rural para entregar o 
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TCLE (Apêndice III) para o proprietário, para o funcionário e para a Engenheira Agrônoma 

dessa propriedade rural. 

Além disso, foi realizada a primeira entrevista (Apêndice VII) com o proprietário e a 

engenheira da fazenda, que tinha como objetivo adquirir um melhor entendimento do processo 

produtivo do café, bem como planejar o início das atividades que foram realizadas com os 

participantes desse estudo nessa propriedade rural. 

No dia 29 de Janeiro de 2019 foi realizada a segunda visita à propriedade rural, sendo 

que o proprietário dessa fazenda de café e o seu funcionário foram entrevistados (Apêndice VI). 

Todas as entrevistas foram gravadas em áudio, bem como foram realizados registros 

fotográficos da propriedade rural. 

Continuando com a condução desse trabalho de campo, o questionário inicial (Apêndice 

IV) foi entregue para os participantes desse estudo no dia 20 de Março de 2019, antes da 

realização das atividades do registro documental que foram propostas em sala de aula. Esse 

questionário possibilitou a realização do levantamento de dados relacionados com o gênero, 

idade, nível econômico, bem como sobre a maneira como os participantes relacionam-se com 

as questões associadas ao conhecimento matemático inicial da produção e da cultura cafeeira. 

Para a realização das atividades propostas no registro documental (Apêndice VIII), 

realizadas de 23 de Abril de 2019 a 03 de Julho de 2019, os participantes trabalharam em grupos 

de até 9 (nove) integrantes inicialmente, para realizarem as atividades propostas em sala de 

aula. 

A divisão dos grupos foi sugerida pelos próprios participantes, sendo que a professora-

pesquisadora não interferiu nessa formação. Dessa maneira, os grupos foram formados com 

uma quantidade diferente de integrantes. Assim, 5 (cinco) grupos foram formados, sendo 2 

(dois) grupos com 6 (seis) integrantes, um grupo com 9 (nove) integrantes e 2 (dois) grupos 

com 7 (sete) integrantes. Essas atividades estavam relacionadas com a identificação dos 

conceitos matemáticos e geométricos no processo produtivo do café. 

Após a aplicação do primeiro bloco de atividades, de acordo com as anotações 

registradas no diário de campo, a professora-pesquisadora constatou que as atividades 

realizadas com os participantes do grupo com 9 (nove) integrantes não foram desenvolvidas 

adequadamente. Então, a professora-pesquisadora decidiu dividir o grupo com 9 (nove) 

integrantes em dois grupos: de 5 (cinco) e 4(quatro) participantes para a realização das 

atividades posteriores propostas em sala de aula. 

É importante ressaltar que, durante a realização das atividades do registro documental, 

a professora-pesquisadora gravou as discussões entre os participantes para que não se 
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perdessem informações além de realizar o registro fotográfico, para que pudesse detectar o que 

os participantes estavam pensando e como estavam agindo na realização dos blocos de 

atividades. 

Nesse ambiente de aprendizagem, a professora-pesquisadora discutiu com os 

participantes por meio da realização das atividades contextualizadas dos blocos do registro 

documental (Apêndice VIII) os conteúdos matemáticos identificados nas atividades 

desenvolvidas na propriedade rural durante o processo de produção do café para que, 

posteriormente, pudessem observar a sua relação com o cotidiano. 

O questionário final (Apêndice V) foi entregue no dia 26 de Setembro de 2019 para que 

os participantes desse estudo pudessem respondê-lo após a realização das atividades do registro 

documental propostas para a sala de aula. O principal objetivo desse questionário foi identificar 

se os alunos entenderam os conceitos matemáticos associados à cultura e à produção cafeeira, 

além de verificar os novos significados que foram desenvolvidos por esses participantes e que 

podem tê-los direcionados para a utilização do processo dialógico da Etnomodelagem.  

Nesse dia, a professora-pesquisadora preparou uma atividade de encerramento do 

período de coleta de dados com os alunos que participaram dessa pesquisa, oferecendo um 

lanche como forma de agradecimento pelo interesse em sua participação nas tarefas propostas 

em sala de aula e na visita à fazenda produtora de café. 

Além disso, nessa atividade, a professora-pesquisadora também explicou para os 

participantes sobre os aspectos históricos da cultura cafeeira no mundo, no Brasil e na região 

em que residem. Além do mais, a professora-pesquisadora mostrou o texto escrito para a 

qualificação, para que esses participantes conhecessem a estrutura desse documento científico, 

bem como verificassem como a contribuição de cada um deles está sendo utilizada nesse estudo. 

Desse modo, o registro das observações que foram realizadas durante a execução das 

atividades matemáticas curriculares propostas no registro documental, foram anotadas no diário 

de campo da professora-pesquisadora imediatamente após a aplicação dessas atividades para os 

participantes dessa pesquisa. A professora-pesquisadora também realizou a transcrição das 

gravações que foram feitas durante a realização dessas atividades. 

Destaca-se que os pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados foram utilizados 

durante as fases de observação, de análise, de categorização e de interpretação dos resultados 

obtidos nesse estudo. Essa análise dos dados brutos coletados foi realizada com o auxílio dos 

instrumentos de coleta de dados utilizados na condução desse estudo. 
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2.8.      Coleta dos Dados Qualitativos e Instrumentos 

 

O método de estudo qualitativo requer a utilização de vários instrumentos para a 

produção dos dados para que a professora-pesquisadora possa obter as informações necessárias 

para uma melhor avaliação e interpretação dos resultados que serão obtidos no trabalho de 

campo dessa pesquisa. 

Nesse sentido, Marconi e Lakatos (2011) reforçam que a diferença entre um estudo 

quantitativo de um qualitativo está relacionada com o fato de não empregar instrumentos 

estatísticos, mas também pela forma de coleta (com amostras reduzidas) e análise dos dados. 

Assim, a metodologia qualitativa “preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais 

profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais 

detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento, etc.” 

(MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 268). 

Um dos objetivos desse procedimento foi validar os resultados obtidos nessa pesquisa 

por meio da triangulação dos dados (ROSA, 2010). Desse modo, nesse estudo, os dados brutos 

serão coletados por meio dos seguintes instrumentos: a) questionários inicial e final; b) diário 

de campo da professora-pesquisadora; c) registro documental das atividades de 

Etnomodelagem, d) entrevista semiestruturada com o funcionário da propriedade rural, com o 

proprietário e com a Engenheira Agrônoma e e) Seminário com a Engenheira Agrônoma da 

propriedade rural. 

A utilização desses instrumentos tem como objetivo auxiliar a professora-pesquisadora 

a obter a resposta para a seguinte questão de investigação: 

 

Como a aplicação da Etnomatemática, em conjunto com as ferramentas da 

Modelagem, pode contribuir para o desenvolvimento de uma compreensão mais 

ampla dos conteúdos matemáticos e geométricos, para alunos do 2º Ano do 

Ensino Médio, por meio de uma ação pedagógica fundamentada na 

Etnomodelagem, relacionada com a cultura cafeeira de uma cidade da Região 

Geográfica Imediata de Manhuaçu, em Minas Gerais? 

 

É importante ressaltar que os objetivos e as finalidades desses instrumentos de coleta de 

dados são brevemente descritos a seguir. 
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2.8.1.  Questionários 

 

De acordo com Gil (2014) um questionário pode ser definido como sendo “um conjunto 

de questões que são submetidas às pessoas com o propósito de obter informações sobre 

conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, 

comportamento presente ou passado, etc” (p. 121). Assim, ressalta-se que os questionários são 

importantes instrumentos de coleta de dados. 

Esses instrumentos foram constituídos por questões mistas, fechadas e abertas, que 

foram elaboradas para possibilitar uma maior abrangência e entendimento das respostas dadas 

pelos participantes desse estudo, além de possibilitar que a professora-pesquisadora pudesse 

analisar e validar a problemática dessa pesquisa. 

Os questionários foram utilizados para que os investigadores pudessem conhecer as 

expectativas, as percepções e as opiniões dos indivíduos dentro do contexto sociocultural 

estudado. Esses instrumentos de coleta de dados devem conter uma identificação dos 

pesquisadores e dos pesquisados e possuir questões claras e objetivas para evitar interpretações 

equivocadas (MANZATO; SANTOS, 2012). 

Assim, nesse estudo, foram utilizados 2 (dois) questionários, um inicial (Apêndice IV) 

e um final (Apêndice V), que foram compostos por questões fechadas, abertas e mistas. De 

acordo com Rosa (2010), as questões mistas são compostas por questões abertas e fechadas 

simultaneamente. 

 

2.8.1.1. Questionário Inicial 

 

O questionário inicial (Apêndice IV), composto por 26 questões, sendo 04 fechadas, 12 

abertas e 10 mistas, foi entregue para os alunos no dia 20 de Março de 2019 antes da realização 

das atividades do registro documental que foram propostas para a sala de aula. 

O principal objetivo desse questionário foi de traçar um perfil geral dos participantes 

dessa pesquisa para obter informações sobre a sua condição social, econômica e cultural, bem 

como determinar quais são as percepções iniciais que esses alunos têm sobre a produção 

cafeeira, além de verificar como os participantes resolveram as situações-problema propostas 

pelas questões 23, 24 e 25 desse questionário cujo objetivo foi de analisar a criticidade dos 

participantes desse estudo em relação à elaboração de modelos no processo de modelagem. 

Eles foram recebidos em duas datas, pois inicialmente 23 participantes devolveram 

esses questionários devidamente preenchidos no dia 28 de Março de 2019 enquanto 11 
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participantes os devolveram com as questões respondidas em 22 de Abril de 2019. A demora 

para que os participantes entregassem esse questionário ocorreu, principalmente, pelo fato de 

que eles se esqueceram de trazer esse documento para a entrega para a professora-pesquisadora 

em sala de aula. 

 

2.8.1.2. Questionário Final 

 

O questionário final (Apêndice V) foi composto por 13 questões, sendo todas as 

questões abertas, cujo principal objetivo foi identificar se os alunos perceberam o vínculo dos 

conteúdos matemáticos e geométricos que podem ser explorados na produção de café de uma 

propriedade rural, com aqueles utilizados em seu cotidiano, destacando as contribuições do 

processo de ensino e aprendizagem em uma perspectiva da Etnomodelagem. 

Outro objetivo desse questionário foi verificar como a produção cafeeira pode estar 

inserida nas práticas diárias dos alunos por meio da identificação de conceitos matemáticos e 

geométricos que, de alguma maneira, podem estar implícitas no desenvolvimento das atividades 

desenvolvidas no cotidiano da produção cafeeira. 

É importante ressaltar que o questionário final foi entregue para os participantes 

responderem, no dia 26 de Setembro de 2019, após a realização dos blocos de atividades do 

registro documental, que foram propostas para a sala de aula. 

 

2.8.2.   Entrevistas Semiestruturadas 

 

A entrevista é um instrumento utilizado para a coleta de dados, que tem por objetivo 

obter informações importantes para compreender as experiências e as perspectivas dos 

entrevistados. Por conseguinte, o principal interesse dos entrevistadores é conhecer os 

significados que os entrevistados atribuem para os fenômenos e eventos encontrados em seu 

entorno (MARCONI; LAKATOS, 2011). 

É importante ressaltar que a entrevista pode ser estruturada ou semiestruturada. A 

entrevista estruturada é realizada com um roteiro previamente estabelecido, predeterminando 

as respostas que serão obtidas. Por outro lado, a entrevista semiestruturada é desenvolvida de 

maneira mais espontânea, pois os entrevistadores têm liberdade para aprofundar uma situação 

em qualquer direção de acordo com o próprio interesse (GIL, 2014). 

Nesse estudo, duas entrevistas semiestruturadas (Apêndices VI e VII) foram conduzidas 

no dia 16 de Janeiro de 2019 com o proprietário e com a engenheira agrônoma da propriedade 
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rural enquanto duas entrevistas foram realizadas em 29 de Janeiro de 2019 com o proprietário 

da fazenda e com o trabalhador rural, em seu local de trabalho, cujos áudios gravados foram 

transcritos para posterior análise e interpretação. 

O principal objetivo dessas entrevistas foi verificar quais são os conhecimentos 

matemáticos locais que esses indivíduos desenvolvem em suas práticas laborais para que 

possam ser traduzidos em etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos pelos participantes desse 

estudo em sala de aula. 

 

2.8.3.   Blocos de Atividades do Registro Documental 

 

As atividades propostas em sala de aula foram compostas por 04 (quatro) blocos de 

atividades do registro documental (Apêndice VIII), que propiciaram uma exploração 

sistemática das respostas dadas pelos participantes para esses instrumentos de coleta de dados, 

que auxiliaram a professora-pesquisadora na obtenção da resposta para a questão de 

investigação desse estudo. 

Para a realização das atividades do registro documental, os participantes trabalharam 

em grupos de até 9 (nove) participantes. Assim, a divisão desses grupos foi sugerida pelos 

próprios participantes, sendo que a professora-pesquisadora não interferiu nessa formação. 

Dessa maneira, os grupos foram formados com uma quantidade diferente de integrantes. 

Assim, 5 (cinco) grupos foram formados, sendo 2 (dois) grupos com 6 (seis) integrantes, um 

grupo com 9 (nove) integrantes e 2 (dois) grupos com 7 (sete) integrantes. 

Entretanto, após a aplicação do primeiro bloco de atividades, as anotações registradas 

no diário de campo da professora-pesquisadora mostraram que era necessário dividir o grupo 

que era composto por 9 (nove) participantes, pois a participação desses alunos nas atividades 

propostas em sala de aula ficou comprometida. 

Esse comprometimento da participação nas atividades ocorreu em virtude de a discussão 

durante as atividades não ter sido realizada por todos os integrantes do grupo, pois houve pouca 

interação entre eles. Sendo assim, criou-se um grupo com 5 (cinco) e o outro com 4 (quatro) 

participantes, que iniciaram a realização das tarefas propostas em sala de aula a partir da 

condução do segundo bloco de atividades. 

Os blocos de atividades propostos no registro documental estavam relacionados com o 

desenvolvimento de conhecimentos matemáticos e geométricos vinculados à produção cafeeira 

na propriedade rural em uma perspectiva da Etnomodelagem. 
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As atividades do primeiro bloco tinham como objetivo apresentar a importância do café 

no contexto nacional, além de propor atividades exploratórias sobre a produção cafeeira com o 

intuito de obter informações sobre o seu consumo e produção. As atividades desse bloco foram 

realizadas no dia 23 de Abril de 2019 e a sua condução antecedeu a visita dos participantes à 

propriedade rural produtora de café. 

As atividades do segundo bloco foram realizadas no dia 15 de Maio de 2019 e estavam 

relacionadas com a elaboração e a interpretação de etnomodelos éticos pelos participantes. A 

realização desse bloco de atividades precedeu a visita dos participantes à propriedade rural 

produtora de café. Dessa maneira, o conhecimento que foi privilegiado estava relacionado com 

as experiências dos participantes quanto aos conceitos matemáticos e geométricos 

desenvolvidos em sala de aula com relação às atividades propostas nesse bloco. 

Continuando com essas atividades, os participantes resolveram e interpretaram as 

atividades propostas no terceiro bloco do registro documental em uma perspectiva êmica. 

Contudo, para realizar essas atividades, os participantes que visitaram a propriedade rural 

tiveram a oportunidade de observar, questionar e investigar como os funcionários realizam as 

suas atividades laborais relacionadas com a produção, a quantificação, a comparação e a 

classificação dos produtos relacionados com a cultura cafeeira. 

Portanto, após essa visita, os participantes elaboraram e interpretaram etnomodelos 

êmicos, que tiveram como objetivo estudar as manifestações matemáticas e culturais 

relacionadas com as experiências vivenciadas no cotidiano dos membros desse grupo cultural, 

que estavam relacionados com a cultura cafeeira. 

O quarto bloco de atividades que foi aplicado no dia 03 de Julho de 2019, compreendeu 

a elaboração, a interpretação e a discussão de etnomodelos dialógicos. Para o desenvolvimento 

desses etnomodelos, os participantes tiveram a oportunidade de discutir juntamente com o 

produtor rural, por exemplo, as operações e os procedimentos matemáticos e geométricos 

(etnomatemáticos) que eram desenvolvidos durante a realização de suas atividades cotidianas. 

Um dos principais objetivos desse bloco de atividades foi conectar as experiências 

escolares com as do cotidiano, e possibilitar o direcionamento dos participantes para uma 

redefinição dos conceitos matemáticos e geométricos propostos em sala de aula. 

Durante a condução das atividades propostas no registro documental, a professora-

pesquisadora anotou os detalhes comportamentais e atitudinais dos participantes desse estudo, 

que forneceram informações importantes para auxiliá-la na análise dos dados brutos coletados 

e na interpretação das informações obtidas por meio dos instrumentos de coleta utilizados nesse 

estudo. No decorrer da realização das atividades do registro documental durante a visita à 
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propriedade rural e na sala de aula, a professora-pesquisadora gravou em áudio e/ou vídeo e 

produziu registros fotográficos para que as observações e as informações relacionadas com a 

discussão dos participantes fossem anotadas em seu diário de campo. 

A coleta de dados foi uma etapa muito importante dessa investigação, pois possibilitou 

que a professora-pesquisadora verificasse o desenvolvimento do pensamento lógico dos 

participantes, como estavam agindo e como estavam se comportando com relação à realização 

das atividades propostas em sala de aula em relação à conexão entre os conhecimentos 

matemáticos e geométricos advindos da cultura cafeeira com aqueles estudos no contexto 

escolar. 

 

2.8.4.   Diário de Campo da Professora-Pesquisadora 

 

A observação pode ser considerada como um método de investigação que é utilizado 

para a obtenção de dados em pesquisas (ROSA, 2010). Desse modo, Gil (2014) descreve a 

observação como o “uso dos sentidos com vistas a adquirir os conhecimentos necessários para 

o cotidiano (...) [onde] os fatos são percebidos diretamente, sem qualquer intermediação” (p. 

100). 

As observações foram realizadas durante a condução das atividades propostas no 

registro documental desse estudo. Essas observações foram anotadas no diário de campo da 

professora-pesquisadora durante ou imediatamente após a aplicação das atividades para os 

participantes dessa pesquisa. 

 

2.8.5.  Seminário em Sala de Aula 

 

De acordo com Cortes (2017), os seminários podem ser considerados como uma técnica 

metodológica que inclui a pesquisa, a discussão e o debate, sendo realizado com a participação 

de professores, alunos e convidados que trabalham em distintas áreas do conhecimento. 

Durante a realização dos seminários, os seus participantes discutem sobre os temas 

propostos com o apoio de textos para leitura que normalmente são distribuídos anteriormente 

ou durante a sua realização (CORTES, 2017). Outros recursos pedagógicos, como, por 

exemplo, figuras, mapas, recortes de revistas ou de jornais e os vídeos podem ser utilizados 

durante a realização dos seminários (LAKATOS; MARCONI, 1990). 
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Nessa pesquisa, o seminário foi realizado no dia 11 de Maio de 2019 com a Engenheira 

Agrônoma da fazenda produtora de café, a professora-pesquisadora e os participantes dessa 

pesquisa, no período vespertino, na escola na qual estes estudam.  

O desenvolvimento do processo analítico desse instrumento foi importante para que a 

professora-pesquisadora pudesse observar as interações entre os participantes e a Engenheira 

Agrônoma, pois essas observações foram registradas em seu diário de campo. 

Assim as trocas de experiências com relação ao conhecimento matemático informal e 

formal (Engenheira Agrônoma e participantes) que emergiu desse encontro foram gravadas em 

áudio e vídeo e, posteriormente, transcritas para serem analisadas e interpretadas para subsidiar 

a professora-pesquisadora na obtenção de uma resposta à questão de investigação desse estudo. 

É importante ressaltar que os registros fotográficos também foram utilizados para posterior 

inserção no relatório final dessa investigação. 

Desse modo, os participantes desse estudo foram incentivados a questionarem a 

Engenheira Agrônoma sobre os procedimentos matemáticos e geométricos desenvolvidos 

durante o desempenho de suas práticas laborais em seu local de trabalho. 

Ressalta-se que para a realização desse seminário, a professora-pesquisadora elaborou 

um roteiro de observação (Apêndice X) e um plano de ação (Apêndice IX) para orientar a 

realização da atividade.  

 

2.8.6.  Visita à Fazenda Produtora de Café 

 

Como preparação para a execução do terceiro bloco de atividades e como parte das 

atividades propostas para o trabalho de campo desse estudo, foi realizada uma visita à uma 

propriedade rural produtora de café, localizada na zona rural da cidade de Manhuaçu, em Minas 

Gerais, no dia 27 de Maio de 2019, entre o horário de 14 horas e 17 horas. Essa visita foi 

realizada sob a supervisão da professora-pesquisadora e foi acompanhada pela Engenheira 

Agrônoma, pelo proprietário da fazenda e pelo funcionário responsável pela produção de café 

dessa propriedade rural. 

Inicialmente, foi solicitado aos alunos participantes desse estudo que chegassem à 

escola às 13h30min uniformizados, para serem transportados até a propriedade rural, em um 

ônibus da própria instituição na qual estudam. 

É importante ressaltar que esses participantes foram orientados a utilizarem um protetor 

solar e repelente contra insetos, calçados fechados e calça comprida.  
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Ao chegarem à fazenda, esses participantes juntamente com a professora-pesquisadora 

se deslocaram em equipes, no sistema de parcerias, para observar os funcionários na realização 

de suas atividades laborais.  

Todo o deslocamento dentro da fazenda foi realizado a pé e, enquanto os alunos 

participantes ouviam as explicações, elaboravam anotações em cadernos, que foram 

previamente entregues pela professora-pesquisadora, para posterior discussão em sala de aula.  

Um termo de autorização (Anexo II) foi enviado para os pais e/ou responsáveis dos 

alunos participantes em 14 de Maio de 2019, e foram retornados devidamente assinados no dia 

26 de Maio de 2019, autorizando-os a participarem dessa atividade extraescolar. 

 

2.9.     Análise dos Dados e Interpretação Dos Resultados 

 

Os dados brutos coletados durante a aplicação das atividades propostas no registro 

documental compuseram a amostragem teórica e foram organizados, analisados e preparados 

para a condução das codificações aberta e axial que são propostas pela Teoria Fundamentada 

nos Dados. 

Na codificação aberta, os dados brutos foram separados em partes distintas para serem 

rigorosamente analisados e constantemente comparados para a determinação de semelhanças e 

diferenças para posteriores agrupamentos denominados de categorizações.  

A codificação axial tem por objetivo iniciar o processo de reagrupamento dos códigos 

preliminares em categorias conceituais, cujos dados brutos foram divididos na etapa da 

codificação aberta e codificados por meio de comparações frequentes e constantes (STRAUSS; 

CORBIN, 2008). Assim, as categorias conceituais identificadas na codificação aberta 

possibilitaram a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo, e auxiliaram a professora-

pesquisadora na determinação da resposta para a questão de investigação dessa pesquisa. 
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CAPÍTULO III 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS BRUTOS POR MEIO DAS 

CODIFICAÇÕES ABERTA E AXIAL 

 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar o resultado da análise dos dados brutos que 

foram coletados nos questionários inicial e final, nas entrevistas com o proprietário da fazenda 

produtora de café, com a engenheira agrônoma, com trabalhador rural, no seminário e, também, 

nos 4 (quatro) blocos de atividades do registro documental, que foram realizados durante a 

condução do trabalho de campo dessa pesquisa. 

Para a realização dessa investigação, a professora-pesquisadora transcreveu, codificou 

e analisou as discussões entre os participantes durante o desenvolvimento das atividades, as 

respostas dadas pelos participantes para os questionários, para as entrevistas e para as atividades 

propostas nesses instrumentos de coleta de dados brutos, bem como utilizou os registros 

elaborados com relação às observações que foram anotadas em seu diário de campo. 

 

3.1.     Delineando o Processo Analítico Dos Dados 

 

Para iniciar o processo analítico desse estudo, primeiramente, a professora-pesquisadora 

utilizou a amostragem teórica para analisar os dados coletados por meio do registro de 

fragmentos de textos, páginas, palavras, termos, expressões e frases que emergiram durante o 

desenvolvimento dessa pesquisa. 

Após o desenvolvimento da análise inicial dos dados brutos, os procedimentos de 

codificação e categorização foram realizados de modo sistemático e simultâneo até que a 

professora-pesquisadora verificasse a saturação teórica dos dados por meio da repetição de 

informações novas ou relevantes durante a realização dessa fase analítica (GASQUE, 2007). 

Desse modo, dependendo da estratégia escolhida, os pesquisadores podem analisar um 

determinado fragmento de texto para identificar uma palavra ou uma frase e, assim, decidir se 

existem informações relevantes para serem utilizadas no processo de categorização (COFFEY; 

ATKINSON, 1996). 

Nesse sentido, para Glaser e Strauss (1967), a codificação pode ser realizada linha-a-

linha, frase a frase, parágrafo a parágrafo, seção por seção ou página por página. No entanto, 

quanto menor for a unidade de análise adotada, como, por exemplo, um fragmento dessa linha, 

mais categorias descritivas podem emergir desse processo analítico. Consequentemente, a 
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análise realizada linha a linha possibilita que a codificação, a categorização e a teoria emergente 

sejam fundamentadas nos dados ao invés de serem impostas pelos pesquisadores. 

Nesse procedimento analítico, os dados brutos foram analisados para que a professora-

pesquisadora pudesse estabelecer as suas relações. O objetivo desse processo foi proporcionar 

o rigor necessário para esse procedimento científico por meio de um exame minucioso dos 

dados brutos e de suas informações (STRAUSS; CORBIN, 1990). Em seguida, após a análise 

dos dados brutos, as informações obtidas foram analisadas e relacionadas entre si.  

Assim, o processo analítico dessas informações foi iniciado com a Codificação Aberta 

por meio da qual os dados foram examinados cuidadosamente e verificados linha a linha e frase 

a frase. 

A codificação aberta consistiu na primeira etapa do processo analítico da Teoria 

Fundamentada nos Dados, que foi realizada manualmente mediante leituras e anotação das 

informações constantes nos dados coletados dos instrumentos utilizados no trabalho de campo 

desse estudo. Por conseguinte, essa codificação consistiu em abrir os dados brutos, 

possibilitando uma interação mais próxima entre a amostragem teórica e a professora-

pesquisadora. O quadro 8 mostra um exemplo de codificação aberta utilizada para a 

determinação dos códigos preliminares desse estudo. 

 

Quadro 8: Exemplo de codificação aberta 

Dados Brutos Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Não tomamos café em minha casa (1). Temos produtores de café 

em minha família (2). 

Ninguém na minha casa gosta (3) de café. Não compramos café 

(1). Meu pai produz o café (2). Então não tem necessidade de 

comprar (3). 

Meus pais têm o costume de tomar café (3). O café é muito 

presente (1) em refeições em determinados horários em minha 

casa (4). Compro [café] todo mês (1). 

Tenho muita dificuldade [com a matemática] (5). É difícil 

demais (6). Tenho dificuldade com exatas (5). Não gosto de 

exatas (6). 

(1) Hábitos de consumo de 

café 

(2) Família produtora de café 

(3) Relação dos participantes 

com o café 

(4) Cultura regional 

(5) Relação dos participantes 

com a Matemática 

(6) Dificuldade ou facilidade 

com os conteúdos matemáticos 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Em seguida, de acordo com os procedimentos estabelecidos por Strauss e Corbin (1990), 

os dados foram separados em grupos distintos e comparados entre si para que a professora-

pesquisadora determinasse as semelhanças e as diferenças entre as informações obtidas nesse 

processo. Esse procedimento possibilitou a determinação dos códigos preliminares que 

emergiram a partir da análise dos dados brutos. 
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Continuando com esse processo analítico, a codificação axial foi iniciada por meio do 

desenvolvimento de uma análise detalhada dos códigos preliminares obtidos durante a 

realização da codificação aberta. Nessa fase, os dados são reagrupados para buscar uma relação 

entre os códigos preliminares, que originam as categorias conceituais (STRAUSS; CORBIN, 

1990). O quadro 9 mostra um exemplo da codificação axial utilizada nesse estudo para a 

determinação das categorias conceituais. 

 

Quadro 9: Exemplo de codificação axial 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(1) Hábitos de consumo de café 

(2) Família produtora de café 

(3) Relação dos participantes com o café 

(4) Cultura regional 

Contexto Extraescolar (Êmico) 

(5) Relação dos participantes com a Matemática 

(6) Dificuldade ou facilidade com os conteúdos matemáticos 

Contexto Escolar Acadêmico 

(Ético) 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

É importante ressaltar que, os processos de coleta e de análise dos dados brutos 

ocorreram durante todas as etapas da condução dessa pesquisa, pois esse é um aspecto 

importante da Teoria Fundamentada nos Dados. Nesse contexto, apresenta-se a análise dos 

dados coletados em cada um dos instrumentos que foram utilizados durante a condução do 

trabalho de campo dessa investigação. 

 

3.1.1.   Dados Brutos Coletados nas Entrevistas Semiestruturadas 

 

Uma entrevista semiestruturada (Apêndices VI e VII) foi conduzida no dia 16 de Janeiro 

de 2019 com o proprietário da fazenda e com a engenheira agrônoma da propriedade rural 

enquanto duas outras entrevistas foram realizadas em 29 de Janeiro de 2019, uma com o 

proprietário da fazenda e outra com o trabalhador rural, em seu local de trabalho.  

É importante ressaltar que o principal objetivo dessas entrevistas foi obter informações 

sobre os conhecimentos matemáticos locais que esses indivíduos utilizam em suas práticas 

cotidianas de trabalho para que possam ser traduzidos durante o processo de elaboração de 

etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos pelos alunos participantes desse estudo. 

 

3.1.1.1. Entrevistas Semiestruturadas com o Proprietário da Fazenda 
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A escolha do proprietário de uma fazenda (identificado como EM1) de café localizada 

na Zona da Mata Mineira para participar desse estudo, está relacionada com o fato de que esse 

indivíduo possui um conhecimento aprofundado e prático (êmico) das atividades desenvolvidas 

em sua fazenda produtora de café, além de ser o seu proprietário, possibilitando, assim, o 

desenvolvimento das atividades propostas nessa propriedade rural. 

A primeira entrevista com o proprietário da fazenda foi realizada no dia 16 de Janeiro 

de 2019, das 16 horas às 17 horas, e uma segunda entrevista foi conduzida no dia 29 de Janeiro 

de 2019, das 15 horas às 17 horas e 30 minutos. 

Esse entrevistado tem 59 anos, é casado, estudou até o quarto ano do ensino primário, 

tem 3 (três) filhos, sendo 2 (duas) mulheres e 1 (um) homem. A filha mais nova é a única que 

trabalha com esse entrevistado em sua fazenda. Todos os seus filhos possuem curso superior: 

Nutrição, Administração e Agronomia. É importante ressaltar que esse entrevistado trabalha 

com a produção de café desde 1999. 

O participante EM1 relatou que foi criado na roça32 e que, durante a sua formação, desde 

criança, aprendeu a cuidar da terra e da lavoura, destacando que “isso eu aprendia com os meus 

pais, que passava as coisas de pai para filho”. Esse aspecto mostra a importância do seu 

aprendizado etno no desenvolvimento do seu trabalho. 

Esse entrevistado também comenta que, naquela época, não havia adubação 

ocasionando em uma baixa produção e que a secagem do café era realizada na terra, dificultando 

muito a produção, principalmente, quando chovia. Atualmente, a sua lavoura tem 110 mil pés 

de café, do tipo arábica, sendo que o seu lucro está em torno de 30% do faturamento. 

Esse participante descreveu que “para iniciar o plantio do café, deve ser realizado o 

preparo do terreno, com a covação33 e a calagem34 para diminuir a acidez do solo e, em seguida, 

a adubação”. De acordo com esse entrevistado, “após uns 30 dias, é que pode ser realizado o 

plantio do café”. Assim, esse participante afirmou que: “Após 2 anos, é possível realizar uma 

primeira catação35, porém uma boa produção acontece após 3 anos do plantio”. 

Além disso, comentou que pode ser realizada uma análise química do solo, mas 

demonstrou o seu conhecimento local (êmico) ao identificar que “um solo precisa de correção 

pelo crescimento de mato no terreno e, além disso, o terreno com muita samambaia indica que 

a terra está ácida e que precisa da correção”. 

 
32 Fazenda, sítio, plantação, lavoura. 
33Ato de cavar buracos (covas) no solo para o plantio. 
34Efeito de adubar a terra com cal para diminuir a acidez do solo. 
35Ato de apanhar o café. 
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Esse participante também comentou que a “florada é o primeiro sinal para saber se a 

produção vai ser boa e a produção do chumbinho36 irá confirmar ou não essa previsão. Já a 

coloração do grão é o que define a hora certa da colheita”. 

Ao ser questionado se utilizava a calculadora nas atividades laborais da fazenda, esse 

participante respondeu que “uso mais a cabeça do que calculadora” e completou essa 

informação afirmando que “calculo a quantidade de adubo em cada pé e a partir da quantidade 

de cada saco de adubo, sei quantos sacos de adubo irei utilizar” como por exemplo, ao afirmar 

que: 

(...) eu sei a quantidade que vou jogar em saco, depois de calcular a dosagem, 

o que eu devo jogar, se é o potássio, ou outros derivados a mais do adubo que 

eu tenho que jogar. Aí que eu vou calcular a quantidade que vou jogar por pé. 

Aliás, o agrônomo já me dá a quantidade: [são] tantas gramas por pé. Aí entra 

a minha conta. 

 

Continuando com essa entrevista, esse participante foi questionado sobre como se 

calcula a produção da lavoura e, então, respondeu que: 

(...) de acordo com o que vingou da florada, já calcula, mais ou menos por pé, 

quantos litros37 você vai ter por planta. Aí você calcula tantos litros por planta, 

tantos pés de café que você tem, quanto vai dar cada um. Você vai ter noção 

de quantos balaios38 você vai ter, e quantas sacas você vai colher por área. 

 

Continuando com essa explicação, esse entrevistado afirma que “mais ou menos 7 

balaios completam uma saca de café [seco] de 60 quilos”. Entretanto, também reforça que a 

“saca, na verdade tem 60,5 kg”. Além disso, descreveu que “um pé de café dá em torno de 4 a 

6 litros de café em média”. 

Quando questionado se a matemática escolar é importante para a determinação dos 

cálculos realizados em seu dia a dia, respondeu: “Com certeza. Principalmente a matemática na 

época que eu aprendi, se aprendia a matemática [de] um básico bom. Então me ajuda muito. 

Sem a matemática eu estaria de pé e mão quebrados hoje”, destacando, desse modo, a 

importância desse conhecimento (ético) para a realização de suas atividades laborais cotidianas. 

Continuando com a sua explicação, esse entrevistado ressaltou que, em sua época de 

estudar, “era tudo muito difícil, porque não tinha escola e que [quando] chegava no final do 

quarto ano do primário, não tinha mais escola. Tinha que parar ali”. E completou afirmando 

que: 

Antigamente, os pais valorizavam mais o trabalho dos filhos, do que o próprio 

conhecimento de estudos. E a dificuldade era grande, porque os pais 

 
36Grão de café em fase inicial de crescimento. 
37Unidade de medida utilizada na produção cafeeira. 
38 Cesto utilizado na colheita de café. 
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colocavam os filhos para trabalhar cedo, que foi o meu caso, o caso do 

compadre [participante EM2], que começamos a trabalhar cedo. Menino, ia 

para a escola, chegava da escola e já tinha tarefa para cumprir em casa. 

 

Além disso, esse entrevistado exemplificou a realização de uma das contas que tem o 

hábito de realizar para saber a quantidade de pés de café que vai adubar por saco de adubo. Por 

exemplo, esse participante argumenta que “Um saco de adubo é 50 quilos. Eu vou jogar 100 

gramas por pé. Aí, quantos pés de café eu vou adubar com um saco de 50 quilos? 500 pés”. 

Retornando ao fato de adubar um pé de café por vez, esse entrevistado destacou que 

“peso a quantidade de adubo em uma vasilha, faço uma marca e corto neste ponto, tenho assim 

a medida para a execução da atividade, como medidas de 50g, de 100g e de 200g”. Por outro 

lado, ao utilizar o adubo líquido, esse entrevistado forneceu o seguinte exemplo: 

(...) a gente está jogando o adubo da bomba, a bomba são 20 litros. Aí nós 

estávamos jogando 2 jatos de 50 ml. Que corresponde a 200 g de adubo. Aí, 

[com] uma bomba de 20 litros, nós fazemos 200 pés de café. Porque vai jogar 

2 jatos de 50 [ml]. Dois jatos de 50 dá 100 ml. Vezes 20, dá 200 pés. 

 

Durante a realização dessa entrevista, a professora-pesquisadora perguntou sobre a 

necessidade de construir curvas de níveis na lavoura, durante a formação da plantação. Então, 

esse participante explicou que “é feita uma curva mestra no topo do morro, e abaixo dela vai 

fazendo todas as outras curvas, em ziguezague”. 

Esse entrevistado também respondeu que “isso é feito para padronizar mais a lavoura, 

para facilitar o deslocamento entre as áreas plantadas, para facilitar a manutenção, além de 

evitar a erosão”. Além disso, ressaltou que as “curvas auxiliam na distribuição de água da chuva 

pelos pés de cafés e que, atualmente faz-se uso de caixas de contenção nas lavouras, que 

armazenam a água durante a chuva”. 

Ao ser questionado sobre a disposição da plantação dos pés de café, esse participante 

respondeu que “possuo lavouras plantadas com espaçamento de 3 metros de beco por 80 cm 

entre pés, ou dois e meio por 1, ou 2 por 70. Isso diferencia uma produção mais adensada de 

uma menos adensada”. Entretanto, esse participante também afirmou que “prefiro o 

espaçamento 2,5 por 1, que é o espaçamento que eu gosto. Mas se amanhã ou depois existir 

uma máquina que dá para trabalhar no morro, que aqui é morrado39, eu já perco, porque a 

lavoura é 2,5 e não cabe a máquina”. 

Esse entrevistado também destacou que prefere a “produção disposta em 3 metros por 

50 centímetros, pois ela é mais arejada e melhora a produção”. Além disso, reforçou que, na 

região em que trabalha, a “colheita de café é praticamente toda feita manualmente, devido ao 

 
39Terreno muito inclinado. 
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relevo montanhoso” e comentou que “hoje tem umas máquinas mais estreitas que com 3 

[metros] trabalha bem. Então, o que eu pensei: coloco com 3 metros e boto 50 [cm] de pé a pé. 

O que eu perdi de rua, eu ganho de distância”, justificando que: “eu só tiro um pé no meio, e 

volta a ter 3 por 1. Eu já pensei lá na frente”. 

Quando questionado sobre a colheita semimecanizada que é utilizada na região, o 

entrevistado EM1 afirmou que o “problema da mãozinha40, [é que] o pessoal trabalha por 

produção. Então, não abre o pano direito e a mãozinha ajuda a jogar café fora, porque joga tudo 

longe”. 

Porém, esse participante também informou que existe uma máquina melhor em que os 

“dedos da mão são de gel e que ela vai vibrando e gira de um lado para o outro”. A figura 10 

mostra a mãozinha sendo utilizada no processo de colheita de café. 

 

Figura 10: Funcionário utilizando a mãozinha na colheita de café 

 
Fonte: Google imagens mãozinha de colher café41 

Esse entrevistado prosseguiu com a descrição do processo de colheita de café, afirmando 

que em sua propriedade não é utilizado o balaio como uma unidade de medida, mas uma saca 

que possui a mesma medida que esse recipiente. 

Contudo, complementou que, se for necessário, “eu posso utilizar o balaio para conferir 

a quantidade apanhada de café, pois os funcionários são pagos pela quantidade de sacas, ou 

seja, pela produção”. Em seguida, esse participante forneceu o seguinte exemplo:  

Quando tem um apanhador, assim, muito esperto, ele costuma fazer saco igual 

pastel, assim [faz o gesto de aproximar as mãos]. Aquele saco reto. Aí você 

pega o saco assim [faz gesto de puxar] e [o café] vai lá embaixo. (...) ó, sua 

 
40Máquina utilizada na colheita semimecanizada de café. 
41Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=maozinha+de+colher+caf%C3%A9&tbm =isch&tbs 

=rimg:CYbcW9w5SSTwIjgsfUvkklqDF1r0hCgn2SkhEpnkvCsKPQRx9UsdkKo_11hkSsOLACpXuo5UxGyNqi

8EeU8BjKZ6QXyoSCSx9SSWoMXETo3fYwWRO0MKhIJWvSEKCfZKSERdFe0xZRNoAIqEgkSmeS8Kwo

9BBFGSx3cXG9_1MyoSCXH1Sx2Qqj_1WEXnoLkoa9Cu_1KhIJGRKw4sAKle4Rk42wr91BIvQqEgmjlTEbI

2qLwRHFg9uuO6FOTCoSCR5TwGMpnpBfEbWMd9H7HF17&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjo_PD57bHjAh

UzHLkGHYdXCbIQ9C96BAgBEBs&biw=1536&bih=715&dpr=1.25. Acesso em: 13 Julho de 2019. 
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medida está ruim. Aí, se ele permanecer fazendo isso, você passa a saca dele 

para o balaio. Ele pegou 10, 12 balaios, 10, 12 sacos (...) aí quanto você 

pagou... paguei 12 sacos, paguei 12 balaios. Aí você vai passar para o balaio, 

cai pra 10 [balaios]. 

 

Em seguida, esse entrevistado informou que a “saca utilizada pelos funcionários são 

sacos que vem com adubo” e comentou que “neste ano de 2019 comprei um saco próprio para 

a colheita de café, que já vem com a marca de 60 litros”. A figura 11 mostra o balaio utilizado 

na colheita da fazenda e o saco próprio para a colheita de café. 

 

Figura 11: Balaio utilizado na colheita da fazenda e saco próprio para a colheita de café 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Ao responder sobre a comercialização do café, esse participante comentou que “apesar 

de a saca ter em média 60,5 kg, o produtor recebe por saca, e não pelo peso em cada saca” e 

destacou que “quando eu vou vender, eu agora, estou analisando preço. O preço tá baixo. Então, 

se deu uma alta [no preço], ou chega na época de colher o grão, [e] não melhorou mesmo (...) 

eu já limpo ele”. 

Esse participante também afirmou que a “saca de café, na verdade, tem 60,5 kg, e não 

60,0 kg, que é o peso pago pelo corretor de café” e exemplificou essa situação afirmando que 

“em 1000 sacas de café, você perdeu 500 kg. Que são (...) quase 10 sacas de café!”. 

Então, esse entrevistado comentou que o “apanhador42 de café colhe em média 6 a 8 

sacos por dia (40 a 50 sacos por semana), em uma lavoura com produção mediana” e ressaltou 

que “eles recebem por produção, ou seja, por quantidade de sacas colhidas”. 

Em seguida, esse participante afirmou que o “trabalho inicia às 7h30min e encerra às 

16h00min”, sendo que “cada apanhador identifica a sua saca de café colhida, e ao final da 

semana o pagamento é feito de acordo com a quantidade de balaios [sacas] colhidos”. 

 
42Pessoas que trabalham na lavoura, colhendo o café manualmente. 
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Continuando a discussão sobre o processo de colheita, esse entrevistado foi questionado 

sobre como o treinamento das pessoas iniciantes era realizado. Assim, informou que 

“geralmente os próprios funcionários treinavam essas pessoas. Muitas dessas pessoas são de 

outro estado, e ficam trabalhando na propriedade até o final da colheita”. 

Durante a condução dessa entrevista, a questão sobre o cálculo mental realizado por esse 

participante foi retomada pela professora-pesquisadora. Então, esse entrevistado forneceu outra 

situação ao afirmar que “um frango que pesava 1 kg e 600 g. Um quilo é 6 reais. Então, 600 g 

a 6 reais, 6 vezes 6, 36. Aí dá 9 e 60. Aí olha como fez a conta, você mata primeiro o maior”. 

E continuou: “É fácil, por exemplo, você pega o maior. Deu 2 kg e 300. 2 kg a 6 reais, dá 12, 

né? 300 g a 6 reais?”. 

Em seguida, a professora-pesquisadora questionou sobre como é realizada a secagem 

do café. Então, esse entrevistado destacou que o “café não fica muito tempo no terreiro, já que 

utilizo o secador de café”. Desse modo, argumentou que “Se o meu secador tiver vazio, já passo 

na pré-limpeza, já limpo ele e já levo para o secador direto. Se o secador estiver ocupado, eu 

passo na pré-limpeza e jogo ele no terreiro. Quando desocupar o secador, eu jogo [o café] de 

novo”. 

Sobre o tempo de secagem, esse participante comentou que “depende do jeito que você 

coloca ele [café]. Tira da roça, e leva para o secador, aí ele já vem bem molhado. Eu gasto mais 

48 a 55 horas no secador. Se eu botar ele 3 dias no terreiro com um sol desse, aí jogo no secador 

depois, cai para 20 horas, 25 horas”. 

Quando questionado sobre como sabia que o café no secador estava seco, esse 

entrevistado explicou que é pelo cheiro, pois “quando ele [café] chega no ponto de secagem, a 

gente já tá acostumado com o cheiro que faz lá”, sendo que “complemento essa análise com a 

utilização de um aparelho que mede a umidade do café”. A figura 12 mostra um secador de café 

e a sua parte interna. 

 

Figura 12: Secador de café: vista externa e interna 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Entretanto, esse participante ressaltou que a experiência que o seu funcionário 

(participante EM2) tem com a lavoura de café possibilita que saibam quando o café está seco 

sem o aparelho de secagem. Desse modo, afirmou que a “experiência dele é tão grande com o 

café, que antes da gente ter o medidor de umidade, ele pegava o grão de café e partia ele, e sabia 

se estava bom ou ruim”. 

Outra experiência importante para a determinação da secagem do café está relacionada 

com a utilização de um canivete, pois “você pega o canivete, que você apertou o canivete [no 

grão de café], e se [o grão] pulou é porque tá seco. Se ela [a semente] cortou e ficou quietinha 

no lugar, ela tá muito úmida ainda”. Além disso, esse entrevistado também afirmou que 

“enquanto o café está no terreiro, precisa ser mexido para auxiliar na secagem”. Contudo, 

informou que, “atualmente, o terreiro é feito de cimento, pois quando ele era de asfalto, estragou 

com o tempo, devido ao peso do trator que é utilizado para auxiliar no trabalho”. 

Esse entrevistado também afirmou que “depois que o café sai do secador, ele cai em um 

elevador que o leva direto para a tulha43 para ser armazenado a granel”, destacando que na 

“hora de vender eu pilo44 ele [café], para limpar”. Continuando com essa explicação, ressaltou 

que esse processo é realizado por meio de uma máquina própria e giratória, que “vai passando 

[o café], vai banando45, passa no martelo, vai limpando". 

A figura 13 mostra uma visualização do café pilado, dos grãos e das cascas, que foram 

retiradas durante a realização do processo de secagem do café. 

 

Figura 13: Visualização dos grãos e da casca do café pilado 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Em seguida, a professora-pesquisadora também questionou sobre o procedimento 

realizado com as cascas retiradas após a realização do processo da pilagem46. Nesse sentido, 

 
43Construção para estocar o café em grão. 
44Bater o café para tirar a casca. 
45Abanar o café. 
46Processo realizado para descascar o café com a utilização de equipamento mecânico. 
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esse entrevistado afirmou que “utilizo as cascas [do café] no secador para serem queimadas ou, 

então, como adubo na lavoura”. Além disso, destacou que a “palha demora mais para queimar 

na fornalha do secador do que a lenha e que, geralmente, a utiliza durante a noite, para poder 

descansar enquanto é feita a secagem”. 

Por exemplo, esse participante comentou que “Você coloca ela [casca] no queimador47 

e com 6 horas você pode descansar e relaxar. A lenha não. Toda hora você tá botando lenha” e 

completou afirmando que “eu gosto mais de queimar a lenha do que a palha, porque eu prefiro 

a palha para virar adubo”. Quando questionado sobre a venda do café que está armazenado a 

granel, esse entrevistado afirmou que “pilo o café e já ensaco quando está na hora de vender”. 

Continuando com a entrevista, a professora-pesquisadora questionou sobre como era 

realizado, antigamente, o pagamento do café. Desse modo, solicitou esclarecimentos sobre esse 

pagamento, como, por exemplo, se era efetuado por saca ou por balaio, e esse entrevistado 

respondeu que “era utilizada a arroba” sendo que “para uma saca de café preciso de 4 arrobas”. 

Porém, destacou também que, “de acordo com a umidade do café, uma arroba era equivalente 

a 30 kg ou 32 kg, caso estivesse muito úmido”. Nesse direcionamento, esse participante 

informou que: 

Uma arroba é 15 kg. O café em grãos é 30 kg por arroba. Se ele estivesse um 

pouquinho úmido, eles pediam 32 kg por arroba. (...) Às vezes o café estava 

meio úmido no terreiro, ameaçava uma chuva, aí pegava ele e guardava. (...) 

Aí ele [o comprador] pegava o café, desmanchava um pouco ele, dava uma 

mexida no café (...), aí dizia: ‘pago 32 kg por arroba’, e aí pegava. 

Normalmente, uma arroba é 30 kg. 

 

Após os questionamentos realizados nessa entrevista semiestruturada, a professora-

pesquisadora a encerrou com o proprietário da fazenda, por meio da qual se destacou a 

emergência do conhecimento êmico (tácito) desse participante ao realizar os cálculos 

necessários nas tarefas de seu dia a dia com a aplicação de conhecimentos matemáticos em suas 

atividades cotidianas. 

 

3.1.1.2. Entrevista Semiestruturada com a Engenheira Agrônoma 

 

A entrevista com a Engenheira Agrônoma foi realizada no dia 16 de Janeiro de 2019, 

durante o período vespertino, na fazenda produtora de café. Esta entrevista teve como objetivo 

entender o processo produtivo do café, desde o seu plantio até a sua colheita, armazenamento e 

venda. Essa entrevistada é filha do proprietário da fazenda produtora de café, tem 29 anos, é 

 
47Fornalha do secador de café. 
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casada e formada em Engenharia Agronômica, sendo a única, entre os filhos desse proprietário, 

que trabalha nessa propriedade rural. 

Como em todas as fazendas produtoras de café da região, as lavouras estão plantadas 

em linhas de maneira uniforme, então, o questionamento inicial foi sobre essa disposição 

geométrica da plantação, que são separadas em talhões48, que é o equivalente a um quarteirão. 

Esses talhões não têm uma medida certa, contudo, o seu tamanho é definido a partir do alcance 

de um canhão utilizado na pulverização. A figura 14 mostra uma lavoura de café disposta em 

talhões. 

Figura 14: Plantação de café disposta em talhões 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Dessa maneira, o jato produzido por esse canhão alcança a metade do talhão pela parte 

debaixo da estrada na fazenda produtora de café e, depois, a outra metade pela parte de cima da 

estrada. Essa pulverização é realizada de 4 (quatro) a 5 (cinco) vezes por ano, sendo que a 

última pulverização antes da colheita é executada no mês de Março de cada ano para que os 

apanhadores de café não trabalhem na lavoura com o produto químico ativo.  

Desse modo, essa entrevistada explicou que “cada produtor tem uma medida de talhão 

própria”, sendo que “cada produtor trabalha de um jeito até mesmo pelo tamanho do terreno 

dele”. Essa participante complementou a sua resposta afirmando que: 

(...) quando compramos a propriedade rural já tinha muita lavoura plantada, 

[e] foram poucas [as áreas] que a gente realmente plantou, mas a que a gente 

plantou, a gente conseguiu reestruturar melhor. Teve uma agora que já estava 

plantada, que a gente vai abrir uma estrada no meio dela. 

 

Com relação ao espaçamento entre os pés de café, essa entrevistada explicou que: 

(...) quanto mais adensada for a plantação, maior é o ganho por área e não por 

pés de café e que quanto menos adensada a lavoura, o maior ganho é por pés 

de café, ou seja, na lavoura de café menos adensada o pé de café produz mais 

grãos do que na lavoura mais adensada, em que há mais pés de café plantados. 

Isso ocorre porque há menos competição de luz, água e vento na lavoura 

menos adensada e ela apresenta melhor qualidade, o que permite que a sua 

renovação seja a longo prazo. 

 
48

Região do terreno do plantio de café. 
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Continuando a análise das respostas dadas para essa entrevista sobre o plantio dos pés 

de café, essa participante relata que a: 

(...) distância entre eles [pés de café] é definida pelo produtor, pois não há um 

padrão a ser seguido e [estamos] fazendo um teste para avaliar a produção em 

uma nova área plantada, em que foi feito o espaçamento de 3 metros de beco 

por 50 cm entre cada planta, que é uma distância usada em colheita 

mecanizada. Mas, a maioria dos produtores utiliza 2,5 metros por 1 metro 

entre as plantas. 

 

Retomando com essa entrevista, a professora-pesquisadora questionou sobre a 

declividade do terreno e, também, sobre como as curvas de nível são construídas. Essa 

participante descreveu que ao: 

(...) construir as curvas de nível, procuro respeitar o relevo, a declividade 

natural do solo, para que não ocorra erosão, pois elas permitem que formem 

um caminho para a água da chuva (que são as estradas em volta dos talhões) 

que auxilia na distribuição da água durante a descida pelos morros da lavoura. 

 

Por outro lado, essa entrevistada também comentou que utiliza um recurso denominado 

nível pé de galinha49, por ser simples e barato. Esse aspecto destaca a importância desse 

conhecimento (êmico) para a realização de suas atividades laborais cotidianas. 

Em seguida, a professora-pesquisadora também questionou sobre o período entre o 

plantio da muda e a primeira florada. Então, essa participante respondeu que esse “período é de 

2 (dois) anos, mas que a primeira produção é após 3 (três) anos do plantio. Ela [a lavoura] tá 

novinha e a primeira carga [produção] dela (...) vem muita. E quando a lavoura está pequena, a 

gente trata que nem a menina dos olhos”. 

Posteriormente, essa entrevistada relatou que na fazenda é utilizada a colheita manual 

com mais frequência, mas que também tem empregado regularmente a máquina. No entanto 

afirma que pode “ficar café para trás [de] quem não sabe apanhar direito [na colheita 

mecanizada]. Acaba deixando muito café para trás e acaba trazendo doença”. Contudo, 

ressaltou que prefere que a colheita do café seja realizada manualmente.  

Continuando com essa explicação, afirma que, consequentemente, “se o apanhador não 

souber trabalhar [com a máquina], ele acaba quebrando o [pé de] café também”, porém, o 

“apanhador chega colher de 30 a 35 sacas de café utilizando a máquina (mãozinha)”. Esse fato 

 
49O nível pé-de-galinha ou nível em A é utilizado para realizar as marcações da curva de nível. Normalmente é 

utilizado 3 (três) pedaços de pau ou varas de bambu com cerca de 2 metros de comprimento cada, que são 

amarradas no formato de um A, de tal modo que a vara transversal seja amarrada no meio das outras duas. No 

vértice do triângulo é amarrado um peso de tal forma que fique abaixo da vara transversal. Esse peso, denominado 

de fio-de-prumo, pode ser uma garrafa cheia de água, areia ou terra. Disponível em: https://coin.fao.org/coin-

static/cms/media/9/13449349238670/mdulo_1_preparao.pdf Acessado em: 16 de Agosto de 2019. 

https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/9/13449349238670/mdulo_1_preparao.pdf
https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/9/13449349238670/mdulo_1_preparao.pdf
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demonstra a valorização da cultura regional e dos conhecimentos comunitários durante as 

atividades produtivas da cafeicultura que são realizadas na fazenda. 

Ao explicar sobre o processo de colheita, essa entrevistada relatou que o “apanhador de 

café coloca um pano de vários tamanhos (4, 10 ou 12 metros) forrando o solo por baixo do [pé 

de] café e depois eles vão colocando o café colhido dentro das sacas de café, que vão sendo 

recolhidas ao longo da estrada” e, continuou a sua explicação afirmando que “cada apanhador 

faz as suas próprias anotações da quantidade de sacos colhidos e no final do dia eles recebem 

um crédito para acertar no final da semana”. 

Prosseguindo com essa explicação ressaltou que os apanhadores “possuem um saco que 

é a medida de um balaio, ou seja, 60 litros”. Nesse direcionamento, essa participante também 

informou que o café: 

(...) tem que passar uns 2 dedos da medida, porque aí na hora que a gente puxar 

[o saco], vai dar a medida [certa]. Cada um [apanhador] identifica [os sacos], 

[e] eles vão colocando em montinhos separados. Eles identificam e a gente 

anota (...) 10 balaios, o Paulinho 5 balaios e a Aline nenhum balaio. (...) Aí, 

no final, a gente dá um vale, um crédito para eles, para acertar no final de 

semana. 

 

Prosseguindo com a condução dessa entrevista, a professora-pesquisadora perguntou 

sobre a secagem do café no terreiro e essa participante explicou que “precisa mexer o café o dia 

todo”. Além disso, comentou que a “produção de café especial é feita em terreiro suspenso50 

por ser em pequena quantidade, e por ter uma melhor aeração que favorece a sua secagem. 

Entretanto, tem um gasto muito alto com a mão de obra e não consegue secar grande quantidade 

de café”. A figura 15 mostra o café sendo virado enquanto está secando no terreiro. 

 

Figura 15: Café sendo revirado enquanto seca no terreiro 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

 
50O terreiro suspenso é utilizado para a secagem, principalmente, de cafés especiais, podendo ser coberto ou não. 

Esse terreiro possibilita uma secagem mais acelerada e maior higiene durante a realização desse processo 

(MESQUITA, 2016). 
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Em seguida, essa participante comentou que na fazenda tem “dois secadores de café 

com capacidade de 250 e 150 sacas” e, ao explicar sobre o seu funcionamento, relatou que esses 

secadores são “cheios de nervuras dentro deles para o café ir mexendo, na medida que vai 

ventilando. É como se fosse essas pás da rosca sem fim. São duas camadas de cilindros, você 

vê uma por fora e por dentro tem uma outra camada, um outro furo dentro dele”. Continuando 

com essa explicação, destacou que o “café seco é guardado na tulha51, em grão”, explicando 

que: 

A gente guarda ele [café] em grão mesmo. Chama pergaminho, em coco (...) 

a gente usa essas duas nomenclaturas. E hoje em dia, já tem muito estudo que 

mostra que o sabor do café guardado em pergaminho, o café fica mais 

saboroso do que o café lavado, despolpado. 

 

E, assim, continuou descrevendo os tipos de café, comentando que: 

Quando a gente vai secar, a gente ou seca ele em pergaminho, com casca e 

tudo, ou seca ele despolpado. E hoje, o café despolpado tem caído no gosto. 

Por ele ser, (entre aspas) um café mais fraco, que você acaba perdendo a 

mucilagem do café, e perdendo um pouco do sabor. Então hoje o pessoal já 

está gostando mais, tem mais valor [o café em pergaminho]. 

 

Com relação à venda do café, essa entrevistada relatou que o “café fica guardado a 

granel e na hora de vender ele é pilado em uma máquina própria, que já separa o café bom, dos 

grãos quebrados, da palha melosa e das cascas”. 

Ao comentar sobre as diferentes formas de processar o café, essa participante descreveu 

que o “café despolpado é o grão que é lavado e em seguida retirada a casca para depois fazer o 

processo de secagem”. Destacou também que “há 3 (três) tipos de despolpar o café: um que 

você lava o café 100 %, que fica só a semente mesmo; a outra só tira a casca e a outra tira um 

pouco da mucilagem52 do café” e, em seguida, afirmou que “esse tipo de café [o que tira a 

mucilagem] é muito mais sensível, o que dificulta o processo de estocagem”. 

Continuando com a análise das questões dessa entrevista, essa participante respondeu 

para a professora-pesquisadora que “após o processo de pilagem, a casca do café é utilizada 

como adubo na lavoura, pois é rica em potássio e fósforo”. É preciso ressaltar que, para essa 

entrevistada, um fato importante que define a qualidade do café é o: 

(...) cuidado [com esse produto] desde a lavoura, pois caso ocorra de chover 

durante a colheita, por exemplo, o café vai molhar e pode fermentar na 

estocagem, o que diminui a qualidade. Além disso, durante a secagem é 

preciso que o café chegue a 12,5% de umidade, para que ele não quebre 

durante a limpeza e perca valor de mercado. Levando-se em conta o que foi 

 
51Construção para estocar café em grão. 
52É uma camada viscosa, rica em açúcares, situada entre a polpa e o pergaminho do grão de café. 
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observado, é importante que o grão de café esteja inteiro, pois na moagem e 

no processo de torra pode ocorrer a queima do café. 

 

Considerando-se o processo de secagem do café, essa entrevistada relatou que o “cheiro 

e o barulho que o café faz dentro do secador indicam se está no momento de tirar uma amostra 

de grãos para medir a umidade no aparelho que possuem na fazenda”. 

Retomando a explicação sobre a qualidade do café, essa participante comentou que o 

“café muito quebrado é chamado de café escolha”, sendo que geralmente costuma ser “uns 100 

reais mais barato, no mercado (...) do grão bom (...) de peneira alta53” e, completou a sua 

resposta afirmando que no café “escolha tem grãozinho pequenininho, grão chocho, grão que 

quebrou”. 

Finalizando essa entrevista, a professora-pesquisadora perguntou sobre o significado de 

palha melada e essa participante respondeu que era a “parte mais interna do grão de café”. 

Entretanto, o seu pai a corrigiu afirmando que era a “casca de fora, a casca do café, a palha mais 

pesada que tem o melado”, sinalizando a importância da valorização dos próprios saberes para 

a produção cafeeira. 

Após as questões realizadas nessa entrevista com a Engenheira Agrônoma, a professora-

pesquisadora finalizou a coleta de dados desse instrumento, destacando os conhecimentos ético 

e êmico dessa participante, por meio de uma abordagem dialógica, na realização das tarefas de 

seu dia a dia. 

 

3.1.1.3. Entrevista Semiestruturada com o Funcionário da Fazenda 

 

A escolha do funcionário de uma fazenda produtora de café, na Zona da Mata mineira 

para participar desse estudo está relacionada com o fato de que esse indivíduo possui um 

conhecimento aprofundado e prático (êmico) das atividades desenvolvidas em seu local de 

trabalho nessa propriedade. 

A entrevista com esse funcionário da fazenda foi realizada no dia 29 de Janeiro de 2019, 

das 15 horas às 17 horas e 30 minutos. Esse entrevistado tem 56 anos, é casado, estudou até o 

segundo ano do ensino primário e tem 4 (quatro) filhos, sendo que apenas o filho mais novo 

completou até o primeiro ano do Ensino Médio enquanto os demais 3 (três) filhos também 

pararam de estudar prematuramente. 

 
53Prova de peneira utilizada para avaliar a qualidade e o tamanho do grão de café. 
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Durante a condução dessa entrevista, esse funcionário destacou que, no ano anterior, o 

seu filho mais novo, de 16 anos, parou de frequentar a escola “porque ele ia para lá para fazer 

bagunça e aí não compensa ficar mandando o menino para lá para ele ficar para a rua afora, 

pulando muro, saindo da escola”. Esse entrevistado destacou que foi o único membro de sua 

família a frequentar a escola, por um pequeno período, aprendendo um pouco, pois os seus 

irmãos não sabiam ler e nem escrever. 

É importante ressaltar que esse funcionário trabalha em lavoura de café desde o ano de 

1979, quando tinha 16 anos e, consequentemente, sempre trabalhou como funcionário em 

fazendas produtoras de café. Inicialmente, somente trabalhava com capina, juntamente com o 

seu pai, que o ensinava sobre o serviço a ser realizado na fazenda. 

Esse entrevistado afirmou que se tivesse estudado mais e frequentado a escola 

regularmente, o seu trabalho diário poderia ter sido desenvolvido mais facilmente, destacando, 

assim, a importância do conhecimento acadêmico (ético) para a realização de suas atividades 

laborais cotidianas. 

Durante a condução da entrevista, esse entrevistado explicou que parou de estudar cedo, 

pois o seu pai mudava muito de cidade, e assim, ele frequentava escolas diferentes em um curto 

espaço de tempo. Então, esse fato o desestimulou, e esse entrevistado se desinteressou pelos 

estudos. Esse entrevistado trabalha há 11 anos nessa fazenda produtora de café, sendo que o seu 

rendimento é, aproximadamente, de 1 salário mínimo54 e meio. 

Para identificar a hora certa para iniciar a colheita de café, esse entrevistado respondeu 

que “pega um galho e puxa um punhado” e, em seguida, “conto os grãos maduros e verdes. 

Caso a quantidade de grãos verdes esteja em torno de 30%, está bom para iniciar a colheita do 

café”. Ao explicar como calculava esse valor de 30%, esse entrevistado comentou que “em 30 

grão, se houver 20 maduro e o resto verde não há problema”. Esse aspecto mostra a importância 

do seu conhecimento êmico no desenvolvimento do seu trabalho diário. 

Continuando com a análise dessa entrevista, a professora-pesquisadora perguntou como 

esse funcionário identificava quando o café estava seco no terreiro ou no secador. Então, 

respondeu que era “pela zueira55 dentro do secador” que sabia a hora de tirar uma amostra para 

medir a umidade do café na máquina. 

 
54Atualmente, o salário mínimo é de R$ 998,00. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57510734/do1esp-2019-01-01-decreto-n-9-661-de-1-de-janeiro-de-

2019-57510684. Acessado em 13 Agosto de 2019. 
55Zueira é o mesmo que barulho. 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57510734/do1esp-2019-01-01-decreto-n-9-661-de-1-de-janeiro-de-2019-57510684
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57510734/do1esp-2019-01-01-decreto-n-9-661-de-1-de-janeiro-de-2019-57510684
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57510734/do1esp-2019-01-01-decreto-n-9-661-de-1-de-janeiro-de-2019-57510684
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Entretanto, quando o café está secando no terreiro, esse funcionário comentou que 

“quebro esse grão ao meio e se pular uma parte para cada lado, ele [café] está seco”. Em seguida, 

destacou que “se aperto [o canivete] e o grão de café afunda, então não está bom [seco]”. 

Prosseguindo com a condução dessa entrevista, a professora-pesquisadora questionou 

se esse funcionário sabia determinar quando um terreno era bom para plantar café. Então, na 

resposta dada afirmou que “um terreno com brachiaria56 plantada é fraco, mas se tiver 

samambaia, a terra é mais forte”. Assim, complementou que “se a terra não for forte, ela gasta 

muito com adubo antes do plantio”. Ao explicar sobre a quantidade de adubo utilizada na 

plantação, esse entrevistado respondeu que o proprietário fornece as informações sobre a 

quantidade de adubo que deve ser utilizado em cada área e, também, em cada período de 

produção de café. 

Ao retomar o fato de trabalhar desde criança, esse entrevistado comentou que “aos 6 

anos eu acompanhava os meus pais no trabalho (eles eram funcionários da prefeitura), sendo 

que eles arrebentavam pedra em Simonésia [Minas Gerais], por 50 centavos e, depois disso, 

eles começaram a trabalhar na roça57”. Esse funcionário também informou que a “unidade de 

medida utilizada na venda do café quando comecei a trabalhar era a arroba, diferente da unidade 

utilizada hoje, que é litros, ou balaio ou saca”. 

Esse entrevistado também destacou que os apanhadores de café, bons, conseguem 

produzir de 10 a 12 balaios por dia. Além disso, explicou que “olho mais no olho” para construir 

uma curva de nível, e destacou que outro profissional demorou 3 dias para marcar (fazer o 

alinhamento) de 2 mil pés de café na propriedade. Finalmente, ressaltou que 2 (dois) meses 

antes de iniciar a “panha58” de café, existe a necessidade de que rocem a terra , preparando-a 

com Roundup®59 para limpar debaixo dos pés de café. 

 

3.1.1.4. Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados nas Entrevistas 

Semiestruturadas 

 

O quadro 10 mostra a codificação aberta com relação à análise dos dados brutos 

coletados nas respostas dadas pelos três participantes desse estudo (o proprietário da fazenda 

produtora de café, a engenheira agrônoma e o funcionário da fazenda) na realização das 

 
56Gramínea (capim) utilizada como pastagem na bovinocultura. 
57Fazenda, sítio, plantação, lavoura. 
58Ato de apanhar os grãos de café. 
59Herbicida a base de glifosato utilizado para limpar o terreno. 
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entrevistas semiestruturadas realizadas nos dias 16 e 29 de Janeiro de 2019, durante a condução 

do trabalho de campo desse estudo. 

 

Quadro 10: Codificação aberta das respostas dadas pelos entrevistados durante as entrevistas 

semiestruturadas realizadas durante a condução do trabalho de campo 

 

Dados Brutos Coletados 

Codificação 

Aberta (Códigos 

Preliminares) 

Eu abri 2,5 por 1; que é o espaçamento que eu gosto (31). Mas se amanhã ou 

depois existir uma máquina que dá para trabalhar no morro (14), que aqui é 

morrado, eu já perco (40) porque a lavoura é 2,5 e não cabe a máquina (21). 

É 3, 3 e meio. Hoje tem umas máquinas mais estreitas que com 3 trabalha 

bem (34). Então, pensei em colocar com 3 metros e boto 50 de pé a pé (14). 

O que eu perdi de rua, eu ganho de distância (35). Na lateral eu acabei 

ganhando (21). 

Tem gente que planta 3 por 60, 3 por 70, 3 por 80 (40), mas você fica sem 

opção (38). Você vai mudar a lavoura. Mas o que eu pensei, eu só tiro um pé 

no meio (19), e volta a ter 3 por 1 (7). Eu já pensei lá na frente (35). 

Porque se eu plantar 3 por 80, se tirar 1 pé eu fico com 3 por 1 e 60 (40). 

Perco na produção (35). Eu tô ficando com 3 por 1, que se tiver que tirar 

depois (40), 6 anos, 7 anos eu tô produzindo bem (35). 

Por 2 anos você tem uma catação. 3 anos você tem uma produção boa (34). 

Igual o que eu plantei o ano passado e está tudo grande assim. Já tem uns 

carocinhos para catar. Mas, no ano que vem mesmo, vai dar uma 

produçãozinha (40). Mas, aí em 2021 vai estourar a produção (40). Produção 

mesmo é 3 anos. 2 anos você já colhe, mas pouco (34). 

O problema da mãozinha, o pessoal trabalha por produção (34). Então, não 

abre o pano direito, e a “mãozinha” ajuda a jogar café fora, porque joga tudo 

longe (36). Agora, se você tirar rápido igual esse ano, que eu tirei, a perda 

não é grande não (40). O que cai no chão você tira depois. Mas tem lugar que 

você não consegue tirar rápido (34). 

A máquina funciona bem e cada dia mais vai aperfeiçoando. Já tem uma boa 

em que os dedos da mão são de gel. Não é muito duro (37). 

Quando o café está bem maduro, ele cai (40). Mas se não, tem que ir 

penteando o galho (34). É, se estiver verde não. Mas tem uns dedinhos... é 

uma mão mesmo. Ela vai vibrando e gira de um lado para o outro (40).  

A gente não fala balaio aqui, fala saca (4). Funciona bem (37). 

Quando o apanhador é esperto, ele costuma fazer saco igual pastel. Aquele 

saco reto (40). Você avisa pra ele que a medida está ruim (38). Aí, se ele 

permanecer fazendo isso, você passa a saca dele para o balaio (33). Ele pegou 

10, 12 balaios, 10, 12 sacos (...) para saber quanto você pagou (...) paguei 12 

sacos, paguei 12 balaios (40). Se você passar para o balaio, cai pra 10 (7). 

Tenho o balaio e a medida (33). É, mas no balaio você não consegue cortar a 

trama, não. O saco que vem com adubo, aí já usa aquele saco próprio (33). 

O saco de linhagem é mais difícil de fazer porque é de plástico (40). 

Eles mesmos já sabem quantos balaios eles colheram (40). Eles já param, e 

deixam a medida deles prontas deles lá, e a gente passa recolhendo (34). 

Quando for pagar fulano, quantos balaios deu o seu? E aí bate (33). Ele já vai 

fazendo o volume dele lá (7) e colocando no monte de cada um. A gente passa 

recolhendo (40). Você já sabe de todo mundo que tá lá (34). 

Meu terreiro hoje deve caber mais ou menos 1000 balaios (21). 

Meu café não fica muito tempo no terreiro, mas (...). Às vezes, depende da 

necessidade (14). Se o meu secador tiver vazio, já passo na pré-limpeza, já 
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limpo ele e já levo para o secador direto. Se o secador estiver ocupado, eu 

passo na pré-limpeza e jogo ele no terreiro (40). Quando desocupar o secador, 

eu jogo de novo (19). Mas com um sol desses é 15 dias (40). 

Era trabalhoso para mexer. Com 5 dias, mais ou menos (34). Hoje já está bem 

mais fácil, que hoje nós temos o tratorito (37). Se ele gastava 40 minutos para 

rodar no rodo, o tratorito faz com 10 minutos (37). Então você roda mais vez, 

com menos trabalho. Aí, favorece mais, também a secagem. Aí, de repente 

você pode fazer isso com 10 dias, 12 dias, um terreiro (40). 

E esse terreiro suspenso tem que ser coberto também (40). É cimento. Era 

asfalto. O ano passado eu desmanchei o asfalto (39) 

Gostei, mas para o trator passar, o asfalto não aguenta o trator (37). Coloquei 

o trator nele, acabou todinho (36). 

Eu tive que desmanchar e fazer de novo (36). O de cimento seca mais (34). 

O asfalto, no primeiro ano você pode até alterar um pouco, mas depois não 

altera. O problema do asfalto é que a película dele é fininha, então passa muita 

umidade (36) e o café demora mais a secar (40). Por exemplo, se no terreiro 

de cimento, choveu, você juntou o café, de repente ele enxuga. O asfalto 

demora mais (36). O asfalto é uma peliculazinha mínima, e o terreiro de 

cimento, ela tem 3 cm, muito mais alto (39). A umidade não passa (40). 

Depende do jeito que você coloca ele [café]. Tira da roça, e leva para o 

secador, aí ele já vem bem molhado. Eu gasto mais 48 a 55 horas no secador 

(40). Se eu botar ele 3 dias no terreiro com um sol desses, aí ,jogo no secador 

depois, cai para 20 horas, 25 horas (35). 

Na tuia, lá em cima. Lá eu tiro do terreiro, eu tenho uma pré-limpeza (34) 

Antigamente botava café no terreiro (40), mas depois você tinha que pegar 

um soprador manual, para soprar as folhas dele todinhas, para depois tirar 

(36). Aí, eu montei uma pré-limpeza, aí jogo o café da lavoura, já jogo ele 

[café] na pré-limpeza, aí, ele tira tudo, tira folha, tira cisco, tira o galho, antes 

de jogar para o terreiro (14). Eu ganho mais espaço no secador, que não entra 

folha dentro do secador. O café seca mais rápido (39). 

É pelo canudo? O café fica em torno desse canudo, aí joga o calor naquele 

canudo e ele vai secando (40). 

Aí ,joga o ar quente no meio do café, ele vai secando e aquela água do café, 

vai secando e aquela água vai vazando pelos buraquinhos. O vapor. E a terra 

que ainda tiver, também vai escoando (40). 

Hoje, eu coloco o café dentro do secador e não coloco a mão nele mais (37). 

O café cai no secador, aí, eu já jogo no elevador em cima, depois de seco, 

jogo na rosca e [o café] cai dentro da tulha (34). Eu tenho 2 tulhas, não falo 

silo (4). Eu guardo o café a granel e, aí, é manual (41). 

Na hora de vender eu pilo o café, para limpar. Eu não despolpo o café, eu tiro 

a casca dele bruta (40). Vai tirar a casca bruta (34). Tira toda a proteção e fica 

só aquela película de dentro (34). Você guarda o café ele assim (41). 

É uma máquina própria. É giratório (37). Ele vai passando, vai banando (40), 

passa no martelo, vai limpando (34) Não. Eu pretendo comprar, adquirir esta 

máquina, eu não tenho (39). 

Você coloca o café no queimador e com 6 horas você pode descansar. A lenha 

não. Toda hora você tá botando lenha (34). Eu gosto mais de queimar a lenha 

do que a palha, porque eu prefiro a palha para virar adubo (40). 

Aí, quando eu vou vender, eu agora, estou analisando preço. O preço tá baixo. 

Então, se deu uma alta, ou chega na época de colher o grão não melhorou 

mesmo, eu já limpo o café (42). 

A saca é 60 kg e meio. Não. Por causa da embalagem, você tem que comprar 

o saco e ainda paga para ele meio kg de café (40). Em 1000 sacas de café, 

você perdeu 500 kg, que são quase 10 sacas de café. (42). 
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A gente perde qualidade. O cheiro dele também. Quando ele chega no ponto 

de secagem, a gente já tá acostumado com o cheiro que faz lá (40). A umidade 

você vai definir o café no secador (43). 

A palha melosa é a palha de fora mesmo, a casca do café. O mel, é da palha 

melosa. Aquele melado que vem da roça assim. É a palha mais pesada, que é 

a mais grossa (40). 

A minha formação foi na roça. Eu fui criado na roça. Na minha época de 

juventude, que eu fui criado na roça, era bem diferente de hoje (40). 

Então, a gente tinha outra cultura (40), outra formação de como cuidar da 

terra, como cuidar da lavoura (32). Não existia adubação, o café produzia por 

conta própria. A produção era baixa. O café produzia de acordo com ele 

mesmo (40). Não tinha terreiro de cimento, era na terra, cascalho, e tinha 

bastante dificuldade (36). 

Só era terreiro de terra, se chovesse virava barro, era complicado (36). Hoje 

a facilidade é bem maior, tem terreiro, tem secador. Bem mais fácil (37). 

Falando de produção, de retirada anual, que a lavoura tem ano que ela produz 

mais e ano que ela produz menos, né? (40). Vamos dizer que dá para fazer 

um faturamento bruto (44) pela quantidade de pé de café que eu tenho em 

torno de 360 mil por ano. É, dá uns 30% de lucro (42). 

O café, é decidido pela maturação dele (43). Aí, quando ele está bem 

avermelhado, ele tá no ponto de colheita (40). Não consegue fazer uma 

produção uniforme de grão vermelho (36). 

Quando chega a época de colheita, o tom mais avermelhado tá na época de 

colher. Não, só pela cor (40). 

O barulho a gente vai identificando (40) e depois passa para a máquina, para 

saber realmente o grau de secagem dele (44) É, medidor de umidade. O ideal 

é você guardar ele com 12, no máximo 12,5 de umidade (42). 

Primeiro passo que tem que dar é preparar o terreno realmente. Você faz a 

covação, faz a calagem, que é jogar o calcário para poder diminuir a acidez 

da terra e vem com a adubação, deixa as covas preparadas (40). Mais ou 

menos, em torno de 30 dias depois você enche as covas novamente, aí tá no 

ponto de você colocar as mudas (34). 

Você prepara as covas, enche as covas, e dá um espaço de uns 30 dias para o 

adubo curtir para não ter o risco de queimar a raiz da muda. Exato. Aí a terra 

tá preparada. Você pode jogar a muda (40). 

O esterco mais novo, você sabe que ele esquenta e queima tudo. Quando o 

esterco já está curtido, não tem problema não (40). 

Quando tem a produção, todo ano tem que fazer a análise do solo (44). Para 

ver se realmente está precisando da calagem, que aí tem que fazer. Sim, 

quando você tem conhecimento da terra você vê uma terra bem calada, que 

ela tá com a calagem bem feita, sai mais mato, tem os matos que saem (40). 

Quando a terra está deficiente ela começa a trincar, não tem saúde. Aí, você 

sabe que precisa de calagem (40). Mas o ideal é fazer a análise de solo, para 

você ver realmente a quantidade de calcário que tem que usar (42). 

Onde tem muita samambaia, aí você pode saber que a terra tá ácida. Aí só de 

jogar calcário, a samambaia vai diminuindo (40). 

É, faltou cuidado. Eu tenho lavoura plantada, que era samambaia pura, 

quando eu plantei. Aí você vai fazendo a calagem e a samambaia vai 

eliminando. Se para de fazer a calagem, ela volta de novo (42). 

A florada é o primeiro passo que você vai saber da lavoura, da quantidade de 

café que você vai ter (40), isso não quer dizer que uma florada é realmente 

uma produção alta. Pode ter problema na florada, cai as flores antes do 

chumbinho. Mas, pela florada dá para identificar sim uma boa parte da 

produção que você vai ter. O ideal mesmo, é depois que forma o chumbinho 
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e você vê. Mas pela florada dá para identificar bem o tamanho da colheita 

(40). 

Eu uso mais a cabeça do que calculadora (45). É. Porque tem que calcular a 

quantidade que você vai jogar por pé, e a quantidade que tem no saco, para 

você saber a quantidade que você vai jogar (40). A análise vai te mostrar a 

deficiência ou a potência da terra (42). Aí, o engenheiro agrônomo vai 

calcular o que você deve jogar e na quantidade, de adubo calcário (44). 

Geralmente aí que entra o conhecimento técnico do engenheiro agrônomo. 

Porque eu sei a quantidade que vou jogar em saco, depois de calcular a 

dosagem, o que eu devo jogar, se é o potássio, ou outros derivados a mais do 

adubo que eu tenho que jogar. Aí que eu vou calcular a quantidade que vou 

jogar por pé. Aliás, o agrônomo já me dá a quantidade, tantas gramas por pé 

(44) Aí entra a minha conta (45).Nós jogamos agora o líquido [no café], na 

bomba costal. Aí você vai no jato. Dois jatinhos por pé (34). 

De acordo com a florada que tem, de acordo com o que vingou da florada, já 

calcula, mais ou menos por pé, quantos litros você vai ter por planta (40). Aí, 

você calcula, tantos litros por planta, tantos pés de café que você tem, quanto 

vai dar cada um. Você vai ter noção de quantos balaios você vai ter, e quantas 

sacas você vai colher por área (42). 

[Cada saca] é 60 quilos e meio. Que vai gastar, mais ou menos, em torno de 

7 balaios para fazer uma saca (47). 

De acordo com a produção. Um pé dá em média 3 a 4 litros. Tem pé de café, 

que dá até 10, 12 litros. Mas isso é mais raro (47). 

Depende do tamanho. Quanto mais alto, quanto mais galho tem, melhor. Mas 

não pode ter broto ladrão. Tem uns broto ladrão também, que você joga o 

adubo, que come o adubo, e não produz (40). Aí, tem que tirar para ficar só 

os brotos sadios. Se tiver mais galho, e maior o pé de café, vai dar mais 

quantidade. Mas normalmente hoje, os cafés, igual ao arábica aqui, é café de 

6 litros por pé (47). Não passa muito disso (34). 

A matemática na época que eu aprendi, se aprendia a matemática um básico 

bom (45). Então, me ajuda muito (18). 

Os jovens de hoje, qualquer coisa pega calculadora. Pega o celular e usa o 

tempo todo. E nós que fomos criados sem essa eletrônica, a habilidade que 

você tem para fazer uma conta de cabeça, é muito mais rápido. (45). Às vezes, 

a menina está lá somando o resultado na calculadora, antes dela somar, eu já 

dei o resultado para ela (18). Eu faço conta de cabeça (45). 

Por exemplo. Um saco de adubo é 50 quilos. Eu vou jogar, 100 gramas por 

pé. Aí, quantos pés de café eu vou adubar com um saco de 50 quilos? 500 pés 

(47). Eu tenho um talhão com 6000 pés, 9000 pés, 14 mil pés (31). 

A gente tem uma medida, uma medida visual. A gente calcula (40). A gente 

mede na balança de precisão, e corta a medida daquele peso (33). 

Tem lavoura que vai jogar 200 g, tem lavoura que vai jogar 100 g, tem lavoura 

que é 50g. Então eu tenho as 3 medidas (33). Igual o líquido, a precisão é 

bem maior. Porque você controla ela já no jato. O manual, não tem 100% de 

precisão (40). 

Vou te dar outro cálculo (18). Igual a gente está jogando o adubo da bomba, 

a bomba são 20 litros. Aí nós estávamos jogando 2 jatos de 50 ml. Que 

corresponde a 200 g de adubo. Aí, uma bomba de 20 litros, nós fazemos 200 

pés de café. Porque vai jogar 2 jatos de 50 (21). Dois jatos de 50 dá 100 ml 

que vezes 20 dá 200 pés. É mais ou menos essa técnica que a gente usa para 

o cálculo (47). 

A curva de nível é para você ter uma lavoura mais padronizada (39). Por 

exemplo, se você não montar a curva de nível, que é o desnivelamento do 

terreno. Se você não usar a curva de nível aqui, para vir com a lavoura certa, 

você vai pegar uma carreira aqui, e ela vai descendo. Ela vai chegando no 
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lado de cá (40). Se você usar a curva de nível, você tem uma lavoura mais 

padronizada. Com as carreiras mais certinhas (42). E também para evitar a 

erosão. Se eu plantar a lavoura morro acima. Isso. A erosão vai vir. Se eu 

pego a curva de nível aqui, a água pegou aqui na carreira de café, ela vai 

seguindo o pé de café (40). 

Se eu faço a curva de nível cobrindo o terreno, a chuva vai vir, e ela segue o 

caminho aqui, e vai vindo e levando os pés do caminho e estraga a lavoura 

toda. E vai perdendo também a água (35). 

Hoje não usa muito mais, não. Mas antigamente na lavoura que plantava, 

além de você plantar ela no nível, você tinha uma vala na curva de nível para 

você coletar a água (40). Para armazenar. Isso é muito interessante para a 

lavoura, porque a água que vai embora não fica estocada (30). 

Mas como é muito trabalhoso, toda vez que chove, a vala enche de terra. Aí 

você tem que vim, e tirar a terra todinha (40). Então, praticamente acabou, 

porque não é interessante (36). 

Hoje tá usando mais fazer as caixas de contenção nas lavouras. Vai jogando 

as enxurradas nelas, e elas enchem d’água.(44). Eu não tenho ainda, mas isso 

é interessante, porque você vai armazenar a água no meio da lavoura (39). 

Em vez da água descer e ir embora, ela vai ficar ali, e ela vai espalhando 

automaticamente. E essa caixa é mais fácil de limpar. Não limpa com a mão. 

Você coloca uma máquina lá e limpa a terra de novo. É rapidinho. Coisa que 

você gastava 10 horas para fazer, a máquina, com 15 minutos faz tudo. Bem 

mais prático. Isso é muito interessante numa lavoura.(30) 

Não, coloca só de um lado. Aí você desvia a enxurrada para aquela caixa. 

Enche uma aí passa para a outra. Vai passando de uma pra outra e vai 

descendo. Evita até a erosão (44). 

Faz uma caixa de 5 mil litros de água. Armazena. Um pouco mais pra baixo, 

tem outra caixa de 5000 litros, quantos mil litros de água você armazena na 

sua lavoura no ano todo (40). 

É mais ou menos assim, você faz uma marca, e tira o desnível da terra (40) 

Isso, tecnicamente, eu não sei como explicar (26). 

Por exemplo, aqui você vai entender melhor. Aqui está o terreno, né? Em vez 

de nós fazermos assim, nós vamos pegar de cima assim. Vai cortar o mais 

alinhado possível. Você marcou a 1ª aqui, que é a mestre que chama (40). Aí, 

você vai fazendo as outras. Entendeu? Você marcou a 1ª, aí o terreno é 

triangular. [pega um papel para desenhar]. Aí ,você tem o terreno assim. Aqui 

tem a ponta do terreno, aí você tira uma mestra aqui, no meio do terreno. Aí, 

ela vai morrer lá, pois afunilou aqui. Aí você vai tirando as outras. Você vê 

que aqui, ela [curva de nível] vai morrendo (42). 

Você pode também, se você tem muita habilidade (45) marcar a 1ª aqui (no 

alto) e, aí, você vai pegando as outras. Mas o ideal é você ter uma mestra 

(40). Aí você vai plantando as mudas aqui, quando chega aqui [final], vai 

afunilando. Mas antes de juntar (34). Por exemplo, quando você faz a estrada, 

a que eu fiz lá, eu peguei minha estrada aqui né, aí ela vai indo vai sendo 

nivelado. Quando eu cheguei aqui, tem que fazer um viradouro (34). 

Aqui eu pego outra estrada aqui, de novo, para poder vir para cá. Você pode 

ver que aqui, ela afunilou. Já nessa lavoura aqui, ela vai pegar a carreira aqui, 

e depois ela vai morrendo. Aqui eu faço outro virador, e já pega outra estrada 

de novo. A estrada não pode ficar muito morrada demais. Você vê que aqui 

ela está larga, e aqui ela vai estreitando. Ela começa aqui e vai morrendo.(30) 

É experimental. Eu tenho lavoura plantada, que é 3 por 80, dois e meio por 

1. Tenho lavoura plantada, 2 por 70. Então, quando a gente vê que a produção 

é muito adensada, mais junta, a gente vê que a produção dela vai mais para a 

copa (40), Então, o café precisa ter espaço para produzir. Então, eu prefiro 

plantar 3 e meio por 50, que eu vou ter mais ou menos o mesmo número de 
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plantas por hectare (7) e com um espaçamento de beco maior, que são as ruas. 

Aí, a lavoura vai arejar mais, vai pegar mais ventilação para poder dar melhor 

produção (40). O café produz muito é no exterior (35). 

Exato. Porque ele [café] vai crescendo. Você tem espaço para crescer, e a 

produção dele vai ser maior (40). Ele vai produzir também. Mas quanto mais 

crescimento você tiver de galho, bem alimentado, a produção dele é melhor 

(44). Quanto mais galho cresce, no crescimento ele dá café (42)  

No [café] Conilon, o galho que produz, não produz mais. Aí, você tem que 

recepá ele para poder brotar de novo. No Conilon não produz no mesmo 

galho, não. O galho que produz dele, tem que tirar no corte (40). 

Depende da produção da lavoura. Se for uma lavoura com 4 litros por pé, em 

uma produção média. O apanhador médio, colhe mais ou menos de 6 a 8 

sacos por dia. E dá, mais ou menos, de 40 a 50 sacos por semana. É, quando 

a lavoura está fraca de café, o apanhador vai procurar produzir mais (47). 

Em um pé não, mas vários. Em menos quantidade de pés de café vai encher 

mais rápido (40). Igual a esse ano passado, que tive uma colheita boa, teve 

apanhador de café que apanhou 18, 20 balaios de café por dia (38). 

Depende do apanhador. Porque eles recebem por produção, recebem por 

saca. Aí tem apanhador que é mais lento, tem apanhador que é mais 

habilidoso. Ele almoça com 10, 15 minutos e vai trabalhar novamente, porque 

é por produção. Quanto mais produzir, mais ele ganha (38). 

A conta que você faz na caneta, a gente fazia na cabeça (45). Por exemplo, 

um frango que pesava 1 kg e 600 g. É fácil. Um quilo é 6 reais. Então, 600 g 

a 6 reais, 6 vezes 6, 36. Aí dá 9 e 60. Aí olha como fez a conta, você mata 

primeiro o maior (47). É fácil (45). Por exemplo, você pega o maior, deu 2 

kg e 300. 2 kg a 6 reais, dá 12, 300 g a 6 reais? (47). 

Isso eu aprendia com os pais, né? Passava as coisas de pai para filho. A 

experiência é diferente (40). 

A lavoura está madurando desigual, tem lugar muito mais verde, você 

começa com menos gente, depois conforme ela vai madurando, você vai 

aumentando o pessoal (40). 

A experiência dele é grande com o café. Antes de ter o medidor de umidade, 

pegava o grão de café e partia, e sabia se estava bom ou ruim (40). 

Você pega o canivete e aperta no grão de café, se pulou é porque tá seco. Se 

ele cortou e o grão ficou quietinho no lugar, ele tá muito úmida (40). 

A florada te dá uma base, mais ou menos, da quantidade de café que você vai 

colher.(40) Se o tempo correr tudo bem. Porque às vezes, dá uma florada 

muito grande, muita flor. Às vezes dá muito sol em cima e aquela flor ela não 

vai vingar, ela vai queimar (46). Às vezes, também, se florou demais, e se 

chover muito em cima daquela florada também, ela cai. Então, às vezes deu 

muita flor, e não quer dizer que vai dar muita produção (40). 

Quando vira chumbinho e tá mais, um pouquinho maior dá para saber mais 

ou menos a produção (40). No nosso cálculo a gente não erra muito (18). A 

gente pensa assim: a lavoura vai dar tantos balaios esse ano (40)A gente erra 

um pouco para menos, ou para mais (45). 

É que, às vezes você pega um galho que tem muito ou pouco. Então o pé a 

gente calcula o global que tem (40). 

Um pé de café médio, que está lotado de cima embaixo, então a gente 

consegue calcular mais ou menos, quantos litros (33) dá por pé de café (40). 

E na nossa época de estudar, era tudo muito difícil, porque não tinha escola, 

chegava no final do quarto ano do primário, não tinha mais escola. Tinha que 

parar ali (11). 

Antigamente, os pais valorizavam mais o trabalho dos filhos do que o próprio 

conhecimento de estudos. E a dificuldade era grande, porque os pais 

colocavam os filhos para trabalhar cedo, que foi o meu caso e do compadre, 
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que começamos a trabalhar cedo. Às vezes, a gente até queria estudar, mas 

não tinha condições (11). 

Era 4 arroba para fazer uma saca de café (33). Só que a arroba do café em 

coco, igual você viu na tulha lá, se for vender hoje, é 30 kg por arroba. Uma 

arroba é 15 kg. O café em grãos é 30 kg por arroba. Se ele estivesse um 

pouquinho úmido, eles pediam 32 kg por arroba (33). Variava porque 

antigamente não se falava em saca (40). 

Às vezes o café estava meio úmido no terreiro, ameaçava uma chuva, aí 

pegava ele e guardava (40). O comprador ia comprar e ele pegava essa 

experiência que o compadre tem o comprador também tinha (30). Ele pegava 

o café, desmanchava um pouco, dava uma mexida no café e dizia: “pago 32 

kg por arroba” e pagava (40). Uma arroba é 30 kg (33). 

Quase ninguém mais faz café muito úmido porque a facilidade de você tirar 

a umidade dele é bem mais fácil (44). Se eu não tiver o medidor de umidade, 

tem outro vizinho que tem, leva na rua para os compradores de café que tem 

a máquina de medir umidade (46). É o que eu fazia antes de ter o medidor 

(37). 

Cada um vai plantar de um jeito. Por exemplo, às vezes, eu quero plantar uma 

lavoura 3 por 50, outro quer 3 por 1, outro quer plantar 2,5 por 1, 2 por 80. 

Antigamente, era 3, 4 metros de beco e 2 m de pé a pé (40). 

É, era difícil de apanhar, que tinha que subir no pé de café. Mas era outra 

qualidade também de pé de café (36). 

Hoje, apanhador de café não quer apanhar em café alto. Aí quando ele fica 

alto, com 2 m ou 3 m, você tem que recepá ou fazer o galhamento (44) Foram 

os 2 parâmetros: um você corta curtinho e o escretamento, você corta no meio 

(34). Você tem que ter a produção, mas quando você esqueleta o café todinho, 

faz tipo uma árvore de natal nele (46), aí aqueles galhos que você cortou aqui, 

vão soltar broto novo e vai produzir mais (40). 

Se você deixa ele grande, vai produzir só as pontas. É melhor quando você 

recepa ela todinha, que vai só formando broto novo. A lavoura recepada, leva 

2 anos para produzir, A esqueletada, 1 ano ela já vai ter produção (42). 

Quando ela [plantação de café] é mais junta tem menos mato entre elas. Foi 

por isso que usaram a prática de lavoura adensada, para diminuir serviço (40). 

Porque a lavoura, quanto mais larga ela é, mais mato sai. Então dá mais 

trabalho. A lavoura adensada vai fechar e não vai sair mato (42). 

Hoje, 90% das lavouras não se faz capina, só roça com roçadeira. É um 

serviço mais leve, que você faz mais rápido (46). Aqui eu faço mais na 

enxada, na capina mesmo. Mas dá muito trabalho, estou querendo partir para 

o outro lado já, porque é muita mão de obra (39). 

Trabalho com lavoura. Eu comecei foi capinando mesmo (31), junto com 

meu pai, que me levava sempre para trabalhar (30). Eu fico só na lavoura, 

não fico na horta (31). 

Eu pego um galho e puxo um punhado e vou contando os maduros e os 

verdes. Dá a quantidade que está maduro e verde (40). Se tiver 30% verde, aí 

não tem problema, 20 maduros e o resto verde, não tem problema (47). 

No secador, a gente tira um pouco dele e põe na máquina para olhar a 

umidade dele (44). Pela zueira de dentro do secador (40). 

Eu partia no meio e se ele pulava um grão para cá e para cá ele estava seco. 

E se apertou e afundou, ele não estava bom (40). 

Você vai lá no terreno e se tiver plantado uma braquiária, ele vai ficar mais 

fraco (30). Agora, se tiver samambaia, numa grota assim, aí já é mais forte a 

terra. Se ela não for forte, vai gastar muito com adubo (40). 

Dia inteiro, eu, meu pai, mais minha mãe, ficava lá quebrando pedra, por 50 

centavos (30). Depois ele resolveu largar a prefeitura e foi para a roça (32). 

Pagava por arroba (33). Se o apanhador for bom tira mais. 10, 12 (38). 
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Tem que arrumar o galho, aí, pega 2 pauzinhos assim, e coloca um outro 

assim, e coloca eles ali, aí você vai mudando eles assim, vê o nível, faz um 

buraco ali, e vai fazendo. É só pegar 3 réguas, põe 2 em pé e pega outra aqui, 

aí já foi para o nível (40). Eu olho mais é no olho mesmo (40), mas se pegar 

o nível, aí fica mais certinho ainda (45). 

Veio um camarada aqui de Manhuaçu, para ajudar a fazer a marcação (44). 

Demorou 3 dias para marcar 2 mil pés de café (36). É, o alinhamento (31). 

Vai chegando a época de panha agora (40), aí mais ou menos 2 meses antes 

aí roça e bate roundup® nela (37), e vem embaixo do pé limpando (34). 

O talhão é como se fosse um quarteirão de pé de café. Não tem uma medida 

certa, mas como temos a pulverização através de canhão (46). A gente 

considera o tamanho do talhão para que uma passada do canhão possa ter 

uma cobertura total de área (34). 

A gente faz a pulverização de 4 a 5 vezes por ano. A última é geralmente em 

março (34). Aqui a gente não usa produto pesado assim (32). 

Em relação ao espaçamento é muito pessoal (30) porque a gente sabe que 

quanto mais adensada, a gente ganha por área, e não por pé. E quanto menos 

adensada a lavoura, a gente ganha por pé (46). Adensado, você tem que 

renovar a lavoura a curto prazo porque ela estressa mais rápido (37). 

A gente fazia o famoso pé de galinha. A gente colocava uma régua e um 

medidor. E aonde o medidor parasse, era a declividade da área (40), Na 

faculdade a gente usava muito isso. Chamava nível de pé de galinha (44). É 

bem simples de fazer porque essas máquinas são caríssimas (42). 

A gente tem até que respeitar isso no solo, porque se não respeitar esta 

declividade, a gente começa a ter erosão no solo (40). Então quando a gente 

for plantar, a gente tem que respeitar a curvatura do solo (46). Por isso que 

não é muito usual plantar morro abaixo, porque você acaba aumentando o 

escoamento da água e aí provoca erosão (30). 

Então a gente tem sempre tirar caminho de água, por tá respeitando a 

curvatura do terreno, para evitar qualquer dano. Você abre a estrada sempre 

tentando respeitar o relevo (46). 

O hectare é uma medida fixa, 10 mil metros quadrados (33). Cada produtor 

trabalha de um jeito pelo tamanho do terreno dele (30). A gente comprou 

muita lavoura plantada, foram poucas que a gente realmente plantou, mas a 

que a gente plantou, a gente conseguiu reestruturar melhor (39). 

Teve uma agora que já estava plantada, que a gente vai abrir uma estrada no 

meio dela. É para conseguir uma pulverização melhor (35). 

A gente define o espaçamento (30) e colocou 3 metros de beco, de rua e 50 

cm entre planta (40). É um teste que a gente está fazendo para ver como vai 

ser a produção (44). 

O pessoal tem usado muito na região 2,5 por 1, isso é, 1 metro de pé a pé. Aí 

agora saiu um novo, 3 por 50 (30). É uma distância muito usual até para a 

motorizada, para passar com o carro no meio dela. Que você vai ter a 

distância para trabalhar (35). Com 3 anos pode esperar porque ela tá novinha, 

é a primeira carga dela (32). 

E esse espaçamento facilita muito o trabalho deles. Mais manual (40). Esse 

ano a gente teve uma colheita de máquina (37). 

Fica café para trás quem não sabe apanhar direito (36) e acaba trazendo 

doença (34). Se o apanhador não souber trabalhar, ele acaba quebrando o café 

também. Tem que saber trabalhar, se não quebra (38). 

Tem pano de todo tamanho, 10 metros, 12 metros, 4 metros. Eles saem 

forrando todo aquele solo por baixo do pé de café, e vai puxando na 

“mãozinha” ou na mão. Cada um com seu pano (40). 
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Cada saca é a medida de um balaio (33). Eles vão colocando no saco e a gente 

vem depois buscando (34). A colheita vem no saco que tem a medida de um 

balaio (45). 

A gente tem um saco aqui que é a medida. A gente comprou esse ano um saco 

próprio. Ele vem até com um risco da medida pra apanha. Ele vem com um 

risco assim (33). Tem que passar uns 2 dedos da medida porque aí na hora 

que a gente puxar, vai dar a medida (40). 

Eles vão colocando o café em montinhos separados (34). Eles identificam, e 

a gente anota, Érika 10 balaios, Paulinho 5 balaios e Aline nenhum balaio 

(47). A gente vem anotando, aí no final a gente dá um vale, um crédito para 

eles, para acertar no final de semana (34). 

O terreiro suspenso se usa muito para café especial, mas são micro lotes. 

Você tem uma aeração melhor, o café você favorece, mas é só para especial 

(46). É muita mão de obra, é caro e você não consegue secar uma grande 

quantidade (36). Tudo isso que influencia no sabor do café (43). 

Tem dois secadores, um grande e o outro é 150 (37). Ele é cheio de nervuras 

dentro dele para o café ir mexendo, na medida em que vai ventilando. É como 

se fosse pás da rosca. São duas camadas de cilindros, uma por fora e por 

dentro tem outra camada com um furo dentro dele (34). 

Guarda o grão em coco. A gente não guarda o café em grão mesmo (41). 

Chama pergaminho em coco (40). Hoje em dia tem muito estudo que mostra 

que o sabor do café guardado em pergaminho fica mais saboroso do que o 

café lavado e despolpado (30). 

Secamos o café em pergaminho, com casca e tudo ou seca ele despolpado 

(40). O café despolpado tem caído no gosto por ele ser um café mais fraco, 

que você acaba perdendo a mucilagem e perdendo um pouco do sabor (30). 

O despolpado você lava o café, ele vem da lavoura, o grão úmido, que acabou 

de colher e passa por uma máquina que vai tirar a casca, aí pila (40). E tira 

um pouco da mucilagem (34). 

A gente tem 3 tipos de despolpar café: você lava o café 100 %, que fica só a 

semente mesmo, a outra só tira a casca e a outra tira um pouco da mucilagem 

do café. Depois disso que seca o café (40). Isso é um café muito mais sensível 

até para guardar. Ele não aguenta muito tempo guardado (13). 

É na própria máquina que o café quebrado é separado (37). Ela sai em 3 bocas 

assim: o café bom, o café quebrado e a palha melosa (13). E a casca do café 

sai por cima assim (37). 

A casca de café a gente joga no queimador, que é a palha de café, que usa no 

próprio secador de café e joga na lavoura também (37). Só que a lenha, ela 

segura a temperatura por mais tempo (40). Tem muita porcentagem de 

potássio e fósforo (44). 

Inteirou os 60 kg na balança, eles já tiram, amarra o saco e joga na 

caminhonete, e já coloca outro, rapidinho (34). 

O café, para a gente não perder a qualidade, tem que vir desde a lavoura (43). 

A qualidade do café vem desde a hora que tirou ele do pé (46). 

A gente tem que tirar o café em torno de 12,5 de umidade (33) para ele não 

quebrar na hora da limpeza (36). Temos o aparelho que mede a umidade. 

(33). Aí, quando vai dando até a experiência (45). 

Tem o tempo e quando ele começa a fazer o barulho no secador, que é o 

barulho que diminui a carga, o volume porque tirou a umidade (40). Ele 

começa a fazer mais barulho. Aí, a gente tira, tira, despolpa (39). 

Tem que tomar cuidado porque se ficar a mais o café pode mofar e se ficar a 

menos ele quebra, na hora de limpar. Tem que ficar bem atento (45). Se ele 

ficar 10% de umidade, na hora da limpeza o café quebra muito e perde valor 

(40). 
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O café tem que estar inteiro senão, não agrega valor (40). O café quebrado é 

o famoso café escolha. Café quebradinho (40). É porque, na hora que você 

vai moer o café pequenininho, ele acaba torrando mais rápido, ele acaba 

torrando mais rápido (39). E se você tiver o café mais uniforme, vai 

queimando (36). 

O café de custo para revenda é mais barato que o nosso, uns 100 reais mais 

barato, no mercado. É uns 100 reais do grão bom (32). 

A escolha vem com tudo isso, grãozinho pequenininho, grão chocho, grão 

que quebrou (40). 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a organização e apresentação da análise dos dados das entrevistas, o quadro 11 

mostra os jargões utilizados na produção cafeeira pelos membros desse grupo cultural. 

 

Quadro 11: Jargões utilizados na produção cafeeira 

Jargões Significado 

Apanhador/Catador Pessoas que trabalham na lavoura, colhendo o café manualmente 

Balaio Cesto usado na coleta de café 

Banando o café Abanando 

Brachiaria Gramínea (capim) utilizada como pastagem na bovinocultura 

Beco Estrada entre um talhão e outro 

Broto ladrão Broto do pé de café que não produz grão 

Café escolha Café de baixa qualidade que é feito com grãos defeituosos, quebrados. 

Calagem Efeito de adubar a terra com cal, para diminuir a acidez do solo e 

neutralizar o alumínio. 

Catação Ato de apanhar café ou escolher o café 

Corretor Pessoa que comercializa o café 

Chumbinho Grão de café na fase inicial de crescimento 

Covação Ato de abrir buraco no solo para plantio 

Derriçar Ato de puxar os grãos de café do galho de uma só vez. 

Em coco Café seco com a casca 

Escretamento Tipo de poda em que corta o pé de café no meio do caule 

Esqueletar o café Tipo de poda utilizado na cafeicultura com corte dos ramos laterais 

Fornalha Local em que se coloca a lenha ou palha no secador 

Galhamento Corte dos galhos do pé de café 

Grão chocho Grão de café que não se desenvolveu direito 

Lavoura Plantação 

Mãozinha Máquina utilizada na colheita semimecanizada de café 

Mestra [curva] Primeira curva de nível feita que é referência para as outras 

Litros Unidade de medida utilizada na produção cafeeira 

Morrado Terreno muito inclinado 

Morro É uma elevação em um terreno com uma inclinação suave, também 

chamado de montanha 

Morro abaixo Plantio na encosta da montanha 

Mucilagem do café É uma camada viscosa, rica em açúcares, situada entre a polpa e o 

pergaminho 

Palha melosa Casca retirada do café após secar 

Panha Ato de apanhar os grãos de café 

Pé a pé Entre um pé e outro 

Penteando o galho Ato de passar a mãozinha nos galhos do pé de café 

Pergaminho Película interna do grão, entre a casca e a semente. 
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Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Com relação aos jargões utilizados pelo proprietário da fazenda produtora de café, pela 

engenheira agrônoma e pelo funcionário dessa propriedade, a figura 16 mostra um desenho 

esquemático do fruto do café e de suas estruturas, nomeadas de acordo com a linguagem 

utilizada pelos membros desse grupo cultural. 

 

Figura 16: Desenho esquemático do fruto do café com as suas estruturas 

 
Fonte: Adaptado de Vincent (1987) 

 

É importante ressaltar que, após a finalização da determinação dos códigos preliminares 

no processo de codificação aberta da entrevista com o proprietário, o funcionário e com a 

engenheira agrônoma da fazenda produtora de café, a professora-pesquisadora procedeu com a 

codificação axial para determinação das categorias conceituais. 

 

Pilar o café Bater o café para tirar a casca 

Pilagem Processo realizado para descascar o café com a utilização de 

equipamento mecânico 

Polpa É a casca, a película mais macia que protege o grão do café 

Queimador Fornalha do secador de café 

Roundup® Herbicida a base de glifosato utilizado para limpar o terreno 

Recepar o café Cortar os galhos do café. Poda que promove o corte baixo do tronco da 

planta 

Roça Fazenda, sítio, plantação, lavoura 

Roçadeira Equipamento agrícola utilizado para aparar a grama ou pequenas ervas 

que aparecem nas plantações 

Rua Espaço entre uma fileira e outra de café 

Saca Saco que armazena o café 

Talhão Região do terreno do plantio de café (como se fosse um quarteirão dentro 

do terreno todo) 

Terreiro Área plana para a secagem do café 

Tratorito Trator pequeno utilizado para mexer o café no terreiro durante a secagem 

Tuia (tulha) Construção para estocar café em grão 

Vingar Desenvolver 

Viradouro Área no meio da lavoura feita para virar o caminhão 

Zueira Barulho 
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3.1.1.5. Codificação Axial dos Dados Brutos Coletados nas Entrevistas Semiestruturadas 

 

O quadro 12 mostra a codificação axial realizada com relação à análise dos códigos 

preliminares obtidos no processo de codificação aberta das entrevistas semiestruturadas com os 

três participantes desse estudo, o proprietário, a engenheira agrônoma e o funcionário da 

fazenda, durante a condução do trabalho de campo desse estudo. 

 

Quadro 12: Codificação axial realizada com relação à análise dos códigos preliminares 

obtidos no processo de codificação aberta das entrevistas semiestruturadas 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(11) Interesse pela aprendizagem 

(37) Valorização do desenvolvimento tecnológico 

(44) Conhecimento ético 

 

Contexto Escolar 

Acadêmico (Ético) 

(4) Cultura regional 

(13) Caracterização do café 

(14) Tomada de decisões 

(30) Conhecimentos familiares e/ou comunitários 

(31) Práticas cotidianas 

(32) Valorização da cultura cafeeira 

(33) Métodos e instrumentos de medidas 

(34) Atividades na produção cafeeira 

(36) Dificuldades na produção cafeeira 

(38) Pensamento crítico ao trabalho dos funcionários 

(39) Melhorias das práticas cotidianas 

(40) Conhecimento êmico (local) 

(41) Estocagem do café 

(43) Qualidade do café 

(45) Valorização dos próprios saberes 

(46) Orientações no processo produtivo do café 

 

 

 

 

 

 

Contexto Extraescolar 

(Êmico) 

(7) Conexões da Matemática com o cotidiano 

(18) Valorização dos conhecimentos matemáticos 

(21) Contribuições do conhecimento matemático para o cotidiano 

(35) Projeção de futuro com base na tomada de decisões 

(42) Conhecimento dialógico 

(47) Matematização de situações cotidianas 

 

 

 

Contexto Dialógico 

(19) Estratégias de resolução 

(26) Reconhecimento das próprias limitações na aprendizagem 

Ação Pedagógica da 

Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a elaboração das codificações aberta e axial relacionadas com as entrevistas 

realizadas, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados no questionário inicial. 

 

3.1.2.  Análise dos Dados Brutos Coletados no Questionário Inicial 
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A análise dos dados mostra que 35 (100,0%) alunos participantes responderam ao 

questionário inicial que foi entregue no dia 20 de Março de 2019, antes do início da realização 

dos blocos das atividades propostas no registro documental desse estudo. Esses questionários 

foram devolvidos à professora-pesquisadora no dia 28 de Março de 2019. Nesse tópico, a 

professora-pesquisadora analisou as questões de 07 a 26 desse instrumento de coleta de dados. 

Ressalta-se que as questões de 01 a 06 foram analisadas no Capítulo II dessa dissertação, 

pois estavam relacionadas com a caracterização dos alunos participantes desse estudo. Por outro 

lado, é importante enfatizar que as questões de 07 a 10 do questionário inicial estavam 

relacionadas com o hábito das famílias dos alunos participantes com relação ao café. 

Desse modo, a análise das respostas dadas para a questão 7: O café faz parte das 

compras mensais de sua casa? Sim ( ) Não ( ). Explique a sua resposta, mostra que 23 (65,7%) 

alunos participantes afirmaram que sim, pois o consumo diário de café é tradição em suas 

famílias, sendo um produto indispensável nas refeições. 

Por exemplo, a aluna participante F40 comentou que “Em minha casa é rotina beber 

café todos os dias”. Para esses participantes, o café é um produto de consumo importante em 

suas compras, pois é uma bebida muito importante para a região, que gera rendas para o 

município. Por exemplo, o aluno participante M13 argumentou que “Ele [café] é o principal 

gerador de renda”. 

Por outro lado, 11 (31,4%) alunos participantes responderam que o café não está 

incluído nas compras realizadas em suas casas, principalmente porque há produtores de café 

em suas famílias. Por exemplo, a aluna participante F30 afirmou que “Meu pai é cafeicultor, 

ele mesmo produz o café que consumimos” enquanto o aluno participante M7 argumentou que 

“tem produtores de café em minha família”. Ressalta-se que 1 (2,9%) aluno participante não 

respondeu essa questão. O gráfico 3 mostra as respostas dadas pelos alunos participantes desse 

estudo para essa questão relacionada com a compra mensal de café em suas residências. 
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Gráfico 3: Café como parte das compras da família 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para a questão 8: Qual é o consumo mensal de café em 

sua casa? mostra que 35 (100%) alunos participantes desse estudo responderam que as suas 

famílias consomem, mensalmente, 5 pacotes de 250 gramas, 32 pacotes de 500 gramas e 25 

pacotes de 1 (um) quilograma de café. Por exemplo, o aluno participante M7 respondeu que em 

sua casa são consumidos “7 kg de café por mês”. O quadro 13 mostra as respostas dadas por 

esses participantes para a segunda parte dessa questão: Quantas pessoas em sua casa tomam 

café? 

Quadro 13: Quantidade de pessoas que tomam café na casa dos participantes 

Quantidade de pessoas que 

tomam café em casa 

Participantes Porcentagem 

1 6 17,1% 

2 7 20,0% 

3 10 28,6% 

4 10 28,6% 

5 2 5,7% 

Total 35 100,0% 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

As respostas dadas para a questão 9: Vocês têm o hábito de tomar café tipo gourmet? 

Sim ( ) Não ( ). Em qual quantidade?, mostram que 6 (17,1%) alunos participantes afirmaram 

que tomam o café tipo gourmet. Por exemplo, a aluna participante F28 afirmou que “sim, 2 

pacotes de 500g”. Por outro lado, 29 (82,9%) participantes responderam que não possuem o 

hábito de tomar esse tipo de café. Por exemplo, o aluno participante M5 respondeu que “Não. 

Tomo café preto comum”. O gráfico 4 mostra as respostas dadas pelos alunos participantes 

desse estudo para essa questão. 
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Gráfico 4: Hábito de tomar café gourmet 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Prosseguindo com essa análise, ao responderem à questão 10: Quais critérios sua 

família utiliza para escolher a marca de pó de café que será comprada? (preço, qualidade, 

sabor, etc). Explique a sua resposta, 14 (40,0%) alunos responderam que é pelo critério de 

qualidade e sabor. Por exemplo, a aluna participante F28 comentou que escolhe a marca do café 

pela “qualidade e sabor, pelo meu pai trabalhar no mercado de café, gostando de melhor 

qualidade”. 

Essa análise também mostra que 5 (14,4%) alunos participantes escolhem a marca do 

café pela qualidade, 3 (8,6%) pelo preço e qualidade, 1 (2,8%) pelo preço, 1 (2,8%) pelo sabor 

e 1 (2,8%) pelo café ser forte. Por exemplo, o aluno participante M21 respondeu que escolhe a 

marca do café pelo “Preço e qualidade. O café com boa qualidade e bom custo benefício”. 

Por outro lado, 3 (8,6%) alunos participantes responderam que não compram café, 2 

(5,7%) não responderam essa questão, enquanto 2 (5,7%) não descreveram o critério de escolha 

da marca do café. Além disso, 3 (8,6%) alunos participantes comentaram que não compram o 

café, pois ganham esse produto de parentes e amigos que o produzem. 

Por exemplo, a aluna participante F32 respondeu que “Meus pais geralmente ganham 

café e o torram e moem em casa”. O quadro 14 mostra as respostas dadas pelos alunos 

participantes desse estudo para essa questão. 

 

Quadro 14: Critérios para a escolha da marca do café 

Critérios para a escolha da marca do 

café 

Participantes Porcentagem 

Qualidade e sabor 14 40,0% 

Qualidade 05 14,4% 

Preço e qualidade 03 8,6% 

Preço 01 2,8% 

Sabor 01 2,8% 

Café forte 01 2,8% 

Não compram café 03 8,6% 
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Não responderam 02 5,7% 

Não descreveram o critério 02 5,7% 

Ganham o café 03 8,6% 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

É importante ressaltar que a partir da questão 11 do questionário inicial, foram coletadas 

informações referentes às percepções dos alunos participantes desse estudo com relação à 

disciplina de Matemática. Desse modo, a análise das respostas dadas para a questão 11: Você 

gosta de estudar Matemática? Sim ( ) Não ( ). Explique a sua resposta, mostra que 20 (57,1%) 

alunos participantes gostam de estudar Matemática. 

Por exemplo, o aluno participante M3 comentou que “sim. é minha matéria preferida, 

pois quando se aprende uma vez não se esquece mais e eu tenho uma facilidade maior para 

aprender”. Por outro lado, 15 (42,9%) alunos participantes afirmaram que não gostam de 

estudar essa disciplina. Desse modo, a aluna participante F22 relatou que “Não. Sou mais de 

humanas e biológicas”. O gráfico 5 mostra as respostas dadas para essa questão. 

 

Gráfico 5: Preferência pelo estudo de Matemática 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Prosseguindo com a análise das questões desse questionário inicial, as respostas dadas 

para a questão 12: Especifique os conteúdos da disciplina Matemática que você gostou de 

estudar no Ensino Fundamental e até o momento no Ensino Médio. Explique a sua resposta, 

mostram que 31 (88,5%) alunos participantes responderam sobre os conteúdos matemáticos 

que mais gostaram de estudar nos Ensinos Fundamental e Médio. 

Por exemplo, a aluna participante F14 relatou que o conteúdo matemático que mais 

gostou de estudar foi “PA e PG. Gostei mais dessas matérias porque as mesmas podem ser 

resolvidas sem fórmulas e com mais raciocínio do que regras” enquanto o aluno participante 

M7 respondeu que a matéria que mais gostou de estudar foi “Geometria”, pois “pude explicar 

e padronizar várias coisas, como exemplo, as flores”. 
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Por outro lado, 2 (5,7%) alunos participantes responderam que não gostam de estudar 

nenhum conteúdo matemático, 1 (2,9%) respondeu que gosta de estudar quase todos os 

conteúdos matemáticos, enquanto 1 (2,9%) respondeu que não há um conteúdo matemático 

específico do qual mais gosta. 

Por exemplo, a aluna participante F12 respondeu que não gosta de “Nenhum. Não gosto 

de exatas” enquanto o aluno participante M17 respondeu que “Não tenho conteúdo específico”. 

O quadro 15 mostra os conteúdos matemáticos mais citados pelos alunos participantes desse 

estudo. 

Quadro 15: Conteúdos matemáticos que os alunos participantes mais gostam de estudar 

Conteúdos matemáticos que mais gostam de estudar Quantidade de 

Respostas 

Equações de 1º grau 18 

Progressão aritmética (PA) 12 

Geometria em geral (cálculo de áreas, paralelismo, ângulos, espacial e plana) 10 

Sistemas de equações, matrizes e regra de três 07 cada 

Progressão geométrica (PG) 07 cada 

Fórmula de Bháskara e trigonometria 06 cada 

Adição 05 

Razões e proporções 04 

Conjuntos 03 

Exponencial e logaritmos 03 cada 

Subtração, adição, multiplicação e divisão 03 cada 

Produtos notáveis e fatoração 02 cada 

Funções, sistemas de inequações, diagrama de Venn, operações lógicas e 

inequações do 1º e 2º graus. 

01 cada 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Ao analisar as respostas dadas para a questão 13: Quando você estudou os conteúdos de 

Matemática, realizou alguma atividade extraclasse? Sim ( ). Explique a sua resposta. Não ( ). 

Explique a sua resposta, tem-se que 6 (17,1%) alunos participantes responderam que realizaram 

atividades extraclasse para a aprendizagem de conteúdos matemáticos. Por exemplo, a aluna 

participante F44 relatou que: “Sim, porque foi realizado atividades extraclasse, como, por 

exemplo, em relação ao laboratório de informática, etc.”. 

Por outro lado, 29 (82,9%) afirmaram que não realizaram atividades extraclasses 

relacionadas com a Matemática. Por exemplo, a participante F26 afirmou que “Não, nunca saí 

para “ver” a matemática no dia a dia”. O gráfico 6 mostra as respostas dadas pelos alunos 

participantes desse estudo para essa questão. 
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Gráfico 6: Alunos que realizaram atividades extraclasses para a aprendizagem de conteúdos 

matemáticos 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Analisando a questão 14: Explique se você tem facilidade para resolver problemas 

matemáticos, as respostas dadas mostram que 18 (51,4%) alunos responderam que têm 

dificuldades para a resolução de problemas relacionados com a Matemática. Por exemplo, a 

aluna participante F10 comentou que “tenho dificuldade para resolver problemas de 

determinados conteúdos [matemáticos]”. 

Por outro lado, 9 (25,7%) alunos afirmaram que têm facilidade para resolver problemas 

matemáticos. Por exemplo, o aluno participante M3 respondeu que “sim, eu gosto muito de 

fazer cálculos, pois é algo que tem todo um sentido e se consegue chegar em um resultado 

final”. Nesse direcionamento, 8 (22,9%) alunos participantes alegaram que a facilidade com a 

Matemática depende dos conteúdos matemáticos a serem estudados. 

Por exemplo, a aluna participante F26 respondeu que “dependendo do conteúdo 

[matemático] não tenho tanta facilidade, tenho mais falta de atenção”. O quadro 16 mostra as 

respostas dadas pelos alunos participantes desse estudo para essa questão. 

 

Quadro 16: Facilidade para resolver problemas matemáticos 

Facilidade para resolver problemas matemáticos Participantes Porcentagem 

Facilidade na resolução de problemas matemáticos, na 

interpretação, nos exercícios lógicos e nos cálculos. 

18 51,4% 

A facilidade para a resolução de problemas depende dos 

conteúdos matemáticos. 

08 22,9% 

Dificuldades para resolver problemas matemáticos por causa da 

interpretação, do raciocínio lógico e da complexidade dos 

exercícios. 

09 25,7% 

Total 35 100,0% 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando, a análise das respostas dadas para a questão 15: Quais os conteúdos 

matemáticos que você considera mais difíceis? Explique., mostra que 28 (80,0%) alunos 
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participantes responderam sobre os conteúdos matemáticos que consideram mais difíceis de 

serem estudados. Por exemplo, o participante M3, respondeu que os conteúdos matemáticos 

mais difíceis são “Log, juros, soma e produto, diferença de quadrados, quadrado perfeito, cubo 

perfeito, soma e subtração de cubos. Pois eu não consigo compreender totalmente a matéria e 

também eram matérias mais de decoreba”. 

Por outro lado, 6 (17,1%) alunos participantes afirmaram que consideram difíceis os 

conteúdos matemáticos que são teóricos e que contém fórmulas. Assim, para a participante F44, 

esses conteúdos são “mais teóricos, pois preciso de uma melhor interpretação e exigem atenção 

e um raciocínio mais rápido” enquanto a aluna participante F40 respondeu que “Toda a matéria 

do Ensino Médio” de matemática é difícil. Ressalta-se que 1 (2,9%) aluno participante não 

respondeu essa questão. O quadro 17 mostra os conteúdos matemáticos que os participantes 

consideram mais difíceis. 

 

Quadro 17: Conteúdos matemáticos que os alunos participantes consideram mais difíceis 

Conteúdos matemáticos mais difíceis Quantidade 

Logaritmos 12 

Matrizes e escalonamento 08 

Geometria 06 

Álgebra, exponencial e raciocino lógico 05 cada 

Grandezas, integral60, fatorial, notação científica, probabilidade, juros, 

frações, funções, seno, cosseno e tangente. 

01 cada 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para a questão 16: Quais são os conteúdos de matemática 

que você considera mais fáceis? Explique, mostra que 32 (91,4%) alunos participantes 

responderam sobre quais conteúdos matemáticos consideram mais fáceis. Por exemplo, a aluna 

participante F28 respondeu que os conteúdos matemáticos mais fáceis são “adição, subtração, 

multiplicação, divisão, equações de 1º e 2º grau, PA e PG, pois são de raciocínio simples”. 

Por outro lado, 2 (5,7%) alunos participantes responderam que nenhum conteúdo 

matemático é fácil enquanto 1 (2,9%) aluno participante não respondeu essa questão. O quadro 

18 mostra os conteúdos matemáticos que os alunos participantes desse estudo consideram mais 

fáceis. 

 
60 

O aluno participante M23 respondeu que o conteúdo matemático de Integral é mais difícil, pois “Acho um pouco 

difícil a maioria dos problemas com esse conteúdo”. É importante ressaltar que esse participante é autodidata, pois 

estuda sozinho, principalmente as disciplinas de exatas, estando avançado em sua aprendizagem, pois o conteúdo 

de integral não integra a matriz curricular em Matemática do Ensino Médio. 
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Quadro 18: Conteúdos matemáticos que os alunos participantes consideram mais fáceis 

Conteúdos matemáticos mais fáceis Quantidade 

Progressão aritmética (PA) 07 

Adição, multiplicação, equações do 1º grau, equações do 2º grau e geometria 06 cada 

Regra de três, progressão geométrica (PG) e subtração 05 cada 

Fórmula de Báskhara 04 cada 

Matrizes, porcentagem, divisão e conteúdos teóricos, sistemas e porcentagem 03 cada 

Funções, diagrama de Venn, equações do 4º grau, Pitágoras, MMC, MDC, 

juros, trigonometria, razões e proporções, conjuntos, potências, conjuntos, 

conteúdos matemáticos de raciocínio e conteúdos matemáticos com fórmulas. 

 

01 cada 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

As respostas dadas para a questão 17: Qual(ais) é(são) o(s) conteúdo(s) de Matemática 

já estudado(s) que você menos gostou e por quê? mostram que 25 (71,4%) responderam quais 

foram os conteúdos matemáticos estudados que menos gostaram de aprender na escola. 

Por exemplo, a aluna participante F20 afirmou que “Conjunto e função” foram os 

conteúdos matemáticos que menos gostou de estudar, “pois é cheio de detalhes que podem ser 

facilmente confundidos”. Por outro lado, 4 (11,4%) alunos participantes responderam que não 

gostam de quase todos os conteúdos matemáticos, 3 (8,6%) responderam que não se lembram 

quais são os conteúdos matemáticos que não gostam enquanto 1 (2,9%) afirmou que somente 

tem dificuldades com esses conteúdos. 

Nesse direcionamento, o aluno participante M17 ressaltou que: “Não tenho certos 

conteúdos que menos gostei, apenas dificuldades”. Ressalta-se que 2 (5,7%) alunos 

participantes não responderam essa questão. O quadro 19 mostra as respostas dadas pelos 

participantes desse estudo para essa questão. 

 

Quadro 19: Conteúdos matemáticos que os alunos participantes menos gostaram de estudar 

Conteúdos matemáticos que menos gostaram de estudar Quantidade de 

Respostas 

Logaritmos 12 

Matrizes 05 

Exponenciais e geometria (plana, triângulos e conteúdos geométricos) 04 cada 

Trigonometria, funções e conjuntos 03 cada 

Juros, sistemas lineares, potências, notação científica, fatoração e funções 

polinomiais 

01 cada 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando com essa análise, na questão 18: Qual a sua opinião sobre trabalhos em 

grupo? Explique., as respostas dadas mostram que 2 (5,7%) alunos participantes não gostam de 

trabalhar em grupo. Por exemplo, a aluna participante F34 afirmou que “Não gosto. Acho que 
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as pessoas acabam perdendo o foco”. Por outro lado, 5 (14,3%) alunos participantes ressaltaram 

que dependendo dos integrantes do grupo, esse trabalho pode ser produtivo. 

Por exemplo, o aluno participante M3 comentou que o trabalho em grupo “tem seus prós 

e contras”, pois “depende do grupo que você está, [porque] tem grupos que te ensinam e ajudam, 

enquanto outros grupos não ligam pra nada e não tem responsabilidade”. 

Contudo, ressalta-se que 26 (74,3%) alunos participantes afirmaram que gostam de 

trabalhar em grupo, justificando as suas respostas, como, por exemplo, o fato de facilitar o 

aprendizado, possibilitar a cooperação e o trabalho em equipe; desenvolver a conexão social, o 

entrosamento e o auxílio mútuo, além de ser uma atividade dinâmica e eficiente, que possibilita 

o desenvolvimento do respeito e da valorização do conhecimento matemático. 

Por exemplo, a aluna participante F26 explicou que “gosto muito, [pois] além de ser 

dinâmico, vemos outros tipos de opiniões e formas diferentes que temos costume de fazer”. É 

importante ressaltar que 2 (5,7%) alunos participantes não responderam essa questão. O quadro 

20 mostra as respostas dadas pelos alunos participantes desse estudo sobre o trabalho em 

grupos. 

 

Quadro 20: Motivos pelos quais os alunos participantes gostam de trabalhar em grupo 

Opiniões sobre trabalho em grupo Quantidade 

Facilita o aprendizado, é legal e desenvolve o conhecimento 04 cada 

É bom, ajuda o trabalho em equipe, é mais eficiente, possibilita o 

compartilhamento do conhecimento, é interessante, é uma dinâmica diferente 

e melhora a ajuda mútua. 

 

03 cada 

Possibilita a cooperação, estimula a convivência em grupo, possibilita a 

aprendizagem descontraída, desenvolve o respeito, é divertido e desenvolve a 

empatia. 

02 cada 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Prosseguindo com a análise das questões desse questionário, na questão 19: Você vai à 

alguma propriedade rural com frequência (sítio, chácara ou fazenda)? Sim ( )  Não ( ). Com 

qual frequência?, as respostas dadas mostram que 24 (68,6%) alunos participantes responderam 

que visitam alguma propriedade rural com frequência. 

Por exemplo, o aluno participante M9 respondeu que visita uma propriedade rural com 

“Grande frequência, todo final de semana”. Por outro lado, 11 (31,4%) alunos participantes 

responderam que não visitam propriedades rurais frequentemente. Por exemplo, a aluna 

participante F14 respondeu que “não, raramente”. O gráfico 7 mostra a frequência com que os 

alunos participantes desse estudo vistam propriedades rurais. 
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Gráfico 7: Frequência com que os alunos participantes visitam propriedades rurais 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando com essa análise, as respostas dadas para a questão 20: Você já viu e/ou 

visitou uma lavoura de café? Sim ( )  Não ( ). Explique o que você achou, mostram que 32 

(91,4%) alunos participantes afirmaram que já visitaram uma lavoura de café. É importante 

ressaltar que 26 dos alunos participantes que responderam afirmativamente essa questão 

esclareceram as suas respostas enquanto 6 participantes não a justificaram. 

Por exemplo, a aluna participante F4 afirmou que visitar uma lavoura de café “é uma 

coisa normal, que estou acostumada desde pequena”. Por outro lado, 3 (8,6%) alunos 

participantes responderam que nunca visitaram uma lavoura de café, bem como não 

justificaram a sua resposta. O quadro 21 mostra as justificativas dadas pelos alunos participantes 

desse estudo para essa questão. 

 

Quadro 21: Justificativas dadas pelos alunos participantes para a visita às lavouras de café 

Justificativas para as visitas às lavouras de café Participantes Porcentagem 

Muito interessante. Por causa do processo de produção de café. 08 22,8% 

Normal, por estar acostumada com a atividade cafeeira porque tem 

parentes que trabalham com o café. 

05 14,3% 

É bem legal, muito bonito, organizado, complexo e bacana 

conhecer as plantas, pois movimenta a economia local. 

06 17,1% 

Nada, porque é muito chato e não tem nada para fazer. 02 5,7% 

Linda, principalmente quando está florada. 02 5,7% 

Simetricamente perfeito como os pés de café são cultivados. 01 2,9% 

Há muitos pés de café com algumas outras plantas. 01 2,9% 

Requer muito trabalho, pois é muito bem cuidado. 01 2,9% 

Visitaram uma lavoura de café, mas não justificaram a resposta. 06 17,1% 

Nunca visitaram uma lavoura de café 03 8,6% 

Total 35 100,0% 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Analisando a questão 21: Você já acompanhou o processo de colheita e/ou de plantio 

de café? Sim (  )  Não (  ). Explique o que você achou, as respostas dadas mostram que 14 
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(40,0%) alunos participantes afirmaram que, em algum momento, acompanharam o processo 

de colheita e/ou plantio do café. Por exemplo, o aluno participante M7 relatou que é “Muito 

trabalhoso produzir o café e fazer todos os processos até virar o pó”. Por outro lado, 21 (60,0%) 

alunos participantes disseram que nunca acompanharam o processo de colheita e/ou plantio do 

café. O quadro 22 mostra as justificativas das pelos participantes desse estudo para essa questão. 

 

Quadro 22: Justificativas dadas pelos alunos participantes sobre o acompanhamento do 

processo de colheita e/ou plantio do café 
Justificativas sobre o acompanhamento do processo de 

colheita e/ou plantio do café 

Participantes Porcentagem 

Foi uma experiência muito interessante, diferente, normal e 

complicada. 

06 17,1% 

Muito trabalhoso e cansativo produzir o café, pois há muitos 

passos até que chegue à casa dos consumidores. 

03 8,5% 

Normal, interessante e complicado. 02 5,7% 

Não se lembra, pois participou de processo uma vez e há muito 

tempo. 

01 2,9% 

Muita dificuldade, pois o produtor enfrenta 3 fatores crucial para 

sobreviver da cafeicultura: clima, lei trabalhista e preço. 

01 2,9% 

Processos legais 01 2,9% 

Nunca acompanharam o processo de colheita e/plantio do café. 21 60,0% 

Total 35 100,0% 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando com essa análise, na questão 22: Em sua opinião, o conhecimento 

matemático pode ser utilizado em uma plantação de café? Sim ( )   Não ( ). Explique., as 

respostas dadas mostram que 35 (100,0%) alunos participantes responderam que o 

conhecimento matemático pode ser utilizado em plantações de café. 

Dentre as explicações dadas para essa resposta, esses participantes citaram o cálculo de 

pés de café, nas quantidades envolvidas na organização dos cálculos, no cálculo de distância e 

de área, na colheita e na produção, no planejamento e na organização e na produtividade e no 

lucro. Por exemplo, o aluno participante M15 respondeu que “é algo que tem que ser bem 

planejado para obter maior produtividade”. 

É importante destacar que as questões 23, 24 e 25 apresentadas a seguir foram propostas 

com o objetivo de verificar como os participantes desse estudo se relacionam com os temas 

associados ao conhecimento matemático e, também, com relação aos etnomodelos que podem 

ser elaborados em sala de aula. 

Para a questão 23 foi proposta a seguinte situação-problema: Numa plantação os pés de 

café são dispostos em fila, de modo que, em cada fila, a partir da segunda, há 3 pés a mais que 

a fila anterior, além disto, o total de filas é igual ao número de pés da primeira fila. Se a última 

fila tem 49 pés, quantos são os pés da fila do meio. Explique como você resolveu esse exercício. 
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As respostas dadas para essa questão mostram que 20 (57,2%) alunos participantes a 

responderam corretamente. Por exemplo, o aluno participante M3 resolveu essa questão com a 

utilização das fórmulas relacionadas com o conteúdo de Progressão Aritmética (PA). A figura 

17 mostra como esse participante resolveu essa questão por meio da utilização de um 

etnomodelo ético. 

 

Figura 17: Resolução do participante M3 para a questão 23 do questionário inicial por meio 

da elaboração de um etnomodelo ético 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por outro lado, a aluna participante F4 resolveu essa questão por meio de raciocínio 

lógico e interpretação com a elaboração de um etnomodelo êmico. A figura 18 mostra a 

resolução dessa questão por essa participante. 

 

Figura 18: Resolução da aluna participante F4 para a questão 23 do questionário inicial por 

meio da elaboração de um etnomodelo êmico 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

É importante ressaltar que a participante F10 resolveu essa questão por meio da 

utilização do raciocínio lógico, porém, conectando-o com o conhecimento matemático de 

Progressão Aritmética (PA), na tentativa de elaborar um etnomodelo dialógico. A figura 19 

mostra a resolução dessa questão por essa participante. 
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Figura 19: Resolução da aluna participante F10 para a questão 23 do questionário inicial por 

meio da tentativa de elaboração de um etnomodelo dialógico 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Além disso, 1 (2,9%) aluno participante resolveu a questão com um desenvolvimento 

correto, porém, sem determinar resposta final enquanto 4 (11,4%) alunos participantes 

determinaram a resposta correta, mas sem a resolução dessa questão. Por outro lado, 4 (11,4%) 

alunos participantes resolveram essa questão erroneamente. É importante ressaltar que 6 

(17,1%) alunos participantes não resolveram essa questão. 

Por exemplo, a aluna participante F26 identificou que era uma um situação-problema 

relacionada com PA, determinando a sua razão corretamente, porém, assumiu que a primeira 

fila possuía 1 pé de café, mostrando que não identificou no texto a informação de que o número 

de pés na primeira fila era igual ao número de fileiras. A figura 20 mostra a resolução dessa 

questão por essa participante. 

 

Figura 20: Resolução errônea apresentada pela aluna participante F26 para a questão 

23 do questionário inicial 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando com essa análise, as respostas dadas para a questão 24: Um terreno tem 

400 metros quadros. Uma plantação de café ocupa 2/5 desse terreno. Quantos metros 

quadrados sobraram do terreno? Explique como você fez para resolver esse problema., mostra 

que 20 (57,1%) alunos participantes responderam essa questão corretamente. Por exemplo, a 

figura 21 mostra a resolução correta do aluno participante M11, que utilizou um processo de 

matematização êmico. 
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Figura 21: Resolução correta apresentada pelo aluno participante M11 para a questão 24 do 

questionário inicial 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Para resolver essa questão, a figura 22 também mostra como o aluno participante M1 a 

resolveu por meio de um processo de matematização êmico. 

 

Figura 22: Resolução correta apresentada pelo aluno participante M1 para a questão 24 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Em outro exemplo, a figura 23 mostra como a aluna participante F34 resolveu essa 

questão por meio da utilização de um processo de matematização dialógico. 

 

Figura 23: Resolução correta apresentada pela aluna participante F34 para a questão 24 por 

meio de um processo de matematização dialógico 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Destaca-se também que 9 (25,7%) alunos participantes responderam essa questão de 

maneira parcialmente correta. Por exemplo, a aluna F4 entendeu como essa questão deveria ser 

resolvida, entretanto, não observou que essa questão estava relacionada com a determinação da 

quantidade de terreno sem a plantação, pois calculou apenas a quantidade de área plantada com 

café. A figura 24 mostra a resolução dessa questão por essa participante. 
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Figura 24: Resolução incompleta apresentada pela aluna participante F4 para a questão 24 do 

questionário inicial 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por outro lado, 3 (8,6%) alunos participantes responderam erroneamente essa questão. 

Por exemplo, a figura 25 mostra como o participante M19 resolveu essa questão erroneamente. 

 

Figura 25: Resposta errônea dada pelo aluno participante M19 para a questão 24 do 

questionário inicial 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

É importante ressaltar que 3 (8,6%) alunos participantes não responderam essa questão. 

Continuando com essa análise, para a questão 25 foi proposta a seguinte situação-

problema: Em uma determinada fazenda, os colhedores de café fabricam e utilizam balaios 

(cestos) feitos artesanalmente por eles para a colheita e transporte do produto. Desta maneira, 

recebem o pagamento por todo o café que conseguem colher num dia de trabalho. Quando os 

colhedores foram indagados sobre a forma de pagamento, os pesquisadores foram informados 

que o fazendeiro utilizava como unidade de medida para o pagamento, o balaio (cesto) por 

eles fabricado. De acordo com o fazendeiro, o volume do balaio (cesto) era equivalente a 60 

litros. Explique como verificar se o fazendeiro estava efetuando o pagamento correto para cada 

balaio (cesto) com café colhido (ROSA; OREY, 2003). 

A análise das respostas dadas para essa situação-problema mostra que 25 (71,4%) alunos 

participantes responderam se o fazendeiro estava pagando corretamente os colhedores de café. 

Por exemplo, a aluna participante F20 respondeu que o fazendeiro realizava esse pagamento “a 

partir do preço do produto pago para cada balaio (cesto) [conforme] o número de balaios 

(cestos) com o café colhido”. Por outro lado, ressalta-se que 10 (28,6%) alunos participantes 

não responderam essa questão. 



134 

Para finalizar a análise das questões do questionário inicial, a professora-pesquisadora 

propôs a questão 26: Deixe registrado abaixo o que você se lembra de ter visto em alguma 

propriedade produtora de café da sua região que mais chamou sua atenção, caso você conheça 

alguma propriedade. 

As respostas dadas para essa questão mostram que 17 (48,6%) alunos participantes 

responderam essa questão. Por exemplo, o aluno participante M17 respondeu que, na visita à 

propriedade produtora de café, ficou interessado sobre o “processo de preparação do café após 

ter sido colhido” enquanto a aluna participante F40 se interessou em entender a “disposição dos 

pés de café e o seu alinhamento”. 

Por outro lado, 4 (11,4%) alunos participantes afirmaram que não se lembravam de 

terem visto algum fato interessante em uma fazenda produtora de café enquanto 4 (11,4%) 

responderam que não conheciam uma lavoura de café. É importante ressaltar que10 (28,6%) 

alunos participantes não responderam essa questão. O quadro 23 mostra as respostas dadas para 

essa questão. 

 

Quadro 23: Respostas dadas pelos alunos para a questão 26 do questionário inicial sobre os 

aspectos interessantes de uma propriedade produtora de café 

Aspectos interessantes sobre a propriedade produtora de café Quantidade de 

Respostas 

Secador de café 05 

Lavoura de café 04 

Quantidade de café em cada pé 03 

Topografia do terreno 03 

Organização do café em fileiras 03 

Máquina de limpar café e máquinas 02 cada 

Os galpões e o lugar para guardar as sacas de café 01 cada 

O terreiro, a preparação do café após a colheita, o triturador, o esforço dos 

produtores, muitos pés de café, a fazenda do meu avô, proximidade dos pés de 

café, secagem do café, fornalha, limpador de folhas, separar o grão da casca do 

café, alinhamento e disposição dos pés de café. 

 

01 cada 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após o término da fase analítica das respostas dadas para as questões do questionário 

inicial, a professora-pesquisadora iniciou a codificação aberta dos dados brutos coletados nesse 

instrumento. 

 

3.1.2.1. Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados no Questionário Inicial 
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O quadro 24 mostra a codificação aberta realizada com relação à análise dos dados 

brutos coletados nas respostas dadas pelos participantes desse estudo para as questões do 

questionário inicial. 

 

Quadro 24: Codificação aberta das respostas dadas pelos participantes para o questionário 

inicial 
 

Dados Brutos Coletados 

Codificação 

Aberta 

(Códigos 

Preliminares) 

Não tomamos café em casa (1). Temos produtores de café em minha família (2). 

Ninguém na minha casa gosta (3) de café. Não compramos café (1). Raramente, 

a minha mãe compra [café] para fazer (3), quando vem algum parente que 

consome (1). Café é essencial na minha casa (3). Meus pais consomem café 

todos os dias (1). Minha mãe pega na roça da minha avó (2). 

Meu pai produz o café (2). Não tem necessidade de comprar (3). 

Meus pais têm o costume de tomar café (3). O café é muito presente (1) em 

refeições em determinados horários em minha casa (4). Compro [café] todo mês 

(1). Minha família consome uma quantidade considerável de café (3). 

Todos aqui em casa gostam de café (3), porém só tomam na rua (1). 

Como meu avô produz café, (2) nós não compramos (1). 

Na minha casa, o consumo de café é tradição (4), é indispensável, é rotina (3) 

beber café todos os dias (1). Meu pai é corretor de café (3), automaticamente, 

possui diariamente café em minha casa (1). 

Meu pai trabalha com café (3), produzindo o café que consumimos (2). 

Meus pais ganham café (3) da parte da família que trabalha com isso (2). 

Porque [o café] é uma bebida comum em nossa região (4) e tomamos [café] com 

frequência (1). Ele [o café] é o principal gerador de renda [de minha família] (2). 

Qualidade e sabor (12), pois é bom consumir (1) café de qualidade (12). Não 

compro café em casa (1). Então não escolhemos [a marca] (3), mas quando tem 

que comprar considero a qualidade (12). 

Qualidade (12), por causa da produção própria [de café] (2). Assim obtenho 

melhor degustação do café (3). Compro café de produtor tipo exportação (13). 

Preferimos um café mais forte (12). 

Um café de boa procedência (12) e de grãos selecionados (13). Geralmente 

minha mãe não compra pó de café (1). Meus pais geralmente ganham café (3) e 

torram e moem em casa (4). Sabor (12), pois gostamos de tomar um café gostoso 

(1). O café de bom preço (12) e boa qualidade (3). Bom custo benefício (14). 

Sabor e qualidade. (12) Minha família escolhe o café (1) que atende melhor esses 

critérios (14). 

Qualidade (12). Eles escolhem (14) pela marca que mais gostam (12). 

Pelo preço (12), como quase não consumimos (1) minha mãe prefere comprar 

cafés mais baratos (14). Escolhemos [o café] (14) a partir de avaliações e 

experiências próprias (4). Pelo meu pai trabalhar no mercado de café (3), 

gostamos de melhor qualidade (12). 

Conseguimos comprar (14) um pó de café bom (13) e de nosso gosto (3). 

Matemática é minha matéria preferida (9), pois quando se aprende uma vez (10) 

não se esquece mais (8) e eu tenho uma facilidade (6) maior para aprender (11). 

Tenho muita dificuldade [com a matemática] (5). É difícil demais (6). Tenho 

dificuldade com exatas (5). Não gosto de exatas (6). 

Conjunto (16). Acho os exercícios desses conteúdos repetitivos e cheios de 

detalhes (10), que podem ser facilmente confundidos (6). 
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A área de exatas gera um grande interesse em mim (9). Porque é necessário para 

tirar boas notas (20). Acho [a matemática] interessante (8). Pois é uma matéria 

de exatas (9). Sou mais de humanas e biológicas (5). 

Entre as outras matérias (9), a matemática é a que eu consigo aprender (10). 

Tenho mais facilidade (6). Gosto de matérias (5) em que entendo o porquê (8) 

dos conteúdos serem assim (11). Não me saio bem na maioria das matérias (6). 

Porque é complicado (5). 

Não me dou bem (6) com certas matérias dentro da matemática (16). Por 

exemplo, MMC e MDC (16), tive mais facilidade (6) para aprender (10). 

A matemática é a base de tudo (20), apesar de ser muito chata (5). 

Não aprecio a matéria [matemática] (5). Acho difícil (6) e não gosto da matéria 

(5). A matemática está em tudo (7) e mesmo que seja difícil (6) [é importante] 

compreender alguns conceitos (20) e é ótimo aprender (11). 

Gosto muito da matéria [matemática] (5) por ela ser “exata” (8) e, 

particularmente, considero como sendo um dos melhores caminhos para o futuro 

da humanidade (20). 

Gosto (8) das operações algébricas e geométricas (16). Basta saber a fórmula 

(10) que o resultado é certo (19). Eu me sinto confortável com a matéria 

[matemática] (5), tendo facilidade de aprendê-la (11). 

Em geral quando eu sei resolver um exercício (11) é gostoso de calcular e 

conseguir achar o resultado (8). 

[A matemática] é necessária para o meu desenvolvimento acadêmico (20) e eu 

gostar de trabalhar com números (5). Ela depende muito do conteúdo (6) que 

está sendo aplicado e como é ministrado (10). 

Eu acho [a matemática] incrível (8) como tudo tem uma resposta exata (20). 

Acho uma matéria [matemática] que atrai muito a atenção dos alunos (8). Mas 

ainda tenho um pouco de dificuldade (6) quando é número grande (16). 

Algumas matérias me interessam bastante e outras não (11). Por exemplo, 

equação exponencial (16) é complicado para mim entender (26). 

Não tenho interesse na matéria [matemática] (5), além de ter dificuldade (6). 

Não curto nada de matemática (5), mas contas de segundo grau (16) são mais 

fáceis (6). Não tenho interesse (5) e nem facilidade [com a matemática] (6). 

Porque [a matemática] é uma disciplina interessante (8), que desenvolve o 

raciocínio (20) e está presente em praticamente tudo ao nosso redor (7). 

Exponencial, sistema, regra de três e PA (16). São mais fáceis (6). Integral (16). 

Acho um pouco difícil a maioria dos problemas com esse conteúdo (6). 

Geometria em geral, regra de três, sistema, diagrama de Venn, entre outros (16). 

São conteúdos que tive facilidade (6) em aprender (11) e são muito legais de 

resolver (8). 

Tenho facilidade (6) com matrizes (16) por causa do modo como funciona, pois 

é simples as operações (23) e torna fácil pra mim (15). É uma matéria muito boa 

de aprender (8). Praticamente todos, mas especificamente, alguns conteúdos de 

Geometria (16), pois precisam de mais cautela (19) e melhor e mais complexo 

raciocínio (23). 

Geometria (16) ela pode explicar e padronizar várias coisas, como exemplo, as 

flores (7). Os conteúdos geométricos (16) requerem muita atenção e exigem 

muito raciocínio (15). 

Fórmula de Báskhara, grandeza e matriz (16), pois elas são importantes (18). Eu 

compreendo mais fácil (6), pois você utiliza muito (20). 

Trigonometria e matriz (16), pois são matérias que pedem mais dedicação (15) 

e prendem a atenção (8). Tive facilidade no conteúdo (6). 

Matrizes e funções polinomiais (16), pois não consigo compreender (6). 

Regra de três e trigonometria (16). Foi a que mais tive facilidade (6). 

Porcentagem (16). Não encontrei até hoje um problema que seja fácil (6). 

Grandezas (16). São matérias que tenho dificuldade para aprender (6). 
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Matéria [matemática] que se usa bastante ao longo da vida (7) porque consigo 

resolver com lógica (19). Tenho dificuldades (5) com toda a matéria do Ensino 

Médio (16), pois ela não tem uma lógica (10) e muitas coisas de se decorar (11). 

Gosto especificamente (8) de contas simples (16). Tive facilidade ao resolver as 

questões com esses conteúdos (6). 

Prefiro (8) conteúdo teórico (16), pois acho fácil de compreender e resolver na 

(15). Porque nesses conteúdos é mais fácil de interpretar (25), Facilitando o 

aprendizado (10). Gosto (8) dos [problemas] de raciocínio (16) porque são 

contas mais simples ao pensar na resolução (23). 

Aqueles [exercícios] que possuem fórmulas (10) fica mais fácil de resolver os 

conteúdos (6), porém, é preciso saber como elas funcionam no dia a dia (7). É 

necessário saber identificar as informações para utilizá-las nas fórmulas (19). 

Dificuldade (6) de tirar os dados do gráfico para montar a equação (19). Não me 

lembro de todos, mas estudei triângulos (16) e não gostei (5), achei difícil (6). 

Divisão, multiplicação, adição, subtração (16). 

Essas matérias são as melhores (8), pois tenho grande domínio sobre esses 

conteúdos (15). Álgebra (16). Várias contas que se errar um cálculo, erra tudo 

(10). Juros, soma e produto, diferença de quadrados, quadrado perfeito, cubo 

perfeito, soma e subtração de cubos (16), pois eu não consigo compreender 

totalmente a matéria (26) e também eram matérias mais de decoreba (10). 

Gostei mais dessas matérias (3) porque podem ser resolvidas sem fórmulas (19) 

e com mais raciocínio e exercício lógicos (16) do que regras (10). São matérias 

que eu consegui ter um entendimento melhor (11). 

Equações de 1º. 2º e 4º grau, produtos notáveis, geometria plana e espacial, 

razões e equações trigonométricas (16). Pois são as menos difíceis (8). São 

conteúdos que tive facilidade (15) e são essenciais (7). 

Operações lógicas e funções (16). Foram os conteúdos que eu senti que me 

desenvolvi melhor (15) e acho interessante e fácil (8). 

Probabilidade, funções exponenciais e logarítmicas, seno, cosseno e tangente e 

frações (16). Na época não compreendi bem (6) por não ter lógica (26). 

Conteúdos com raciocínio lógico (16), pois tenho mais dificuldade (6). 

O momento que comecei a raciocinar além do que sabia (18). 

PA, PG, conjuntos, fatoração, fatorial, razão e proporção, trigonometria e 

equações de 1º e 2º grau (16). Pois são conteúdos que tenho uma certa facilidade 

(18) e que gosto de fazer exercícios (5). 

Função e escalonamento (16), pois envolvem grande raciocínio e atenção (15). 

São matérias fáceis (15), mas que, de alguma maneira, eu entendi os contextos 

(18). Fatoração e trigonometria (16) por que não eram assuntos que me 

entusiasmaram a resolver (8). Log e notação científica (16), apesar de serem um 

pouco difícil (6), são matérias boas (3). Juros (16) eu também não aprendi (6). 

Logaritmos (16) eu achei chato (5) e complicado (6) e muito complexo (10) 

porque não consegui aprender (5), pois é difícil raciocinar (6). Identificar a 

operação de mudança de base (24) é difícil (6). 

Logaritmo, trigonometria e geometria (16) porque são matérias extensas e 

maçantes (5). Não tenho certos conteúdos matemáticos que menos gostei (5), 

apenas dificuldades (6). Os conteúdos matemáticos fazem parte do meu 

cotidiano (7), precisando delas para resolver exercícios mais difíceis (20). 

Porque dá para resolver diversos problemas, até do cotidiano (21). 

Inequações 1º e 2º, sistemas de equações e inequações, cálculo de áreas, sistemas 

lineares com suas regras de Cramer e matriz (16). É legal e fácil (8). Teorema de 

Pitágoras, fatoração, paralelismo e ângulos (16). Foram conteúdos com o qual 

mais me identifiquei (5), tendo até prazer em resolver e aprendê-las (8). Não me 

lembro de realizar atividades diferentes dentro da sala de aula (22). Não estou 

lembrado de ter realizado nenhuma atividade extraclasse envolvendo 

matemática (22). 
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Não realizei nenhuma atividade [extraclasse] (22), pois a matéria [Matemática] 

não teria como (5). Realizando principalmente resolução de exercícios em grupo 

de forma descontraída (19). Geralmente os professores só passam exercícios 

após a matéria (17). Nunca tive oportunidade de participar de atividade 

extraclasse (22). Participei de atividades extraclasse no ensino fundamental (22). 

Não, na minha antiga escola não tinha [atividade extraclasse] (22). Nunca foi 

aplicado nenhum conteúdo dessa forma (10). Não, não tivemos algo a mais 

[atividade extraclasse] (22), só a aplicação normal da matéria (23). Todas as 

atividades foram feitas em sala (22). Durante os últimos anos, nossa turma 

realizou diversas atividades práticas (22) com embasamento no conteúdo 

estudado (23). Nunca saí para “ver” a matemática no dia a dia (7). As atividades 

de matemática sempre eram em sala de aula (22) e com exercícios básicos (23). 

Nunca tive interesse [pela matemática] (5). Tenho muita dificuldade [com a 

Matemática] (6). Foram realizadas atividades extraclasses (22) como no 

laboratório de informática (24). 

Eu gosto muito (8) de fazer cálculos (16), pois é algo que tem todo um sentido 

(20) e se consegue chegar em um resultado final (19). Tenho facilidade (6) na 

parte que envolve cálculos (16) e um pouco de dificuldades (6) em raciocínio 

lógico (16). 

Tenho facilidade (6) para resolver problemas matemáticos e cálculos (16). 

Considero bem fácil a maioria dos problemas matemáticos (6). 

Tenho muita dificuldade para entender (6) questões de raciocínio (16). Eu me 

confundo um pouco (6), pois os problemas são muitos complexos (23). 

Tenho dificuldade para resolver problemas de determinados conteúdos (6).  

Eu prefiro seguir uma lógica (24) que varia com os números (16). 

Não tenho muita facilidade (6), embora saiba aplicar o conteúdo (15) possuo um 

pouco de dificuldade (26) em interpretação de texto (25). 

Eu gosto muito (8), mas dependendo do conteúdo não tenho tanta facilidade (6), 

tenho mais falta de atenção (26). 

A falta de atenção às vezes me atrapalha um pouco (26).  Tenho dificuldade (6), 

consigo resolver (18) apenas as questões que envolvem a lógica (26) e as contas 

básicas (16). [A resolução] irá depender da interpretação e do raciocínio (23) que 

eu alcançar para poder resolvê-los (19). 

Tenho dificuldades (6) com toda parte matemática que envolve somente teoria 

sem muitos cálculos (26) e fórmulas matemáticas (6). 

Os [conteúdos matemáticos] mais teóricos, (6) ou seja, quando é preciso uma 

maior e melhor interpretação (15) e, principalmente, aqueles que exigem um 

maior e mais rápido raciocínio. (26) 

A partir do momento em que eu consigo realmente aprender os conteúdos 

matemáticos (11), eu passo a gostar de todos (8). Obs.: Não consegui me lembrar 

de conteúdo que menos gostei (18). 

Trabalho em grupo (28) tem seus prós e contras (29), depende do grupo que 

você está (28), tem grupos que te ensinam e ajudam enquanto outros grupos não 

ligam pra nada e não tem responsabilidade (29). 

É bom para estimular a convivência em grupo e a cooperação (28). 

Trabalhos em grupo (27). Trabalho intraescolar é legal (8). Trabalho 

extraescolar não é bom (22). Trabalhos em grupo são bons (27), pois ajudam a 

desenvolver o conhecimento (18) e aprendermos melhor (11). 

O trabalho em grupo (27) é muito legal (8), pois você aprende de maneira 

descontraída (11). Gosto muito (8) porque ajuda a desenvolver [o aprendizado] 

(24). O trabalho em grupo (27) é legal e interessante (8). Acho melhor várias 

cabeças pensando do que só uma (28). Acho importante (8), pois desenvolve o 

trabalho em equipe (28). 

O trabalho em grupo (27) depende dos integrantes (29). Eu até que gosto (8), 

mas costuma dar muita confusão e eu não gosto disso (29). Eu gosto do trabalho 
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em grupo (8), pois ajuda a entender o exercício e é mais eficiente (10). Os 

trabalhos em grupo (27) são ótimos (8) para obter mais conhecimento (18) e 

aprender a trabalhar em equipe (29). 

Gosto (8), mas apenas quando os alunos escolhem o grupo (29) e não os 

professores (17) porque eu acho que rende mais (28). 

Gosto de trabalhar em grupo (8), pois acho que o grupo (28) é mais eficiente e 

equilibrado (11). Acho interessante (8). Facilita o aprendizado (20). 

Os trabalhos em grupo são bons (28), são uma dinâmica diferente (24) para o 

entendimento de tal assunto (29). 

Não são favoráveis (28), pois necessitam de uma compreensão de ideias opostas 

(29).  Trabalho em grupo (28) é mais eficiente e mais divertido (8). 

Acho uma boa oportunidade (8) para entrosamento entre colegas e de ajuda 

mútua (28). Gosto muito (8), além de ser dinâmico (24) vemos outros tipos de 

opiniões (28) e de formas diferentes que temos costume de fazer (15). 

Em alguns casos são bons (29), já em outros quando o grupo não se dá bem pode 

haver desentendimentos (26). 

Achei bacana (8). Necessários para o desenvolvimento do respeito ao 

pensamento alheio (27) e para compartilhar conhecimento (28). 

Bem interessantes (8), pois estabelecem uma ligação social (28). 

Não gosto (8). Acho que as pessoas acabam perdendo o foco (29). Gosto de 

estudar sozinha para evitar distrações (26). 

Sempre tem benefícios (8), pois assim ganharemos empatia e profissionalismo 

(27). Eu gosto muito (8) [do trabalho em grupo]. Acho que acrescenta muito 

(27). O trabalho em grupo (27) é legal (8). Você pode dividir conhecimento com 

seus amigos e eles com você (29). 

Trabalhos em grupos (27) são excelentes (8), pois através deles conseguimos 

perceber e entender coisas que sozinhos talvez não conseguíssemos (26) e, 

através dele, várias ideias e esforços de todos (28) são direcionados para um 

objetivo em comum (14), aumentando a qualidade do trabalho (29) e o 

conhecimento de cada integrante do grupo (18). 

Às vezes ajudo o meu pai com a colheita do café (30). 

É muito interessante o processo de produção de café, pois é organizado e 

complexo (31). O café é bem legal, pois movimenta a economia local (4). 

Achei bem interessante (8), porque dos espaços entre um pé de café e outro, 

corredores, etc (31). A plantação de café é muito bonita e organizada (32). 

Achei a plantação de café interessante e complexa (32). 

Muito chata [plantação de café], pois lá não tem nada para fazer (8). 

A plantação de café é uma coisa normal (3), que estou acostumada desde 

pequena (4). Não me entusiasmei sobre o mesmo [a fazenda de café] (3). 

A plantação de café é simétrica (21). É perfeito como os pés de café são 

cultivados (31). Foi legal conhecer a plantação (8). Tem muitos pés de café com 

algumas outras plantações (32). Achei bem bonita, ainda mais quando está na 

florada (32). Desde pequena sou acostumada com a atividade cafeeira (4). 

A plantação de café requer muito trabalho, é muito bem cuidada (32). 

Meu avô tem uma fazenda (2), me acostumei com isto (4). Interessante (8) e 

linda, principalmente quando ela [plantação de café] floresce (32). 

É muito interessante (8), trabalhoso, cansativo e complicado produzir o café e 

fazer todos os processos até virar o pó (32). 

Muita dificuldade, pois o produtor [de café] enfrenta 3 fatores cruciais para 

sobreviver da cafeicultura (32): clima, lei trabalhista e preço (31). São muitos 

passos para que ele [café] chegue até a mesa de casa (32). 

É um processo cansativo para quem trabalha nele e às vezes não gera tanto lucro 

(32). Achei uma experiência muito interessante (8) ver os processos legais de 

produção de café (32). Na quantidade e dosagem de produtos utilizados (33), no 
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espaçamento para se obter um melhor aproveitamento (30). O conhecimento 

[matemático] é necessário para tudo (18). 

Matemática é vida, pois está em todos os lugares (20). Ela é necessária para tudo 

(23). Tudo envolve a matemática (20). 

A matemática é utilizada (20) para saber a quantidade [de mercadorias] (21) 

necessária (7), a distância e o espaçamento dos becos (33). 

A produção de café tem que ser bem planejada para obter maior produtividade 

(7). A matemática é utilizada (20) para calcular a produtividade do solo e para o 

planejamento da lavoura de café (7). 

A matemática pode ser usada (20) para contabilizar o café (7). Podemos calcular 

os pés de café (21). Para medir a distância entre um pé e outro de café (33). 

Desde o adubo que coloca, até as sacas de café precisa-se de contas (7). O adubo 

que coloca tem que ser contado em sacas (33). 

Para saber a quantidade que rendeu do café (21). Para o plantio, colheita, 

adubação (7). Para calcular a distância (33), a quantidade, a produção e os pés 

de café (7). Para haver um correto plantio e colheita existem dados matemáticos 

envolvidos (7). Para que o espaço seja corretamente determinado para plantação 

(21). Tanto no plantio quanto na colheita e na venda (7), você utiliza a 

matemática (20). Para calcular a produção de café e o lucro (7). A matemática 

orienta na organização e no cálculo da área (20) e no peso do café (33). A 

matemática é uma matéria fundamental para a vida (20) ainda mais nas 

plantações (7). Envolve proporção, peso, e outras técnicas matemáticas (33). 

Para uma melhor distribuição dos pés de café (21) e melhor aproveitamento do 

espaço da terra (7). No espaço ocupado pelas lavouras e na quantidade de pés de 

café (7). As medidas são muito importantes (33). Calculando a quantidade de 

produtos necessários para o café (33). A matemática está presente em tudo ao 

nosso redor (20), podendo ser usada na resolução de problemas cotidianos (7). 

Uma plantação possui diversos ambientes que dariam para um problema de 

matemática (21). 

Na lavoura, a organização é essencial para se obter lucro (31), é preciso saber 

tudo o que foi gasto, para saber se vale a pena continuar investindo naquela 

cultura (21) ou se é hora de partir para outro produto (31). 

Resolvi usando a fórmula de progressão aritmética - PA (16). Achei primeiro 

quantas filas tinha que é igual ao número de pés da 1ª fila (19). Depois, substitui 

o resultado encontrado na fórmula e igualei tudo a fileira do meio e achei o 

número de pés que ela possuía (47). 

Resolvi diminuindo três da última fila e quando chegou ao número 13, deu 13 

filas. Assim, achei o 31 no meio (47). 

Resolvi o exercício utilizando progressão aritmética (16) para associar as 13 

filas com os 13 pés da 1ª fila (19). 

 
Resolvi com raciocínio através de tentativas utilizando o método do raciocínio 

lógico (40).  
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Dividi o total de metros por 5, para saber quantos metros quadrados o terreno 

foi dividido. Depois multipliquei por 3, já que 2/5 de terreno estavam ocupados, 

3/5 estavam disponíveis (47).Conclui que o 5 é igual ao todo, 100% do terreno, 

sendo assim 400 metros, dividi por 5 e multipliquei o resultado por 2, achando a 

parte ocupada . Fiz 400-160 (a parte ocupada) e cheguei ao resultado (47). 

Usei regra de três (16). Pensei que 5 era o resultado total, ou seja, 400 metros. 

Então 160 é igual o 2/5 foi a quantidade que ele utilizou e então subtrai 400 de 

160 e o restante deu 240 metros (47). 

Eu fiz o total multiplicado pelo o que foi ocupado, achando 160 m2. Então, se 

160 m2 foram ocupados, temos 240 m2 livres (47). Já que a plantação ocupa 2/5 

do terreno, 3/5 estão sobrando, portanto, 3/5 de 400 m2 (47). 

Resolvi o exercício fazendo uma conta de quanto era 2/5 de 400 (47). Fiz uma 

conta de porcentagem (16) e achei 160 m (19). 

 
Resolvi o exercício através uma regra de três (16), terreno em m2 está para um 

(porque até então ele não divide em partes (19), assim como x (é o número que 

quero achar) está para 2/5 (é a parte do terreno que foi ocupado pela plantação 

de café) (47). 

 
Dividi o total de metros por 5 e multipliquei por dois, que é a área ocupada. 

Depois subtrai a área ocupada pela área total (47). 

Divide o volume do cesto de café pelo volume de 1g de café e multiplica pelo 

valor de uma grama de café (19). 

Basta fazer uma associação do volume do cesto (60000g) e o peso da quantidade 

de café colhido (47). 

A partir do produto do preço pago por cada cesto (60 litros) pelo número de 

cestos com café colhido (19). 

Poderia usar uma regra de três (16): colocar que os 60 litros (que é o volume 

total suportado pelo cesto) está para o valor decorrente de volume total, assim 

como o volume colhido pelos colhedores de café está para x (que é o valor 

equivalente ao volume colhido. Como exemplo: supondo-se que o volume 

colhido por um colhedor foi de 30 litros e que o valor correspondente aos 60 

litros do cesto seja de R$ 1000,00; este colhedor deverá receber do fazendeiro 

500 reais (47). 

Verificando se os cestos têm realmente a capacidade equivalente de 60 litros 

(21). Fazer a pesagem do cesto cheio e fazer a conversão de kg para litros e ver 

se o valor daria 60 litros (42). Tem várias formas para que ele não tome prejuízo 

(45): padronizar os cestos, mudar forma de pagamento, pagando por saca colhida 

(42). Através da medição por litro do café apanhado que é determinado o volume 

do cesto (19). 
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Após a finalização da determinação dos códigos preliminares no processo de 

codificação aberta do questionário inicial, a professora-pesquisadora procedeu com a 

codificação axial para determinação das categorias conceituais. 

 

3.1.2.2. Codificação Axial dos Dados Brutos Coletados no Questionário Inicial 

 

O quadro 25 mostra a codificação axial realizada com relação à análise dos códigos 

preliminares obtidos no processo de codificação aberta do questionário inicial. 

 

Quadro 25: Codificação axial realizada com relação à análise dos códigos preliminares 

obtidos no processo de codificação aberta do questionário inicial 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(5) Relação dos participantes com a Matemática 

(6) Dificuldade ou facilidade com os conteúdos matemáticos 

(9) Preferência pela Matemática em comparação às outras matérias 

(10) Ensino de Matemática 

(16) Conteúdos e conceitos matemáticos e geométricos 

(20) Importância da Matemática 

(23) Aplicação da Matemática 

(48) Etnomodelo ético   

 

 

 

Contexto Escolar 

Acadêmico (Ético) 

(1) Hábitos de consumo de café 

(2) Família produtora de café 

(3) Relação dos participantes com o café 

(4) Cultura regional 

(12) Preferência de café 

(13) Caracterização do café 

(14) Tomada de decisões 

(30) Conhecimentos familiares e/ou comunitários 

(31) Práticas cotidianas 

(32) Valorização da cultura cafeeira 

(33) Métodos e instrumentos de medidas 

(45) Valorização dos próprios saberes 

(50) Etnomodelo êmico 

 

 

 

 

Contexto Extraescolar 

(Êmico) 

(7) Conexões da matemática com o cotidiano 

(15) Empenho na resolução de conteúdos matemáticos 

(18) Valorização dos conhecimentos matemáticos 

(21) Contribuições do conhecimento matemático para o cotidiano 

(42) Conhecimento Dialógico 

(47) Matematização das situações cotidianas 

(49) Etnomodelo dialógico 

 

 

Contexto Dialógico 

(8) Despertar o interesse e a motivação 

(11) Interesse pela aprendizagem 

(17) Papel da professora 

(19) Estratégias de resolução 

(22) Participação em atividades extraclasse 

(24) Estratégias para melhorar a aprendizagem em matemática 

(25) Interdisciplinaridade da Matemática 

(26) Reconhecimento das próprias limitações na aprendizagem 

 

 

 

Ação Pedagógica da 

Etnomodelagem 



143 

 

(27) Trabalho em grupo 

(28) Trabalho colaborativo em equipe 

(29) Pensamento crítico ao trabalho em equipe 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a elaboração das codificações aberta e axial relacionadas com as questões do 

questionário inicial, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados nos blocos de atividades 

de registro documental. 

 

3.1.3.  Dados Brutos Coletados nos Blocos de Atividades 1 do Registro Documental 

 

Essa seção apresenta os dados brutos coletados durante a realização das atividades 

propostas para o Bloco de Atividades 1: Atividade Exploratória sobre o Café  do registro 

documental desse estudo. 

A análise das atividades que compõe esse bloco foi fundamentada por seus objetivos e, 

também, por uma breve descrição sobre como se desenvolveram em sala de aula. Essa fase 

analítica também foi complementada pela inserção dos comentários registrados pela professora-

pesquisadora em seu diário de campo, bem como através das gravações em áudio que foram 

realizadas durante o desenvolvimento das atividades do trabalho de campo propostas nesse 

estudo. 

Durante a realização das atividades do bloco de atividades 1, os alunos trabalharam em 

grupos. Desse modo, inicialmente 5 (cinco) grupos foram formados, com os seguintes 

participantes, conforme descritos a seguir: 

- Grupo A: F44, F22, F26, F32, F24, F18, F20, M15 e M13. 

- Grupo B: F34, F40, F42, F2, F6, F38 e F36. 

- Grupo C: M7, F30, M17, M11, M3 e F28. 

- Grupo D: F4, F8, F10, F16, F14 e F12. 

- Grupo E: M19, M9, M1, M23, M5, M21 e M25. 

É importante ressaltar que a apresentação e a análise dos dados brutos foram realizadas 

por meio de uma descrição densa dos procedimentos metodológicos adotados nessa 

investigação, possibilitando, de acordo com Rosa (2010), a garantia de sua validade científica. 

 

3.1.3.1. Apresentação e Análise dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 1: 

Atividade Exploratória sobre o Café 

 



144 

No dia 23 de Abril de 2019, o primeiro bloco de atividades foi aplicado pela professora-

pesquisadora durante o seu horário de aula. 

Foi solicitado aos participantes que se reunissem em grupos para resolverem as 8 (oito) 

questões contidas nesse bloco e, também, para que gravassem, por meio de áudio, a execução 

dessas atividades. Destaca-se que os 35 alunos participantes, em seus respectivos grupos, 

realizaram as atividades propostas em sala de aula para o Bloco 1 do registro documental. 

Assim, esses participantes gravaram as atividades com o gravador de voz do telefone 

celular e, posteriormente, enviaram essa gravação para a professora-pesquisadora por meio do 

aplicativo WathsApp. Desse modo, não houve a filmagem dessa etapa. É importante ressaltar 

que a professora-pesquisadora também registrou as suas anotações em seu diário de campo 

sobre as observações realizadas em sala de aula e fez registros fotográficos. 

Continuando com a realização da análise dos dados coletados nesse bloco, inicialmente, 

foi previsto um tempo de 50 minutos para a execução dessa atividade pelos alunos participantes 

desse estudo, contudo, devido ao fato desse tempo ter sido insuficiente, houve a necessidade da 

utilização de uma aula sequencial de 50 minutos. 

É necessário enfatizar que houve a coleta de dados de todas as atividades realizadas 

nesse bloco para a sua posterior análise pela professora-pesquisadora. Desse modo, os grupos 

foram divididos em duas salas para que não houvesse distrações e barulhos que pudessem 

comprometer a qualidade da gravação dos áudios. 

Esse bloco foi composto por uma atividade escrita (Apêndice VIII) que buscou, por 

meio da sua realização, que os participantes pudessem estabelecer conjecturas entre os 

conteúdos matemáticos e geométricos e as práticas laborais utilizadas na produção de café, além 

de valorizar a própria comunidade de acordo com as características da cultura cafeeira. 

Outro objetivo desse bloco estava relacionado com a conscientização desses 

participantes sobre a importância do café no mercado econômico local, regional e nacional, 

bem como analisar o seu conhecimento tácito sobre a cultura cafeeira, o seu desenvolvimento 

e sua importância para a economia local. 

Nessa análise, as anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora 

mostram que, inicialmente, os alunos participantes ficaram momentaneamente confusos quanto 

à interpretação das questões propostas nesse bloco. Ressalta-se que, a princípio, alguns alunos 

não se interessaram em participar dessas atividades, como, por exemplo, os participantes F4, 

M1, M21 e M25. 
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Essas anotações também mostram que, com o decorrer da execução das atividades, esses 

participantes começaram a se interagir de um modo mais ativo e colaborativo. A figura 26 

mostra os participantes de alguns grupos resolvendo as atividades propostas nesse bloco. 

 

Figura 26: Participantes discutindo as atividades referentes ao Bloco de Atividades 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Para iniciar as atividades propostas para esse bloco, a professora-pesquisadora solicitou 

que os participantes desse estudo lessem a reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo, 

no dia 6 de Fevereiro de 2019, intitulada “Consumo de café no Brasil cresce com retomada 

econômica e mudança de hábitos, diz a ABIC” para a obtenção de informações sobre o consumo 

e a produção brasileira de café (Apêndice VIII). Após a leitura dessa reportagem, a professora-

pesquisadora propôs que os alunos participantes desse estudo discutissem, interpretassem e 

resolvessem as questões que compuseram as atividades propostas nesse bloco. 

Assim, a análise das respostas dadas para a questão 1: Anote no espaço abaixo as 

informações sobre o consumo e a produção de café que estão descritas na reportagem. mostra 

que os participantes dos Grupos A, B, C, D e E responderam essa questão. Contudo, destaca-se 

que somente os participantes do Grupo A responderam essa questão corretamente. Por exemplo, 

esses participantes afirmaram que o: 

Consumo somou 21 milhões de sacas no ano comercial, atingirá cerca de 23 

milhões de sacas, segundo a ABIC. O consumo per capita de café em grão cru 

no Brasil, país que é o segundo maior consumidor mundial da bebida (...) tem 

crescido cerca de 3,5 por cento ao ano até 2021. O Brasil deve produzir neste 

ano entre 50,5 milhões e 54,5 milhões de sacas de café. Onde no total 36,1 

milhões e 38,1 milhões de sacas devem ser arábica, enquanto 14,3 milhões e 

16,3 milhões de saca são robustas. 

 

Por outro lado, os participantes dos Grupos B, C, D e E responderam essa questão de 

uma maneira incompleta. Por exemplo, os participantes do Grupo D responderam que o 

“consumo de café tem crescido muito nos últimos anos no Brasil, crescendo 4,8% no último 

ano, maior ritmo desde 2006. A maior parte do café produzido no país é vendido ao exterior, 

atingindo 85 milhões de sacas no ano passado”. 
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A análise das respostas dadas para a questão 2: Qual é a previsão do crescimento para 

o consumo do café no Brasil até o ano de 2021? Mostre como chegou a essa conclusão. mostra 

que os participantes dos Grupos B e C responderam essa questão corretamente. Por exemplo, a 

resposta dada pelos participantes do Grupo C mostra que esses participantes entenderam que 

essa pergunta se referia ao crescimento total do consumo de café em porcentagem. A figura 27 

mostra a elaboração de um modelo ético para representar essa situação-problema. 

 

Figura 27: Modelo ético elaborado pelos participantes do Grupo C para a questão 2 do Bloco 

de Atividades 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por outro lado, os participantes dos Grupos A, D e E se equivocaram ao responder essa 

questão, pois determinaram a quantidade de sacas de café, desconsiderando o percentual de 

aumento de sua produção. 

Por exemplo, os participantes do Grupo A entenderam que deveriam apresentar a 

previsão de crescimento em quantidade de sacas, pois responderam que “pela nova 

metodologia, o Brasil consumiria 21,7 milhões de sacas em 2019 e 23,3 milhões em 2021, tendo 

um aumento de 1,6 milhões neste intervalo”. Nesse sentido, os participantes do Grupo D 

comentaram que a “tendência é de que o consumo de café no Brasil tenha crescimento 

expressivo de 3,5% ao ano até 2021. Caso isso se confirme o Brasil consumirá 23,3 milhões de 

sacas de café”. 

Continuando com a análise das atividades desse bloco, a professora-pesquisadora 

propôs a questão 3: Qual foi a quantidade de sacas de café produzidas no ano de 2018 de 

acordo com o crescimento apresentado para o consumo de café no Brasil até o ano de 2021? 

Mostre como você determinou esse valor. 

As respostas dadas para essa questão mostram que a determinação da quantidade de café 

foi resolvida corretamente pelos participantes dos Grupos B, C, D e E, que determinaram o 

resultado de 21 milhões de sacas. Por exemplo, a figura 28 mostra que os participantes do Grupo 

D elaboraram um etnomodelo ético para representar a resolução dessa situação-problema. 
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Figura 28: Etnomodelo ético elaborado pelos participantes do Grupo D para resolver a 

questão 3 do Bloco de Atividades 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Ressalta-se que os participantes do Grupo A determinaram uma resposta errônea 

para essa questão, pois não atentaram para a interpretação das informações disponibilizadas 

no texto. A figura 29 mostra a elaboração do etnomodelo ético por esses participantes para 

essa questão. 

 

Figura 29: Etnomodelo ético elaborado pelos participantes do Grupo A para a questão 

3 do Bloco de Atividades 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Entretanto, é importante destacar que a resposta para essa questão estava evidenciada 

no terceiro parágrafo da reportagem, disponibilizada para os alunos participantes por meio da 

informação: “Pelo novo método, o consumo do café somou 21 milhões de sacas no ano 

comercial que vai de novembro de 2017 a outubro de 2018”. 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram que 

os participantes de todos os grupos não identificaram essa informação na reportagem, indicando 

uma provável dificuldade na interpretação das informações contidas nesse texto. 

A análise das respostas dadas para a questão 4: Diante dos dados apresentados em 

relação à produção de café no Brasil, qual é a quebra de produção que está sendo prevista 

para o ano de 2019?, mostra que os participantes do Grupo D responderam essa questão de 

uma maneira parcialmente correta, pois a “previsão de produção para 2019 varia entre 50,5 a 

54,5 milhões de sacas de café ante 60 milhões no ano de 201861”. 

Assim, a resposta dada para essa questão deveria ser interpretada e solucionada como 

um intervalo, sendo que as participantes desse grupo somente consideraram o valor de 54,5 
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Esses dados foram obtidos do texto utilizado na resolução das atividades propostas para o Bloco 1. Esse texto 

está disponível em <<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/consumo-de-cafe-no-brasil-cresce-com-

retomada-economica-e-mudanca-de-habitos-diz-abic.shtml>>. Acessado em 8 de Abril de 2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/consumo-de-cafe-no-brasil-cresce-com-retomada-economica-e-mudanca-de-habitos-diz-abic.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/consumo-de-cafe-no-brasil-cresce-com-retomada-economica-e-mudanca-de-habitos-diz-abic.shtml
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milhões para a elaboração desse etnomodelo ético. A figura 30 mostra a resolução dada pelas 

participantes do Grupo D para essa questão por meio da elaboração de um etnomodelo ético. 

 

Figura 30: Etnomodelo ético elaborado pelas participantes do Grupo D para resolverem a 

questão 4 do Bloco de Atividades 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

As respostas dadas pelos participantes dos Grupos A, B, C e E indicam que esses alunos 

participantes estavam desatentos à leitura do texto proposto e se equivocaram ao responder essa 

questão, pois utilizaram os dados referentes ao consumo e não à produção cafeeira. A figura 31 

mostra o etnomodelo ético elaborado pelos participantes do Grupo A para resolverem essa 

questão. 

 

Figura 31: Etnomodelo ético elaborado pelos participantes do Grupo A para resolverem a 

questão 4 do Bloco de Atividades 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Para a questão 5 desse bloco foi proposta a seguinte situação-problema: Com os dados 

do consumo de suas famílias, que foram obtidos a partir das respostas do questionário inicial, 

determine o consumo per capita de café em pó (em gramas e em quilos), considerando que 67 

pessoas consomem café nas famílias pesquisadas nessa investigação. O gráfico 08 mostra o 

consumo de café em quantidade de pacotes de 250 gramas, 500 gramas e 1 quilo, consumidos 

por mês pelas 67 pessoas dessas famílias. 
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Gráfico 8: Consumo de café por dia em quantidade de pacotes 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Assim, por meio das informações obtidas no gráfico 8, os participantes de todos os 

grupos verificaram que foram consumidos 3 pacotes de 250 g, 24 pacotes de 500 g e 19 pacotes 

de 1 kg. Desse modo, a análise das respostas dadas mostra que os participantes dos Grupos A, 

B, C e D resolveram essa questão corretamente. Por exemplo, a figura 32 mostra o processo de 

matematização e a elaboração do etnomodelo dialógico elaborado pelos participantes do Grupo 

A para resolverem essa questão. 

 

Figura 32: Etnomodelo dialógico elaborado pelos participantes do Grupo A para resolverem a 

questão 5 do Bloco de Atividades 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise mostrada na figura 33 também apresenta o processo de matematização 

desenvolvido pelos participantes do Grupo B para resolver essa questão por meio da elaboração 

de um etnomodelo êmico. 
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Figura 33:Etnomodelo êmico elaborado pelos membros do Grupo B para a resolução 

da questão 5 do Bloco de Atividades 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por outro lado, os membros do Grupo E também resolveram essa questão corretamente, 

entretanto, tiveram dificuldades com a resolução dos cálculos numéricos. Por exemplo, a figura 

34 mostra o processo de matematização e a elaboração de um etnomodelo êmico pelos 

participantes desse grupo para essa questão. 

 

Figura 34: Etnomodelo êmico elaborado pelos participantes do Grupo E para a questão 

5 do Bloco de Atividades 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A questão 6: Esse consumo per capita corresponde a quantas xícaras de café por pessoa 

por dia? Explique como você resolveu esse problema, foi proposta para que a professora-

pesquisadora pudesse observar os alunos participantes resolvendo as atividades relacionadas 

com a Etnomodelagem por meio da elaboração de etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos. 

De acordo com as anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora, 

essa atividade provocou discussões nos grupos, pois cada participante tinha um modo diferente 

para fazer café. Por exemplo, as participantes F20 e F18, do Grupo A, comentaram que “lá em 

casa a gente só usa 1 xícara” e que “lá em casa, é do tipo assim, cada copo tem 250 ml, aí, usa 

2 copos daqueles e 2 colheres com pó. Então, 1 litro é 4”, respectivamente enquanto a 

participante F8, do Grupo D, respondeu que “minha mãe a cada 200 ml, ela coloca 1 colher de 

pó”. 
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Em seus grupos, os participantes também pesquisaram sobre quantas gramas tem uma 

xícara ou uma colher de café. Então, a participante F2, do Grupo B, enviou uma mensagem 

para o seu pai, que é produtor e corretor de café, por meio do aplicativo WhatsApp. Assim, essa 

participante informou que “Pelo que meu pai me falou, 250 g dão 6 ou 7 xícaras. Eu acho que 

dá 8 xícaras, mas daquela pequenininha”. 

Simultaneamente, os participantes dos demais grupos realizaram uma pesquisa pela 

Internet por meio de seus telefones celulares para obter essa informação, obtendo resultados 

diversos. Por exemplo, a participante F14, do Grupo D, pesquisou que “um copo americano 

tem 200 ml e que uma xícara deve dar uns 250 ml”, a participante F42, do Grupo B, pesquisou 

que “uma colher tem 10 gramas” enquanto a participante F18, do Grupo A, pesquisou que “um 

copo tem 250 ml”. 

É importante destacar que esses participantes também determinaram em sua pesquisa 

que, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC, 2019), a diluição entre 

80 gramas a 100 gramas de pó de café para cada 1 litro (1000 ml) de água tem como resultado 

uma bebida mais leve e agradável para ser degustada. No entanto, o gosto pelo café fraco ou 

forte pode variar de acordo com o paladar de cada indivíduo. 

Nesse sentido, os especialistas em café trabalham com a medida padrão de 10 gramas 

de pó de café para cada 100 ml de água, pois o resultado é uma bebida equilibrada 

independentemente da marca ou qualidade. Assim, quem gosta de um café mais fraco pode 

colocar 100 ml de água com cinco gramas de café e, quem gosta mais forte, pode dobrar a 

medida do pó para 20 gramas (ABIC, 2019). Então, após a realização dessa pesquisa sobre o 

café, os participantes de todos os grupos responderam essa questão por meio da matematização 

da situação-problema proposta na questão 6 desse bloco de atividades para, em seguida, 

elaborar os etnomodelos ético, êmico e dialógico. 

Assim, as anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora 

mostram um trecho de um diálogo entre os participantes do Grupo B sobre a quantidade média 

de xícaras de café consumidas diariamente. O quadro 26 mostra um trecho desse diálogo com 

os participantes desse grupo. 

 

Quadro 26: Trecho do diálogo entre os participantes do Grupo B sobre a questão 6 do 

Bloco de Atividades 1 

F36: São 474 gramas, divididos por quanto cabe em uma xícara de café. Quanto cabe em uma 

xícara de café? Quantas gramas? 

F14: O que a F2 falou? 

F2: Que 250 gramas dão para 7 ou 8 xícaras. 
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F36: Com uma pesquisa feita com o pai da F2, descobrimos que com 250 gramas fazemos de 7 a 

8 xícaras de café. Como é que uma pessoa toma 15 xícaras? 

F34: Mas é per capita. É na média, tem gente que toma mais e tem gente que toma menos. 

F36: Mas sabemos quantas pessoas tem na família? 

F34: 67 pessoas. 

F36: Mas na família? 

F34: 67 pessoas entrevistadas no total. 

F36: Aqui tá querendo saber quantas são as xícaras de café. 

F34: Por dia? Divide por 30 porque no mês tem 30 dias. 

F36: Então, a questão é as xícaras, no caso. 

F34: Cada pessoa toma 474g de café por dia. Aí, quer saber quantas xícaras. Pera aí, se são 31.750 

gramas de café por mês dividido por 67 pessoas, então, dá 474 gramas por mês. 

[Essa participante retoma a discussão após explicar o procedimento realizado para os participantes 

de seu grupo] 

F34: Aqui está falando a quantidade de pacotes por mês que as pessoas consomem. Aí, a gente fez 

as contas e deu 31.750 gramas de café por mês dividido por 67 pessoas. Então, por mês cada pessoa 

toma 474 gramas de café. Assim, vamos dividir 474 por 30. São 15,8 gramas por dia. 

F36: Aí, a gente tem que saber quantas gramas tem por xícara. Perguntar para a professora. 

F34: Professora, aqui na questão 6 esse consumo per capita é quantas gramas de café por dia. Mas, 

a gente precisa saber quantas gramas de café têm mais ou menos em uma xícara. 

Professora-pesquisadora: Para fazer uma garrafa de café, o que você faz? Você coloca o pó em 

xícara ou colher? 

F36: Eu não faço café, mas é com colher. Então, em uma colher tem quantas gramas de pó? 

F42; Tem 10 gramas. 

F34: Então. uma colher tem 10 gramas. Mas, eu acho que dá para usar os dados da F2 agora. 

F36: Se para 250 gramas são 8 xícaras, é só fazer isso aqui, 15,8 gramas vezes 8 e, aí, vai dar 126,4 

gramas. Aí, 250 dividido por 126,4. 

F34: Como é 126,4 dividido por 250, então cada pessoa toma meia xícara de café por dia. 

F36: Mas, qual conta que vocês fizeram? 250 para 8 e 15,8 para x. Deu 0,5. Então, cada pessoa 

toma aproximadamente 0,5 xícara de café por dia. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após esse diálogo, os participantes do Grupo B elaboraram um etnomodelo êmico para 

representar essa situação-problema. A figura 35 mostra o etnomodelo êmico elaborado pelos 

participantes desse grupo para essa questão. 

 

Figura 35: Etnomodelo êmico elaborado pelos participantes do Grupo B para a questão 6 do 

Bloco de Atividades 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Essa análise também mostra que os participantes do Grupo E determinaram que “Como 

em 1 litro tem 100 gramas de café e uma xícara tem 200 gramas, seria então 200 ml dividido 

por 1 litro, que vai ser em ml, vezes 100. O resultado então seria 20 g, sendo assim, 

aproximadamente, 1 xícara por dia por pessoa”. A figura 36 mostra o etnomodelo êmico 
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elaborado erroneamente pelos participantes desse grupo, mas que está de acordo com o processo 

de matematização que desenvolveram para solucionar a situação-problema proposta nessa 

questão. 

Figura 36: Etnomodelo êmico elaborado pelos participantes do Grupo E para a questão 6 do 

Bloco de Atividades 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

O quadro 27 mostra um trecho do diálogo entre os participantes do Grupo C por meio 

do qual matematizaram a situação-problema referente à determinação da quantidade de café 

per capita proposta na questão 6 desse bloco. 

 

Quadro 27: Trecho do diálogo entre os participantes do Grupo C sobre a questão 6 do Bloco 

de Atividades 1 

F28: Esse consumo per capita corresponde a quantas xícaras de café por pessoa por dia? 1 xícara de 

café é mais ou menos o quê? 

M15: 1 xícara tem 200 ml, não é? 

M7: São 10 gramas cada colher. 

F28: Mas 1 colher dá para você fazer quantas xícaras de café? 

M7: Considerando que 1 colher de pó tem 10 gramas, 1 garrafa de 1 litro gasta de 3 colheres, para 

fazer o café forte e rende 1 litro, são 5 xícaras. 

F28: Quantas xícaras? A xícara tem 200 ml? 

M17: Aqui tá falando em xícara de café. A de 200 ml é de leite. 

M7: É mais ou menos 150 ml. Vamos colocar 6 xícaras ou é 5 ou é 8. 

M3: Aqueles copos americanos têm 200 ml. 

F28: Eu não tomo café, mas acho que é aquela [xícara] pequenininha. 

M7: Coloca 1000 ml dividido por 6. 

F30: Todo mundo coloca 7 xícaras. 

M7: Vou colocar aqui 7 xícaras de 150 ml. 

F28: É 143 ml aproximadamente. 

M7: Aí vai dar 30 gramas dividido por 7. Então, 1 xícara tem 4,2 gramas de café. 

M17: Mas, a gente fez com aquela xícara menor. 

F30: Calculamos 140 ml porque 430 gramas por mês por pessoa, não 470 gramas. 

F28: Considerando que 1 colher de pó tem 10 gramas e que 1 garrafa de 1 litro gasta 3 colheres e 

rende 7 xícaras de 140 ml, 1 xícara tem 4,2 gramas de café. 

M7: Fiz 430 dividido por 7, 10 gramas, 30 gramas por garrafa, tem 7 xícaras e 4,2 g de café por 

xícara. Entendeu essa parte? 

F30: Tem 67 pessoas que consomem café, aí uma vai consumir (...). 

M7: 4,2 por xícara. Eu peguei por mês. 

F30: Por mês deu 470g por pessoa? 

M7: Aí, eu fiz 470 dividido por 4,2g. Aí, eu achei o tanto de xícara que dá. Entendeu? 

M11: Você não dividiu por 30? 



154 

M7: 1 xícara tem 4,2 g62, então, 470 g vai dar 112 xícaras, aproximadamente. Quando você dividir 

por 30 dá aproximadamente 3,7 xícaras por dia. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram que 

os participantes do Grupo C não elaboraram um etnomodelo para representarem a situação-

problema para a questão 6 desse bloco, contudo, a resolveram emicamente por meio de uma 

maneira retórica ao afirmaram que: 

Considerando que uma colher de pó tem 10 gramas, 1 garrafa de um litro gasta 

3 colheres e rende 7 xícaras de 143 ml, uma xícara terá 4.2 gramas de café. 

Aí, fizemos 470 gramas divididos por 4,2 gramas. Então, uma pessoa 

consome, aproximadamente, 112 xícaras de café por mês e 3,7 xícaras de café 

por dia. 

 

Os participantes do Grupo A utilizaram outro procedimento para determinarem a 

quantidade de xícaras de café que cada indivíduo consome diariamente. O quadro 28 mostra 

um trecho diálogo realizado entre os participantes desse grupo para resolver essa questão por 

meio da matematização dessa situação-problema. 

 

Quadro 28: Trecho do diálogo entre os participantes do Grupo A para matematizar a 

situação-problema proposta na questão 6 do Bloco de Atividades 1 

F44: Esse consumo per capita corresponde quantas xícaras de café por pessoa por dia. 

F44: Tá perguntando quantas xícaras essas gramas vai ter que fazer. 

M13: A quantidade de gramas equivale a 150gramas. 

F18: Uma garrafa de café tem quantos litros? M13: 1 litro. 

F22: 1 litro tem quantas gramas? M13: 1000 gramas. 

F18: Uma xícara tem 150 ml. 

M13: Se 150 ml é a xícara, vai achar quanto para cada pessoa. 

F44: Mas aqui está em ml. F22: É só transformar em gramas. 

F44: Não, tem que transformar em litros. Mas, olha o que a gente tá fazendo (...) 1000 ml da garrafa 

está para 150g, assim como (...). 

F22: 150 ml passarão para litros e de litros converte para gramas. 0,15 litros que é igual a 0,15 g. 

F18: Mas isso é a quantidade de café que vai estar em uma xícara de pó de café. E quando você fizer 

o café? Essa xícara vai dar quantas xícaras de café? 

F44: Entendeu? É isso que eles estão perguntando. A gente tem que 1000 ml da garrafa. A gente disse 

que esse ml virou gramas? Mas 1000 g de café, é o pó que é isso. 

F18: Aí, 1 litro de café é 1000 g? 

F44: É isso que eu tô com dúvida. Se a gente pode colocar 1000 g. Então, na água a gente pode fazer 

100 ml é igual a 100g, só que está com pó já, entendeu? 

F22: Isso que a gente quer saber, se pode mudar assim. 

F18: Vamos supor que a gente tá diluindo 5 g de café, aí, podemos usar 1 litro de água. 

F44: Quantas colheres faz 1 garrafa de café? 

M13: Uma garrafa de café normal gasta umas 3 colheres. 

F44: Em 1000g de água tem quantas colheres? Quantos gramas tem essas colheres. 
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É importante ressaltar que, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC, 2019) a medida 

ideal é 1 grama de café para cada 10ml de água e que 1 xícara de café pequena tem 50 gramas de bebida. 
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F20: Aqui tá falando que 2 copos de água usam 1 xícara que cabem 3 colheres. A xícara tem 3 colheres 

de mais ou menos 30g ou 25 g [após ter consultado a internet]. 

F44: A gente sabe que 1 xícara é 150 ml. Aí, 1000 gramas está para tal valor, quanto 150 ml vai ter? 

Quantos dias que duram meio quilo de café? Quantos gramas que vale essa colher. 

M13: É só dividir porque usa 3 colheres de 30 g. 

F22: Aqui no gráfico está por mês. Tem que transformar para dia agora. 

F18: É só dividir por 30 ou 31 dias. 

F26: Por 30 porque é a média. Fevereiro tem 28 ou 29 dias. Os outros meses têm 30 ou 31 dias e 30 

seria no meio. 

F18: 1 dia de café corresponde a quantas gramas? 

F44: 473 gramas por mês é o que cada pessoa gasta, então, em 1 dia ela vai gastar 15,7g, que vai 

produzir quantas xícaras de café? 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após esse diálogo, os participantes do Grupo A concluíram que “Se 1000 ml tem 100 

gramas de café e se a xícara que tem 150 ml dá 150 gramas, então vamos gastar 15 gramas para 

fazer o café. Assim, desse total de 15 gramas por xícara dividimos os 473 gramas do pó que 

temos que vai dar 31 xícaras por mês. Então, tomamos 1 xícara de café por dia”. Em seguida, 

esses participantes elaboraram um etnomodelo dialógico por meio da tradução da resolução 

êmica para essa situação-problema. A figura 37 mostra o etnomodelo dialógico elaborado pelos 

participantes desse grupo para essa questão. 

 

Figura 37: Etnomodelo dialógico elaborado pelos participantes do grupo A para a questão 6 

do Bloco de Atividades 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

O processo de matematização desenvolvido pelos participantes do Grupo D possibilitou 

a elaboração de um etnomodelo dialógico. Nesse sentido, o quadro 29 mostra o trecho de um 

diálogo entre os participantes desse grupo para matematizar a situação-problema proposta nessa 

atividade. 

 

Quadro 29: Trecho de um diálogo entre os participantes do Grupo D sobre a resolução da 

questão 6 do Bloco de Atividades 1 

F16: Nessa questão 6 pergunta quantas xícaras de café a pessoa toma por dia. Uma xícara é de quantos 

gramas? No não texto fala. 

F14: Um copo americano é 200 ml. Uma xícara deve dar uns 250 ml. 

F16: Eu dividi por 30, porque é o mês. Aí, vou achar por dia. Mas, quantas xícaras de café por pessoa 

por dia? Tem que dissolver ele na água. Quanto de café que usa para fazer uma garrafa? 

F8: Minha mãe a cada 200 ml, ela coloca 1 colher de pó. 

F16: Uma colher tem quantas gramas, umas 10 gramas? A quantidade de xícaras de café vai ser de 

qual quantidade? 
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Professora-pesquisadora: 1 garrafa faz com quantas colheres? Uma colher tem quanto de pó? 

F16: Então, 10 gramas. Aí, sua mãe coloca 200 ml e 1 colher? 1 xícara tem 200ml? 

F8: A xícara deve ser grande. Quanto tem uma xícara de café? 

F10: Eu acho que tem 240 ml aproximadamente. 

F16: Então vai ter 1,3 xícaras aproximadamente. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após essa discussão, a figura 38 mostra a elaboração do etnomodelo dialógico pelos 

participantes do Grupo D para a resolução da questão 6 do Bloco de Atividades 1. 

 

Figura 38: Elaboração do etnomodelo dialógico pelos participantes do Grupo D para a questão 

6 do Bloco de Atividades 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando com a análise das atividades propostas nesse bloco, os participantes de 

todos os grupos responderam à questão 7: Com relação à qualidade do café, o texto destaca 

alguns fatores importantes que influenciam a sua qualidade. Quais são esses fatores?, 

informando que esses fatores estão relacionados com a temperatura e o clima, como, por 

exemplo, ao relatar que o calor e a chuva que em excesso podem influenciar na qualidade do 

café. 

Por exemplo, os participantes do Grupo C responderam que “com o calor excessivo o 

fruto seca antes e perde a qualidade” e os participantes do Grupo B comentaram que a “chuva 

na época certa influencia na qualidade do café”. Similarmente, os participantes do Grupo A 

argumentaram que se “choveu na época certa, a safra de café tem bom tamanho para fazer 

negócios”.  

Continuando com essa análise, os participantes do Grupo E afirmaram que os fatores 

que influenciam a qualidade do café são a “chuva na época certa e o clima adequado” enquanto 

uma das participantes do Grupo D observou que “esse ano lá na roça o café deu pouco porque 

choveu na época errada”. 

Analisando a questão 8: Cite outros fatores que você acredita que podem interferir na 

qualidade do café, as respostas dadas mostram que os participantes de todos os grupos 

responderam essa questão, exemplificando que esses fatores estão relacionados com: a 

qualidade do solo, o processo de colheita, a qualidade do adubo, dos produtos químicos e dos 

agrotóxicos, com o clima e com a secagem. Por exemplo, os participantes do Grupo C 
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responderam que esses fatores estão relacionados com a “Adubação, o solo, produtos químicos, 

o clima e os cuidados com o café como a colheita, a secagem e o transporte”. 

Similarmente, os participantes do Grupo B afirmaram que esses fatores são a “terra do 

plantio, o clima favorável e os cuidados e a qualidade com a produção do café”. O quadro 30 

mostra as respostas dadas pelos participantes dos grupos para essas questões. É importante 

ressaltar que, por meio dessas respostas, infere-se sobre a presença do conhecimento êmico 

desses participantes com relação aos fatores que podem interferir na qualidade do café. 

 

Quadro 30: Respostas dadas pelos participantes para a questão 8 do primeiro bloco de 

atividades 
Fatores que interferem na qualidade do café Respostas 

Clima e chuva 09 cada 

Secagem, produtos químicos, agrotóxicos, pulverização e processo de colheita 06 cada 

Qualidade do adubo, da adubação e da adubagem, qualidade do solo e terra boa 05 cada 

Controle do Ph, acidez do solo 04 cada 

Produção, tamanho da safra, torração e época de colheita e plantio 03 cada 

Armazenamento, fatores ambientais, transporte e relevo 02 cada 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Finalizando essa fase analítica das respostas dadas para as questões do Bloco de 

Atividades 1, a professora-pesquisadora iniciou o processo de codificação aberta dos dados 

brutos coletados por meio desse instrumento. 

 

3.1.3.2 Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 1: 

Atividade Exploratória sobre o Café 

 

O quadro 31 mostra a codificação aberta realizada com relação à análise dos dados 

brutos coletados nas respostas dadas pelos participantes desse estudo para as atividades 

propostas no bloco 1. 

 

Quadro 31: Codificação aberta dos dados brutos coletados do Bloco de Atividades 1 

Dados Brutos Coletados 

Codificação 

Aberta 

(Códigos 

Preliminares) 

Se em 2021 o consumo de café será de 23,3 milhões e esse crescimento é de 

3,5 então tem que diminuir 3,5 de cada ano (47). A previsão seria de 

aproximadamente 21 milhões em 2018. quebra de previsão de 2019 em diante 

até 2021 foi reduzido 3,5% ao ano (47). 

Professora, temos que colocar em gramas. Aqui está em quilos (17). Então é 

19000 gramas que é 19 kg (19). Se um grupo de 67 pessoas consumir por mês 

3 pacotes de 250 g, 24 pacotes de 500 g e 19 pacotes de 1 kg, então, 3 vezes 
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250, mais 24 vezes 500, mais 19 vezes 1000. Dividido por 67, vezes 30 (47). 

Isso vai chegar num valor aproximado de 16 g (51). Como em 1 litro tem 100 

g de café e uma xícara tem 200 g, seria então 200 ml dividido por 1 litro, vai 

ser em ml, vezes 100. O resultado então seria 20g, aproximadamente, 1 xícara 

por dia por pessoa (47). Então, seria 3 vezes 250g, mais 4 vezes 500 g, mais 19 

vezes 1000 g dividido por 67. O valor em gramas seria de aproximadamente 

384 e o valor em quilos seria de aproximadamente 0,384 (47). 

Professora, esse consumo per capita é por mês ou por ano? (17) Como os dados 

estão por mês, então podemos calcular por mês (19). Professora, per capita é 

como? (17). 19 mais 12 é 31 quilos, mais 750 gramas (47). Quantas xícaras de 

café a pessoa toma por dia. Uma xícara é de quantos gramas? (52) Um copo 

americano é 200 ml. Uma xícara deve dar uns 250 (7). Eu dividi por 30 porque 

é o mês. Aí, vou achar por dia (47). Mas quantas xícaras de café por pessoa por 

dia? (52). Tem que dissolver ele na água (40). Então, quanto de café que usa 

para fazer uma garrafa? (52). Para cada 200 ml, minha mãe coloca 1 colher de 

pó (40). Uma colher tem quantas gramas, umas 10 gramas? A quantidade de 

xícaras de café vai ser de quanto? (52). 

1 garrafa faz com quantas colheres? E uma colher tem quanto de pó? (52) 

Então, tem 10 g (51). Aí, sua mãe coloca 200 ml e 1 colher? (31) Quanto 1 

xícara tem? 200 ml? (52) A xícara deve ser grande. (31) Quanto tem uma xícara 

de café? (52) Eu acho que é 240 aproximadamente. Quanto é aquela garrafinha 

ali? (52) Acho que uma xícara não tem 200. Tem 240 mais ou menos. Então 

vai ter 1,3 xícara aproximadamente (31). Esse ano lá na roça o café deu pouco 

porque choveu na época errada. A qualidade fica boa quando chove na época 

certa (40). O calor influencia na qualidade do café (43). 

O calor influencia e deixa com menos qualidade (43). E quando chove na época 

certa aumenta a qualidade (40). O controle do ph deve ser exato para a 

qualidade do café subir (43). Professora, a colheita influencia? (17). Eu 

conheço o processo de colheita (40). Meu avô que tem lavoura de café (3). O 

consumo da produção de café somou 21 milhões de sacas no ano comercial 

(51). 

Tem que fazer regra de 3 (16) para calcular o crescimento de 3,5% (19). 

Qual é a previsão do consumo de café no Brasil até o ano de 2021? (52). O 

consumo no Brasil 21 milhões de sacas em 2019 e 23,3 milhões em 2021 e 

3,5% de taxa (51). Temos que determinar o consumo per capita por pessoa 

(51). Foram 67 pessoas, 3 de 250. Então, 750g, 24 de 500, então 12 kg e 19 de 

1 kg, então, 19 kg. Então vai dar 31, correto? 31,75 kg (47). Aí, tem que fazer 

kg por pessoa? Ou pessoa por kg? (51). 

É de quilo por pessoa? O quanto uma pessoa consome? (51) Vai dar 31,75 

dividido por 67. 0,47kg ou 470 g por pessoa ao mês (47). 

1 xícara tem 200 mL. É 10 g cada colher. Mas 1 colher dá para você fazer 

quantas xícaras de café? É meio difícil saber o valor direito (6). Lá em casa deu 

8 kg, dividido por 30 dias, que é10 gramas (51). 

Eu acho que isso aqui tem que dividir por dias, 470 dividido por 30 por que é 

por xícara (19). Considerando que 1 colher de pó tem 10 g, 1 garrafa de 1 litro 

gasta de 3 colheres (fazer o café forte) e rende 1 litro, são 5 xícaras (47). e 

quantas xícaras? A xícara tem 200 mL? (52). Não tô entendendo nada (26). 

Aqui tá falando em xícaras de café, A xícara de 200 mL é de leite. Tem que 

usar a medida universal. É mais ou menos 150 (7). Vamos colocar 6 xícaras ou 

é 5 ou é 8. Aqueles copos americanos tem 200 mL. Coloca 1000 dividido por 

6 (52). Vou colocar aqui 7 xícaras de 150 ml. São 30 g dividido por 7. Então 1 

xícara vai ter 4,2g de café (52). Por mês vai dar 112 xícaras. Nossa, deu 3 

xícaras por dia (51). Mas a gente fez com aquela xícara menor. a gente calculou 

140 mL (19) porque 430 g por mês por pessoa são 470g. Mas não é só de pó? 

(51). Considerando que 1 colher de pó tem 10 g e que 1 garrafa de 1 litro gasta 
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3 colheres  e rende 7 xícaras de 140 ml, 1 xícara tem 4,2 gramas de café. Fez 

430 dividido por 7, 10 g, 30 por garrafa, tem 7 xícaras, então, 4,2 g de café por 

xícara (47). 

Tem 67 pessoas que consomem 4,2 gramas por xícara. Por mês deu 470g por 

pessoa (51). Aí, eu fiz 470 dividido por 4,2gramas e achei o tanto de xícara que 

dá (47). Você não dividiu por 30? 1 xícara tem 4,2 g, então 470 g vai dar para 

112 xícaras, aproximadamente (47). Por mês. Quando você divide por 30 dá 

aproximadamente, 3,7 xícaras por dia (51). Lá em casa o consumo é de 8 kg 

aproximadamente. 7 a 8 kg por mês de café para 5 pessoas (7). Falei para meu 

pai que esse ano vou apanhar café para ele (3). Meu amigo pediu para falar 

para meu pai que ele quer apanhar café para ele porque tá precisando de 

dinheiro (4). 

Os fatores que afetam a qualidade do café são o solo, adubação, produtos 

químicos, clima mais frio, tratamento do café, maneira de colher e de secar o 

café. Clima equilibrado e transporte (43). Cuidados em geral com a extração, 

a secagem do café e os cuidados com o café depois que ele é catado (40). 

Colheita, secagem, torração. quando você colhe os frutos secos, separa eles dos 

amarelos e a secagem correta também são fatores que influenciam a qualidade 

do café (43). A torra do café é difícil demais (36). Uma vez eu fui numa panha 

de café e eles tinham acabado de secar o café e eu ajudei (40). 

Supondo que o aumento vai de 2019 até 2021 (51). Se for assim, a gente faz 

21,7 vezes 7,37 dividido por 100. Aí, a gente acha a diferença de 1,6 

aproximadamente (47). Fica 21,7 que corresponde a 100% e x em 2018 que a 

gente quer descobrir, para 3,5. Aí, dá zero vírgula 7595, que aí a gente 

multiplica por um milhão e dá 759 mil e quinhentos (47). Aí, 21,7 milhões e 

diminuir para isso dá 20 milhões 940 mil e quinhentos (51). 

A alta no consumo de café, pois o aumento do público consumidor pode 

influenciar na qualidade do café (43). 

O relevo influencia porque o café é plantado em morro (40). 

A chuva, os fatores ambientais, o solo, o clima e o tamanho da safra (43). 

A terra do plantio, o clima favorável, os cuidados e a qualidade da produção 

(43). 250 g pelo que meu pai me falou. Acho que dá 6 a 8 xícaras, mas daquela 

xícara pequenininha (40). Vou fazer 24 vezes 500. Eu acho que tem que 

multiplicar a quantidade de pacotes pela quantidade que tem no pacote de todos 

e vai somar pela quantidade de todos. Vai descobrir a quantidade de gramas de 

café que cada família toma. Deu 12 mil (51). Aí, vou fazer 19 vezes 1 quilo, 

ou seja, 19 vezes 1000 que é 19 mil. E aí, 3 vezes 250, que é 750. Aí, você vai 

somar 12 mil. Espera aí, é 250 vezes 3, que é 750. Então, dá 31750, que 

dividido por 67 pessoas será? (47). 250 gramas dá para 7 ou 8 xícaras de café 

(40). Como é que uma pessoa toma 15 xícaras? (51). A questão é saber quantas 

xícaras (51). Que cada pessoa toma 474g de café por dia. Assim, se são 31750 

gramas de café por mês dividido por 67 pessoas, então, dá 474g por mês (47). 

Aqui está falando a quantidade de pacotes por mês que as pessoas consomem 

(7). 

Aí, a gente fez as contas deu 31750g de café por mês. Dividido por 67 pessoas. 

Então por mês cada pessoa toma 474gramas de café (19). Então, a gente vai ter 

que dividir 474 por 30 e essa quantidade saber quantas xícaras. 15,8 g por dia. 

Aí a gente tem que saber quantas gramas tem por xícara (47). Vamos perguntar 

para a professora? (17). Professora, este consumo per capita corresponde a 

quantas gramas de café por dia? (17) Mas a gente precisa saber mais ou menos, 

quantas gramas de café tem mais ou menos em uma xícara (51). Em uma colher 

de pó tem quantas gramas? (52) Então, uma colher tem 10 gramas de pó de 

café (51). Então, se a xícara é 250, são 8 xícaras (51). É só fazer isso aqui: 15,8 

vezes 8 vai dar 126,4. Aí 250 dividido por 126 (47). Então, cada pessoa toma 

meia xícara de café por dia (51). Vocês fizeram que 250 para 8 e 15,8 para x 

(16) Conteúdos e 

conceitos 

matemáticos e 

geométricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17) Papel da 

professora 

 

 

 

 

 

 

 

(18) Valorização 

dos conhecimentos 

matemáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) Estratégias de 

resolução 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23) Aplicação da 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

(25) 

Interdisciplinaridad

e da Matemática 

 



160 

deu 0,5. Então, cada pessoa toma aproximadamente 0,5 xícara de café por dia 

(47). O crescimento é de 3,5%. por ano, até 2021 (7). Então, se 21 milhões 

corresponde a 100% da produção, então o 3,5% que é o crescimento por ano 

vai corresponder a 735 mil (47). Mas eles falam aqui que o aumento de 3% foi 

para 3,5% (19). Tá gostoso fazer esse negócio. É legal. Podia ter mais (8). 

Então, eu acho que a gente tem que descobrir a porcentagem (16) e diminuir 

do método antigo para o novo e jogar aqui para ver a quebra que aconteceu 

pelo antigo método (19). O Brasil consumiu 21,7 milhões de sacas em 2019 de 

acordo com a nova metodologia (7). Acho que tem que marcar aí 2 milhões de 

sacas (51). Tudo bem, a gente confia no seu potencial (18). Será que é só isso, 

2 milhões? (52). Você vai fazer a porcentagem? (16).  21 milhões que foi 

produzido na nova metodologia está para 100% assim como a queda entre o 

antigo e o novo foi de 2%, foi de 2 milhões (19). Então, 2 milhões está para 

quantos porcento? dá 9,5% em 2018. Agora, em 2019 com a nova metodologia 

vai ser 21,7 milhões. Aí, eu quero descobrir a queda da antiga para a nova (47). 

Eu fiz errado, desculpa (26). Determinar o consumo per capita em café em pó 

por ano por quilo (51). Por cabeça? Ela quer em porcentagem? (52). Somando 

tudo vai dar 19kg mais 12kg, mais 750 g 31750 g que eles consomem em 

quantidade de café. Aí, são 67 pessoas. Tem que dividir essa quantidade para 

67, para descobrir a quantidade per capita (47). Então são 67 pessoas, então dá 

1,761. Aí, dá  para descobrir quanto são os pés de café (19). Você faz regra de 

3, 100 está para 31,750 kg assim como 1 está para tanto e aí deu 47 (47). Eu 

acho que per capita a gente tira média, não é? Esse consumo per capita 

corresponde a quantas xícaras de café por pessoa por dia? (52). 

Mas a pergunta é por xícaras. A gente tem que saber quantas colheres por 

xícaras (51). Numa garrafa de café normal, gasta umas 3 colheres (40). E cada 

colher? (52). Mas depende de cada casa, na minha casa faz muito café, porque 

você enche aquele negócio com café (31). Quantas xícaras essas gramas vai ter 

que fazer (52). Então, para uma garrafa usa 3 colheres (51). Mas como é a 

colher? (52). É para entender que a quantidade de gramas equivale a 150g (5). 

Na casa dela o café é ralo. Na minha casa é muito forte (31). É melhor pegar 

pela média (51). 

É só fazer assim, 1000 g está para 100 %, 473 está para x (47). Olha é só fazer 

tipo porcentagem (23). Depois, você equivale isso por pessoa. Uma xícara é 

para uma pessoa (42). Uma garrafa de café tem quantos litros? (52) 1 litro. 

Uma xícara tem 150 (51). Tem até conhecimentos gerais aqui (25). 1000g está 

para 100, 473 está para x (47). Esse valor aqui eu coloco embaixo do 100% 

(19). Se 150 ml que é a xícara, vai achar quanto cada pessoa bebe de café (51). 

1 litro tem quantas gramas? 1000? (52). Mas aqui está em ml. é só transformar 

em gramas (23). Tem que transformar em litros (23). 1000 ml da garrafa está 

para 150g assim como (...) 150 ml vai passar para litros e de litros converte 

para gramas. 0,15 litros que é igual a 0,15 g (47). Olha, 47,3x vai dá 150 ml 

para litros (51). E quando você fizer o café, quantas xícaras de café vai dar? 

Mas 1000 g é o pó de café? 473 g para ml vira quanto? (52). Vamos tirar a 

média? (52). Ela usa 1 colher, ele usa 3. Então a média é 2. Aí, a gente usa o 2 

(19). Quem usa 1 colher só para fazer café? (52). Se cada xícara pesa 473 g 

(51), aí, 1 litro de café é 1000 g? (52). É densidade? (25). É isso que eu tô com 

dúvida (6). A gente pode colocar 100 g porque o café não é só água (7). Então, 

na água a gente pode fazer 100 ml é igual a 100g, que já está com pó (51). Lá 

em casa a gente só usa 1 xícara que é desse tamanho (7). Porque aqui deu 473g 

que usa por pessoa por mês (51). Então, é 1000 ml para 1000 g para água (51). 

A gente não tem só água, tem pó (31). Isso aqui parece química (25). Vamos 

supor que a gente tá diluindo 5 g de café. Ela pode usar 1 litro de água (25). 

Quantas colheres faz 1 garrafa de café? (52). Em 1000g de água tem quantas 

colheres? (52) A gente tem que achar quantos gramas tem essas colheres (51). 
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A xícara tem 3 colheres de mais ou menos 30g ou 25 g a gente sabe que 1 

xícara é 150 ml (51). Aí 1000 g está para tal valor, quanto 150 ml vai ter (47). 

Na sua casa você faz 1 litro de café com só 1 medida? (52). Porque lá em casa 

é assim, cada copo tem 250 ml, aí, usa 2 copos daquele e 2 negocinhos com pó 

(31). Então 1 L é 4 (51). Na sua casa você faz com xícara? (52). Tem uns 5 

anos que eu faço café (45). Eu pego meio litro de água, aí uso 2 negócios de 

medir café, se eu for fazer 1 litro, que é a garrafa inteira vai gastar 4 (47). Está 

muito confuso, complexo (26). Quantos dias que dura ½ kg de café? (52). A 

gente precisa saber quantos gramas que vale essa colher. Se for fazer café todo 

dia (51). É só dividir, porque usa 3 colheres de 30 g (19). Aqui está por mês, 

no gráfico. Tem que transformar para dia agora (23). É só dividir 473 g por 31 

(51). É 30 ou 31 dias? (52). Não gente, 30 é a média (51). 1 dia corresponde a 

quantas gramas? (52). 473g por mês que é o que cada pessoa gasta, então em 

1 dia ela vai gastar quanto? (52) 15,7g por pessoa vai gastar 15,7 g por dia (51). 

Esse 15,7 g por dia vai produzir quantas xícaras de café? (52).Em 20 dias ele 

faz 1 litro (51). Agora tem como tirar a porcentagem? (6). Esse aqui tá por mês, 

agora é só passar por dia (23). Isso está para 30 assim como x está para 1. 

Então, se eu usar 31dias (...) 75 g em (...) quanto cabe na xícara? (52) A xícara 

é uns 20 mL (...) a xícara vale 150 mL. Então, 1 litro é 1000 mL. 1000 está 

para 100 (47), porque eu não disse que eu gasto para cada xícara de 25g para 

fazer o café? (52) Aí, dá 100g de café que eu gasto para fazer 1 garrafa de 1L, 

1000g (51). Se a xícara tem 150 mL que dá 150g, então, eu vou gastar 15 g 

para fazer ela (51). Então, desse total de 15g por xícara eu dividi os 473g do 

pó que eu tenho, vai dar 31 xícaras por mês. Então, em 1 mês eu consigo tomar 

1 xícara se for tomar café todo dia (47). Se eu uso 100 g de café para fazer 1 

litro de café, quanto que eu vou gastar em 1 xícara de 150 mL? (52). Então, 

com 473g por mês que eu tenho, aproximadamente, 31 xícaras por mês. Então 

considerando que o mês tem 31 dá 1 xícara por dia (47). A qualidade do café 

tende a ser boa se choveu na época certa e a safra tem bom tamanho para fazer 

bons negócios (40). Então, a gente tem o fator da temperatura e da chuva (43). 

Não pode ser muito quente, pois com o calor excessivo o café seca antes e 

perde a qualidade (40). O fator é o clima (43) porque se for muito quente, ele 

vai acelerar o processo de apodrecimento do café porque na árvore ele apodrece 

mais rápido (40). Tem outros fatores que é a secagem do café no secador (44) 

ou no terreiro (43). A secagem no terreiro tem que ser feita adequadamente 

(43), pois a camada de café no monte tem que ser fina por isso que se faz a 

rodagem do café para a sua movimentação para secar com o calor (40). No 

terreiro, se você colocar uma camada maior de café (40), ocorre a fermentação 

(25) debaixo porque o sol só bate em cima (40). O bag é um saco muito grande 

para armazenamento (44). Se você não for armazenar de forma adequada pode 

entrar umidade e atrapalhar na qualidade do café (40). Método de secagem, 

processo de armazenamento de café (43), agrotóxicos, tipo assim, o solo vai 

ficar mais ácido (53). Aí, você vai perder a qualidade do solo (53) e o produto 

fica ruim (43). O solo fica muito danificado e a fruta também fica (43). Mas 

isso é o uso inadequado do solo. A qualidade é ruim para a pessoa comer (53). 

O armazenamento de forma incorreta faz ocorrer o branqueamento do grão 

(46). O grão fica tipo mofado e fica meio branco (43). Os fatores são: chuva na 

época certa e clima adequado (43). A acidez do solo (44), a adubagem e o 

plantio do café influenciam na qualidade (40). A colheita também interfere 

muito (40) por que vocês já ouviram falar que aquele cara que pega o café grão 

por grão é o mais caro do mundo? (51). Quando a gente pulveriza o veneno, a 

intenção é bater na folha, porque o fruto não filtra o veneno e por isso cai a 

qualidade (40). O uso inadequado do agrotóxico (53). 
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Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Após a finalização da determinação dos códigos preliminares no processo de 

codificação aberta das atividades do bloco 1, a professora-pesquisadora procedeu com a 

codificação axial para determinação das categorias conceituais. 

 

3.1.3.3. Codificação Axial dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 1: Atividade 

Exploratória sobre o Café 

 

O quadro 32 mostra a codificação axial realizada com relação à análise dos códigos 

preliminares obtidos no processo de codificação aberta das atividades do bloco 1. 

 

Quadro 32:Codificação axial realizada com relação à análise dos códigos preliminares 

obtidos no processo de codificação aberta do bloco de atividades 1 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(5) Relação dos participantes com a Matemática 

(6) Dificuldades ou facilidades com os conteúdos matemáticos 

(16) Conteúdos e conceitos matemáticos e geométricos 

(23) Aplicação da Matemática 

(44) Conhecimento ético 

 

 

Contexto Escolar 

Acadêmico (Ético) 

(3) Relação dos participantes com o café 

(4) Cultura regional 

(31) Práticas cotidianas 

(36) Dificuldades na produção cafeeira 

(40) Conhecimento êmico (local) 

(43) Qualidade do café 

(45) Valorização dos próprios saberes 

(46) Orientações no processo produtivo do café 

(53) Consciência ambiental 

 

 

 

 

Contexto Extraescolar 

(Êmico) 

(7) Conexões da matemática com o cotidiano 

(18) Valorização dos conhecimentos matemáticos 

(21) Contribuições do conhecimento matemático para o cotidiano 

(42) Conhecimento dialógico 

(47) Matematização de situações cotidianas 

(51) Interpretação de problemas matemáticos 

(52) Formulação de questões matemáticas 

 

 

Contexto Dialógico 

(8) Despertar o interesse e a motivação 

(17) Papel da professora 

(19) Estratégias de resolução 

(25) Interdisciplinaridade da Matemática 

(26) Reconhecimento das próprias limitações na aprendizagem 

 

Ação Pedagógica da 

Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a elaboração das codificações aberta e axial relacionadas com as atividades do 

bloco 1, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados no Seminário com a Engenheira 

Agrônoma. 
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3.1.4. Apresentação e Análise dos Dados Brutos Coletados no Seminário com a 

Engenheira Agrônoma 

 

No dia 30 de Abril de 2019, a Engenheira Agrônoma, que também é participante desse 

estudo, realizou um seminário com os alunos participantes com o objetivo de fornecer 

explicações e esclarecimentos com relação às dúvidas sobre o processo produtivo do café desde 

o plantio até a sua colheita e comercialização, além de esclarecer dúvidas que eventualmente 

surgiram durante essa explanação. 

Então, os participantes foram orientados a responder um roteiro (Apêndice X) 

previamente elaborado pela professora-pesquisadora para que pudessem realizar os seus 

questionamentos durante a explanação da Engenheira Agrônoma no seminário63. Os 50 minutos 

desse seminário foram gravados em áudio e vídeo, e foram feitos os registros fotográficos e 

anotações que foram registradas no diário de campo da professora-pesquisadora. 

Esse seminário foi realizado na escola na qual os participantes estudam, no período 

vespertino com a presença de 23 (65,7%) participantes e da professora-pesquisadora. É 

importante ressaltar que 12 (34,3%) alunos não participaram dessa atividade porque não podiam 

estar na escola no horário agendado por causa de compromissos assumidos anteriormente. 

Dessa maneira, a engenheira transmitiu de maneira dialógica os seus conhecimentos 

sobre as atividades realizadas na fazenda produtora de café. Inicialmente, a participante EF1 se 

apresentou, informando onde se formou e, também, sobre a sua especialização. Em seguida, 

começou a explicar sobre a importância da formação escolar e da Matemática. 

Por exemplo, essa participante relatou que “eu não sei aonde a gente não vê a 

matemática, porque a gente calcula tudo o tempo todo. Então, a partir do momento que a gente 

passa para o outro lado, a gente vê como tudo o que a gente aprende na escola é importante”. A 

figura 39 mostra os alunos participantes durante a apresentação do seminário. 

 
63

A partir desse momento, todas as referências com relação à Engenheira Agrônoma serão realizadas por meio do 

código EF1, que significa Entrevistada Feminina 1. 
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Figura 39: Seminário com a Engenheira Agrônoma 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Com relação ao processo produtivo do café, a participante EF1 comentou sobre os tipos 

de solos e a importância em conhecê-los e, em seguida, afirmou que “se a gente plantar uma 

cultura que aquele solo não suporta, nós vamos ter um grande prejuízo”, destacando a 

importância da consciência ambiental ao ressaltar que “a gente não pode, em hipótese alguma 

plantar em solos que são protegidos por lei”. 

Ao relatar sobre o plantio de café em talhões, essa participante destacou a importância 

de pulverizar o café por meio de canhões64 e que o tamanho dos talhões varia “de acordo com 

o modelo do canhão, [pois] a gente sabe quantos metros aquele canhão consegue jogar, a 

amplitude dele”. 

Em seguida, essa participante explicou que há três tipos de plantio de acordo com o 

espaçamento de plantio entre cada pé de café: o café adensado, o semiadensado e o tradicional, 

descrevendo que “quanto maior o número de plantas por área, (...) [o ganho é] por cultura, por 

planta, e quanto menor for o espaçamento, a gente vai ter um ganho por área”. 

Por exemplo, essa engenheira agrônoma também informou que “no café adensado se 

coloca até 7 mil plantas/ha65, no semiadensado uma média de 5 mil plantas/ha e no tradicional 

uma média de 3,5 a 4 mil plantas/ha, ou seja, o café  tradicional é aquele em que o produtor 

deixa um espaço bom entre beco e planta”. A figura 40 mostra uma plantação de café 

semiadensado. 

 
64

Equipamento utilizado na pulverização do café. 
65Hectare (há) é a unidade de medida de área equivalente a 100 ares (100 metros quadrados) ou a 10000  metros 

quadrados. Disponível em: www.infoescola.com. Acessado em 08 de Dezembro de 2019. 

http://www.infoescola.com/
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Figura 40: Plantação de café no formato semiadensado 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando com a sua apresentação, a participante EF1 ressaltou que “na região da 

Zona da Mata Mineira, 80% da colheita é realizada de maneira manual”. Em seguida, descreveu 

que os: 

(...) apanhadores [de café] colocam uma lona embaixo do pé de café e vai 

derriçando66 a planta, [ou seja] puxam a colheita e os grãos com a mão. 

Depois, eles pegam aquilo, tiram o excesso de folhas que acabam caindo junto 

e colocam no balaio na beirada da estrada para a gente vir depois e buscar a 

produção. 

 

Desse modo, a participante EF1 também destacou a importância dos indivíduos que 

trabalham no processo produtivo do café. Então, o participante M3 perguntou “o que é o litro”, 

que é uma unidade muito comum na produção cafeeira. O quadro 33 mostra um trecho desse 

diálogo. 

Quadro 33: Trecho do diálogo entre os participantes e a engenheira agrônoma 

M3: Qual litro? 

EF1: Litro pet. Lá, mentalmente, eles já olham para o galho de café e falam assim: “Esse galho vai 

encher este litro?” Então, eles já batem o olho (...) é aquela coisa da prática (...) batem o olho e falam: 

“aqui vai dar 10 litros de café”. Eles enchem o litro mentalmente. 

Professora-pesquisadora: Então, esse litro deles, não é 1 litro, porque a pet não é 2 litros? Não é 1 

litro, é a medida que eles usam da garrafa. É 1 litro de garrafa. 

M7: Então 10 litros são 10 garrafas! 

EF1: Eu custei entender o que era esse bendito litro. Basicamente, a gente converte 1 balaio em 60 

litros. Para a gente conseguir entender essa cultura dos antigos, dizemos assim: hoje é o nosso famoso 

balaio de café, que é a nossa medida de colheita. Então, os apanhadores de café apanham balaios de 

café, não sacos de café. Então, 1 balaio é 60 litros. Uma saca de café varia muito de acordo com o 

tamanho do grão de café. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após esse diálogo, essa participante comentou sobre os custos de produção do café, 

destacando que quanto maior for a produção, menor é o custo ao destacar que o “custo por saca 

 
66Puxar com as mãos, de uma só vez, os grãos de café de cada galho. 
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vai diminuir cada vez que a produção aumentar. Então o meu foco é sempre, cada vez mais, ter 

uma produção maior”. 

Com relação ao processo de pós-colheita, a participante EF1 explicou que o “grão de 

café segue para um equipamento de pré-limpeza que remove pequenas sujeiras, como galhos e 

folhas”. Em seguida, relatou que “esse grão vai para o terreiro para perder um pouco da sua 

umidade e, posteriormente, é encaminhado para o secador de café, que é o local que fica até 

que a umidade do grão fique em torno de 12%”. 

Sobre esse assunto, o participante M7 questionou sobre o processo de secagem do café. 

O quadro 34 mostra um trecho do diálogo entre esse participante e a engenheira agrônoma. 

 

Quadro 34: Trecho do diálogo sobre o processo de secagem do café entre o participante M7 e 

a engenheira agrônoma 

M7: Quantas horas no secador? Quantas horas ele [grão de café] seca? 

EF1: Depende muito da umidade do café, geralmente, 50 horas. 50 horas de fogo, de acordo com a 

umidade que o café chegou na lavoura, a temperatura do secador é variável. Se ele chegou muito 

molhado, não pode aumentar muito. Mas isso varia muito da quantidade da umidade. Tem uma área 

lá na roça que o café mela mais. Então parece que o café deu mais açúcar. Então, esse café, a gente 

nunca pode chegar e jogar ele no secador. 

M7:  Ele estragou? 

EF1: Porque nas 2 vezes que a gente já fez isso, ele deu problema, a gente teve que tirar ele rápido, 

porque ele começa a fechar todos os buraquinhos do secador. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Ao descrever as fontes de energia da fornalha do secador de café, essa participante 

relatou que utiliza a lenha e também a palha do café, ressaltando que “só usamos a palha de 

café, quando é para virar a noite e a gente tá bem cansado, porque, se por acaso a gente dormir, 

[a] temperatura [do secador] não cairá”. 

Em seguida, acrescentou que “não utilizamos muito a palha do café porque a gente joga 

na lavoura. A qualidade nutricional dela é excelente, principalmente de fósforo. Ela é uma ótima 

fonte de fósforo”. E complementou afirmando que “hoje o adubo mais caro que tem é o 

fósforo”. 

Com relação à forma de pagamento dos apanhadores de café, a participante EF1 

comentou que negocia o preço do balaio de café antes da colheita, pois quando a “lavoura está 

muito boa de café o preço por balaio é menor. Lavoura que não carregou tanto, não está tão 

completa, tão revestida de café, o balaio a gente paga um pouco mais. Para ser justo também 

para eles”. 

Continuando com a análise dos dados do seminário, em determinado momento o 

participante M7 comentou sobre um procedimento realizado na propriedade rural de seus 
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familiares. O quadro 35 apresenta um trecho do diálogo entre o participante M7 e a participante 

EF1. 

Quadro 35: Trecho do diálogo entre o participante M7 e a engenheira agrônoma 

M7: O meu pai fez aquele caixote no secador. Aí, ele veio e gastou 20 mil reais e fez a produção e 

começou testar. Só que em vez de ele testar pouco café, ele não colocou todo café lá. Aí, o secador 

estava com uma turbina menor (...) aí, eu não sei (...) só sei que tampou uma saída de ar. Aí, ele perdeu 

30 mil reais com isso. 

EF1: Aí já era a ventilação, igual você viu que eu mostrei, o café mexe o tempo todo. E tem uma 

turbina que a gente fica escutando que ele fica ventilando o café o tempo todo. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Ao descrever as formas de plantio, a participante EF1 comentou que respeita as curvas 

de nível do terreno, pois mede a declividade do terreno da seguinte maneira: “vou lá no topo, 

faço um cálculo, e aí a gente vai ter a distância que a gente precisa ter do topo até a primeira 

carreira” e complementou afirmando que a “curva de nível é para respeitar a erosão do terreno 

e pra diminuir o escoamento da água”. 

Ao terminar a apresentação da participante EF1, a professora-pesquisadora perguntou 

para os participantes se havia alguma dúvida e a participante F44 relatou que “estou em dúvida 

sobre o adensamento” e a engenheira agrônoma descreveu com mais detalhes a interferência 

desse tipo de plantio na produção cafeeira ao explicar sobre a plantação: 

(...) mais adensada tem mais planta. Por exemplo, numa área de 100 por 100, 

mais adensado, eu tenho 2000 plantas. E menos adensado, eu tenho 500 

plantas, mais ou menos assim. É o número de plantas numa mesma área. (...) 

A consequência do mais adensado é que eu vou ter menos luz na planta, menos 

vento na planta. Então a polinização das flores vai ser menor. Então, a 

produção vai ser mais concentrada na copa, e vai ter um ganho por área. No 

menos adensado, eu tenho mais vento, mais luz em volta das plantas. Então, a 

polinização das flores vai ser melhor. Eu vou ter um maior ganho por planta e 

menor por área. 

 

Durante a apresentação do seminário, os alunos participantes responderam o roteiro 

entregue pela professora-pesquisadora. As respostas dadas para a questão 1: Quais foram os 

aspectos matemáticos que você identificou? mostram que os 23 participantes identificaram 

aspectos matemáticos no processo produtivo do café. Por exemplo, a participante F30 comentou 

que o: 

(...) tamanho do talhão associado ao uso de canhões; a produtividade associada 

ao lucro; o espaçamento entre os pés de café; as unidades de medida = balaio 

(60 l), saca de 60 kg, litros; o custo de produção; a correspondência entre pés 

de café e litro, balaio e saca, o talhão e pés de café, etc; e a quantidade de 

plantas em determinada área. 

 

Ao responder a questão 2: Quais são as diferenças e/ou semelhanças entre a matemática 

mostrada pela engenheira agrônoma e aquela estudada na escola? os participantes M5 e M25 



168 

relataram que “essa Matemática é própria para agricultores” enquanto a participante F2 

comentou que “existem muitas diferenças”, indicando que não perceberam semelhanças entre 

a matéria que é estudada na escola e a produção de café.  

Continuando com essa análise, 20 participantes encontraram semelhanças entre esses 

dois tipos de conhecimento matemático, como, por exemplo, o participante M1 ao constatar que 

as “duas [matemáticas] são muito semelhantes, mas essa [do café] é um pouco mais 

interessante, pois dá pra ver na prática como a matemática usada na escola pode ser usada no 

plantio de café”, sinalizando para a importância de entender a aplicação prática dos conteúdos 

estudados no ambiente escolar. 

Todos os participantes responderam à questão 3: O que a engenheira explicou que você 

achou mais interessante? Por exemplo, a participante F44 indicou que o aspecto mais 

interessante foi a “grande presença da matemática desde a produção e comercialização do café” 

enquanto o participante M23 afirmou que foram as “curvas de nível. Achei interessante a 

existência de um cálculo para se evitar a erosão do solo”. 

Encerrando essa fase analítica, os participantes responderam a questão 4: Anote suas 

dúvidas, caso tenha, para serem esclarecidas ao final da exposição da engenheira agrônoma. 

Essa análise mostra que 4 (quatro) participantes indicaram as suas dúvidas. Por exemplo, os 

participantes M3 e F44 tiveram dúvidas sobre o adensamento da lavoura, o participante M9 teve 

dificuldade para entender a diferença entre o secador de caixa e o secador rotativo enquanto a 

participante F22 solicitou esclarecimento sobre o fato de 80% de a colheita ser realizada 

manualmente. 

É importante ressaltar que essas dúvidas foram sanadas ao final da apresentação do 

seminário. Por outro lado, 19 participantes afirmaram que não tiveram dúvidas, que 

necessitassem de esclarecimentos, para os assuntos discutidos nesse seminário sobre a produção 

cafeeira. Finalizando essa fase analítica com relação ao seminário, a professora-pesquisadora 

iniciou o processo de codificação aberta dos dados brutos coletados por meio desse instrumento. 

 

3.1.4.1. Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados no Seminário com a Engenheira 

Agrônoma 

 

O quadro 36 mostra a codificação aberta realizada com relação à análise dos dados 

brutos coletados nas respostas dadas pelos participantes desse estudo para as atividades 

propostas no seminário, bem como para a apresentação realizada pela engenheira agrônoma. 
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Quadro 36: Codificação aberta dos dados brutos coletados no seminário com a engenheira 

agrônoma 

Dados Brutos Coletados 

Codificação Aberta 

(Códigos 

Preliminares) 

A gente calcula o tempo todo tudo (5) e vê como o que aprendemos na 

escola, é importante (8). 

A gente vai analisar o solo, vê para que aquele solo ele é apto porque a gente 

não pode plantar tudo em qualquer lugar, cada área suporta um tipo de 

cultura (46). 

Nós temos divisões do solo de 1 a 5, então de acordo com isso a gente vai 

ver o que é viável porque se a gente plantar uma cultura que aquele solo não 

suporta (46), nós vamos ter um grande prejuízo (34). 

Então, a gente vai escolher aquela planta que vai ter uma melhor adaptação 

de acordo com cada área (34). Porque o nosso foco dentro da agricultura é 

o lucro e o nosso lucro é a produção (35). 

Através da calagem a gente repõe nutrientes do solo também (34). 

O tamanho do talhão varia de acordo com o tipo de solo e com a 

pulverização que é feita através de canhão (34). 

Conforme o modelo do canhão, a gente sabe quantos metros ele consegue 

jogar, a amplitude (30). Então, a gente sempre vai pegar a amplitude do 

canhão e multiplicar por 2 para nós fazermos a estrada em volta de cada 

talhão para ter a quantidade certinha de pulverização (47). 

Eu trabalho sempre observando o nível de infestação (34). A gente vai 

andando na lavoura e observa (40). 

Geralmente, eu vou tirando folhas e eu conto a quantidade de pés que eu 

tenho naquele talhão (30), a quantidade de folhas que eu vi manchada, eu 

vou ter uma porcentagem de infestação da doença x (47). 

Então, cada vez que eu consigo minimizar a quantidade de agrotóxico que 

eu ponho na lavoura (39), eu tô lucrando um pouco mais, eu tô gastando 

menos com a lavoura (34). 

Com relação ao espaçamento, hoje a gente tem um número de culturas que 

plantamos, entre o café adensado, semiadensado e tradicional. Isso varia 

muito com relação à cada região (46_) É muito comum na nossa região o 

adensamento 2 por 1, pois ele fica no semiadensado (4). 

O dia que vocês forem lá na fazenda (22), vocês vão ver muito o 

espaçamento 2,5 por 1 que é o que a gente mais trabalha. Vocês vão ver o 

espaçamento 3 por 0,5, que é uma área que a gente está fazendo um 

experimento agora (21). Vocês vão ver uma área de 2,80 por 1,20. Então a 

gente vai ter vários tipos de espaçamentos. De acordo com o espaçamento, 

quanto maior o número de plantas por área, a gente vai ganhar em produção 

por cultura, por planta e quanto menor for o espaçamento, a gente vai ter 

um ganho por área (44). 

A planta quando está mais adensada produz um pouco menos, pois ela vai 

produzir mais na copa, mas como você tem um grande número de plantas 

na mesma área, você ganha por área (44). 

Quando a lavoura está menos adensada, a gente consegue produzir numa 

área total, assim, a gente ganha por planta e não por área. É muito variável 

por área (44). 

Quando a área for sombreada, ela tende a produzir um pouco menos porque 

a planta fica numa dormência (40). Então numa área mais sombreada, a 

gente procura não adensar o café (44). 

Essa cultura adensada tem caído por terra porque as pessoas tem visto que 

é muito difícil fazer o trato cultural para pulverizar e adubar (30). 

 

 

 

 

(4) Cultura Regional 

 

 

 

 

(8) Despertar o 

interesse e a 

motivação 

 

 

 

 

(21) Contribuições 

do conhecimento 

matemático para o 

cotidiano 

 

 

 

 

 

 

(22) Participação em 

atividades 

extraclasse 

 

 

 

 

 

(30) Conhecimentos 

familiares e/ou 

comunitários 

 

 

 

 

 

 

(32) Valorização da 

cultura cafeeira 

 

 

 

 



170 

A gente está fazendo o experimento em uma área que tem 3 metros de beco 

e 0,5 metro de pé a pé (44). Futuramente, se a gente vê que ficou muito 

apertada, a gente vai cortar um pé do meio e vai ficar com um espaçamento 

de 3 por 1 (35). A gente vai ter um ganho por área e por planta. Vendo que 

esse resultado de produtividade foi bom, a nossa expectativa no futuro é 

manter esse espaçamento de 3 por 1 (35). 

Se a análise deu que minha planta precisa de 300 gramas de adubo, eu 

coloco 350 (44). Em compensação lá na frente, eu tenho um ganho a mais 

de produção, e como a planta ela está mais nutrida, ela tende a ficar menos 

susceptível às doenças (35). A primeira colheita ocorre após 2 anos e após 

a produção do 3º ano, a gente tem as grandes safras (34). Então você começa 

a investir mais em adubação (35). 

Na nossa região, 80% da colheita é manual (4). Os apanhadores colocam 

uma lona embaixo do pé de café e vai derriçando a planta, puxando a 

colheita e os grãos, com a mão (40). Depois eles pegam aquilo, tiram o 

excesso de folhas que acabam caindo junto e colocam no balaio na beirada 

da estrada, para a gente vir depois e buscar a produção (34). 

Tem a colheita semimecanizada. Acho que todo mundo aqui já viu (4) as 

mãozinhas que vem penteando o café (34). 

E tem a colheita mecanizada que é feita por um trator (44). Na nossa região 

a gente ainda não consegue usar o trator pelo fato de ser morro e é uma 

máquina muito pesada (4). O risco dela tombar é grande (40). 

É muito comum vocês ouvirem o produtor falar assim: “Esse pé de café vai 

dar 5 litros de café” (4). Vocês nem tem noção do que são os litros de café. 

Basicamente, eles calculam o litro pet de 2 litros sem a tampa (33). Lá, 

mentalmente, eles já olham para o galho de café e falam assim: Esse galho 

vai encher este litro? Então, eles já batem o olho (50). É aquela coisa da 

prática (32). Batem o olho e falam: “aqui vai dar 10 litros de café”. Eles 

enchem o litro mentalmente (40). 

Então esse litro deles não é 1 litro, porque a pet não é 2 litros? (52) Não é 1 

litro, é a medida que eles usam da garrafa. É 1 litro de garrafa. Então 10 

litros são 10 garrafas (33). 

Eu custei entender o que era esse litro. Basicamente, a gente converte 1 

balaio em 60 litros (33). Para a gente conseguir entender esta cultura dos 

antigos (40), dizemos que hoje o nosso balaio de café é a medida de 

colheita. (33) Então, os apanhadores de café apanham balaios de café, não 

sacos de café (4). Assim, 1 balaio é de 60 litros. Uma saca de café, varia 

muito de acordo com o tamanho do grão de café (42). 

1 saco de café limpo? (52) Isso, depois que ele passou por todo o processo 

para ficar pronto, para a venda (34). Café tipo exportação, que aqui no 

Brasil, a gente não bebe café se não pagar caro (43). 

Aqui é um balaio que a gente usa na lavoura, porém, a marca dele é até aqui, 

então, até aqui é a mesma coisa que esta unidade. O pessoal vai ter que 

apanhar ele até aqui (49). Só que ele vem um café completo, com casca, 

tudo, com muita água. O balaio é mais confiável (40). 

O balaio de cá? (52) Só que é muito comum lá na lavoura que alguns 

apanhadores peguem e apertem o saco para ele ficar mais fino (38). 

Sempre tem no carro o saco e o balaio, quando a gente passa e vê que esse 

saco está com a característica estranha, a gente vira no balaio (38). A gente 

fala: “não deu sua medida, completa para mim” (40). 

Meu pai explicou também que na hora que a gente puxa o saco, o café desce 

todo para baixo. Então o saco tem a vantagem nesse sentido (40). 

E quanto maior eu conseguir manter a minha produção em alta todo ano, eu 

diminuo meu custo inicial (21). Então o meu custo por saca vai diminuir 

cada vez que a minha produção aumentar (35). 
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Na época da colheita, buscamos o café na lavoura, que passa por uma pré-

limpeza (40). Tem uma caminhonete pegando toda a produção. Então, 

quando o café passa nessa pré-limpeza, ela vai tirar o galho e a folha. Vai 

tirar toda a sujeira, vai ficar basicamente o grão mesmo (34). 

A gente abre todo o café da produção no terreiro (40) pra ele dar uma pré-

secada, tirar um pouco da umidade (34). 

A gente tem 2 secadores agora na fazenda. Um que cabe 250 balaios e outro 

que cabe 150 balaios (34). 

Quando a gente consegue uma turma boa (38), que consegue colher 250 

balaios por dia, então, a gente põe [o café] no terreiro para ele dar uma 

murchadinha e no dia seguinte ele já vai para o secador (34). 

A gente trabalha com os secadores ligados 24h. Quantas horas no secador? 

Quantas horas ele seca? Depende muito da umidade do café (44), 

geralmente, 50 horas de fogo (34). 

A temperatura do secador é variável. Se o café chegou muito molhado, não 

pode aumentar muito, mas isso varia muito da quantidade da umidade (42). 

Tem uma área lá na roça que o café mela mais, então, parece que o café deu 

mais açúcar (40). Então, esse café nunca pode ser colocado no secador 

porque ele começa a fechar todos os buraquinhos do secador (40). O café 

que veio do terreiro vem por um elevador e a gente direciona o fluxo lá em 

cima, para o secador que a gente quer: o de 250 ou o de 150 sacas (34). 

A gente trabalha sempre com 12% de umidade para depois guardar o café 

(44). Menos que isso, o café vai quebrar na hora da limpeza, e mais do que 

isso, o café pode mofar (40). 

No secador tem dois sistemas de abastecimento: a lenha e a palha de café. 

Nós só usamos a palha de café quando é para virar a noite e a gente tá bem 

cansado (40) porque, se por acaso a gente dormir, é pra temperatura não 

cair. Assim, a gente tem um sistema de palha de café, para socorrer a gente 

(36). 

A gente não usa tanta palha de café porque a gente joga na lavoura. A 

qualidade nutricional dela é excelente, principalmente de fósforo. Ela é uma 

ótima fonte de fósforo (42). Então, ao invés de pagarmos o adubo mais caro, 

que tem fósforo, jogamos palha na lavoura para diminuir os custos (35). 

O que dá muita broca no café é o grão. A broca gosta do grão. Por isso que 

a gente sempre fala que dependendo da área, é bom você tirar todo o café 

(44). Por exemplo, se naquela área o apanhador não pegou direito, aí você 

vai lá e cata porque o grão é o que mais chama a broca (44). Lá na roça, a 

gente guarda o café em pergaminho, ou seja, a gente seca ele com a casca e 

tudo (4). A gente tem maior qualidade e ele dura mais tempo (43). Se a 

gente quiser guardar esse café, por 3 anos ele resiste, quando ele tá em 

pergaminho ou em coco (41). 

E, também tem o café despolpado (34). No despolpado a gente tem 3 

processos de despolpar o café que é: levemente lavado, mediano e 

fortemente lavado (44). 

O café despolpado tem caído do gosto das pessoas que não tem gostado 

tanto do café despolpado como antigamente, justamente pelo sabor do café 

não ser tão acentuado (40) quanto o café em pergaminho que guarda o sabor 

do café melhor (43). 

E o tempo que o café despolpado aguenta guardado é bem menor (41). Ele 

começa a dar umas manchinhas, e a partir do momento que ele dá essas 

manchas, o valor dele despenca. Então, o café despolpado, se você tem nele 

hoje 500 reais, se ele manchar, você não consegue nem 250 (36). Na hora 

que o café bom já vai descendo da máquina, ele fica em cima de uma 

balança, atingiu o peso de saca, que é 60 quilos e meio, a gente já pega o 

saco que já vai para o caminhão (34). 
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Tem o plantio em curva de nível que respeita o nível do terreno. Quando a 

gente vai plantar, a gente mede a declividade do terreno. A gente tem um 

aparelhinho que mede essa declividade (44). 

A gente vai lá no topo, faz um cálculo, e aí a gente vai ter a distância que 

precisa ter do topo até a primeira carreira (52). Isso tudo é para a gente 

respeitar a erosão do terreno, a resistência do terreno. Ela é em curva pra 

diminuir o escoamento da água (53). 

Então, essa necessidade de sempre olhar o escoamento da água, por onde a 

água passa, se é necessário mudar o curso da água é para evitar da água 

lixiviar o solo e causar uma erosão (53). Quando a gente planta em nível, 

entre cada carreira, a água vai absorvendo e não vai perder tanto. Com isso 

ela não carrega o nutriente, não carrega o solo, não lixívia (44). 

O café adensado tem mais planta (44). Por exemplo, numa área de 100 por 

100 eu tenho 2000 plantas. E no menos adensado, eu tenho 500 plantas. É 

o número de plantas numa mesma área. Então, quanto mais plantas eu tenho 

numa área determinada x, ela é mais adensada (51). 

A consequência do mais adensado, é que eu vou ter menos luz na e menos 

vento na planta. Então, a polinização das flores vai ser menor. Assim, a 

produção vai ser mais concentrada na copa e vai ter um ganho por área (44). 

Na média nacional, 1 pé de café dá em média 6 litros. 7 balaios é uma saca 

(40). 

Na plantação menos adensada, eu tenho mais vento, mais luz em volta das 

plantas. Então, a polinização das flores vai ser melhor. Eu vou ter um maior 

ganho por planta e menor por área (44). 

Quando é uma área com sombra, a gente não deve visar um plantio muito 

adensado porque a planta já fica mais sombreada. Dizemos que quando a 

planta está mais sombreada ela fica mais preguiçosa (42), Mas isso não 

interfere na qualidade (43). Você tem uma facilidade maior de trabalho no 

café menos adensado. Porém, no café menos adensado a gente tem um 

crescimento maior de mato nos becos (36). Então, a gente tem um trabalho 

maior para roçar o café (30). 
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Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Após a finalização da determinação dos códigos preliminares no processo de 

codificação aberta das atividades do Seminário, a professora-pesquisadora procedeu com a 

codificação axial para determinação das categorias conceituais. 

 

3.1.4.2. Codificação Axial dos Dados Brutos Coletados no Seminário com a Engenheira 

Agrônoma 

 

O quadro 37 mostra a codificação axial realizada com relação à análise dos códigos 

preliminares obtidos no processo de codificação aberta do seminário com a engenheira 

agrônoma. 
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Quadro 37: Codificação axial realizada com relação à análise dos códigos preliminares 

obtidos no processo de codificação aberta do seminário com a engenheira agrônoma 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(44) Conhecimento ético Contexto Escolar Acadêmico (Ético) 

(4) Cultura regional 

(30) Conhecimentos familiares e/ou comunitários 

(32) Valorização da cultura cafeeira 

(33) Métodos e instrumentos de medidas 

(34) Atividades na produção cafeeira 

(36) Dificuldades na produção cafeeira 

(38) Pensamento crítico ao trabalho dos funcionários 

(39) Melhorias das práticas cotidianas 

(40) Conhecimento êmico (local) 

(41) Estocagem de café 

(43) Qualidade do café 

(46) Orientações no processo produtivo do café 

(50) Etnomodelo êmico 

(53) Consciência ambiental 

 

 

 

 

 

 

Contexto Extraescolar (Êmico) 

(21) Contribuições do conhecimento matemático para o 

cotidiano 

(35) Projeção de futuro com base na tomada de decisões 

(42) Conhecimento dialógico 

(47) Matematização de situações cotidianas 

(49) Etnomodelo dialógico 

(51) Interpretação de problemas matemáticos 

(52) Formulação de questões matemáticas 

 

 

Contexto Dialógico 

(8) Despertar o interesse e a motivação 

(22) Participação em atividades extraclasse 

Ação Pedagógica da Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a elaboração das codificações aberta e axial relacionadas com o seminário com a 

engenheira agrônoma, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados no Bloco de Atividades 

2: Atividades Matemáticas Éticas. 

 

3.1.5. Apresentação e Análise dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 2: 

Atividades Matemáticas Éticas. 

 

Essa seção apresenta os dados brutos coletados durante a realização das atividades 

propostas para o Bloco de Atividades 2: Atividades Matemáticas Éticas apresentadas no registro 

documental desse estudo. A análise das atividades que compõe esse bloco foi fundamentada 

por uma breve descrição sobre como se desenvolveram em sala de aula e, também, por seus 

objetivos. 

Durante a realização das atividades desse bloco de atividades, ressalta-se que os 

participantes se mantiveram nos mesmos grupos até o encerramento da condução do trabalho 
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de campo dessa pesquisa. Desse modo, os participantes dos 6 (seis)67 grupos foram formados 

conforme a composição a seguir: 

Grupo A: F44, F22, F26, F18, F20. 

Grupo B: F34, F40, F42, F2, F6, F38 e F36. 

Grupo C: M7, F30, M17, M11, M3 e F28. 

Grupo D: F4, F8, F10, F16, F14 e F12. 

Grupo E: M19, M9, M1, M23, M5, M21 e M25. 

Grupo F: F24, F32, M13 e M15. 

 

Assim, no dia 14 de Maio de 2019, o segundo bloco de atividades foi aplicado pela 

professora-pesquisadora durante o seu horário de aula, em um período de 50 minutos. É 

importante ressaltar que, 8 (22,3%) alunos participantes não puderam participar dessa etapa da 

pesquisa por motivos particulares. Por outro lado, 28 (77,7%) alunos participaram dessas 

atividades. Esses participantes se reuniram em seus respectivos grupos para que pudessem 

desenvolver as 7 (sete) questões propostas nesse bloco de atividades. 

A professora-pesquisadora solicitou para os participantes de cada grupo que gravassem 

em áudio as discussões realizadas durante a execução das atividades com a utilização de seu 

próprio aparelho de celular. Entretanto, somente os participantes dos grupos A e C realizaram 

essa gravação, enviando-a para a professora-pesquisadora por meio do aplicativo WhatsApp. 

Destaca-se que esse fato não acarretou prejuízo para a análise dos dados, pois todos os 

participantes também realizaram por escrito as atividades propostas para esse bloco. Destaca-

se também que essa atividade não foi gravada em vídeo e a professora-pesquisadora registrou 

as suas anotações em seu diário de campo durante as suas observações em sala de aula. 

Esse bloco foi composto por uma atividade escrita (Apêndice VIII) que buscou 

compreender os conhecimentos matemáticos utilizados pelos participantes desse estudo durante 

a resolução dos problemas relacionados com a produção cafeeira por meio da utilização de seus 

conhecimentos éticos. 

Nessa análise, as anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora 

mostraram que todos os participantes realizaram as atividades propostas para esse bloco de um 

modo mais ativo e colaborativo, proporcionando a sua participação em mais discussões 

interativas em comparação à realização do primeiro bloco de atividades. 

 
67

Após o desenvolvimento do Bloco de Atividades 1, a professora-pesquisadora identificou que os participantes 

do Grupo A não executaram as atividades adequadamente devido ao seu grande número de integrantes. Sendo 

assim, esse grupo foi redividido em outros dois grupos: A e F, que assim permaneceram até a finalização das 

atividades de coleta de dados propostas nesse estudo. 
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Para iniciar as atividades propostas para esse bloco, a professora-pesquisadora propôs a 

seguinte situação-problema: 

Um grupo de alunos resolveu se organizar para preparar um lanche da tarde para os 

moradores de rua da sua cidade. Para tanto, fizeram uma lista com os ingredientes necessários 

para este evento: pão, manteiga, açúcar e café. A quantidade de pão a ser comprada seria 

determinada por uma contagem inicial, de quantos moradores de rua há na cidade, de tal 

maneira que cada um receba 2 pães. Entretanto, ficou mais difícil identificar a quantidade de 

pó de café que deveriam comprar, já que não tinham noção de quantas xícaras uma colher (de 

sopa) de pó de café poderia fazer. Para isso, foram ao supermercado e olharam as marcas 

disponíveis e as instruções dadas na embalagem sobre o modo de preparo. Os dados 

encontrados estão na tabela abaixo. 

 

Marca Quantidade pó por litro de água Preço por pacote de 500 g 

A 4 colheres (sopa) = 80 gramas R$ 8,45 

B 5 colheres (sopa) = 80 gramas R$ 9,00 

C 4 colheres (sopa) = 70 gramas R$ 8,40 

D 5 colheres (sopa) = 85 gramas R$ 9,50 

 

Em seguida, a professora-pesquisadora propôs que os participantes lessem, discutissem, 

interpretassem e resolvessem as questões que compuseram as atividades propostas nesse bloco. 

Assim, a análise das respostas dadas para a questão 1: Após a pesquisa, os alunos 

ficaram curiosos, pois verificaram que a mesma quantidade em colheres não correspondia à 

mesma quantidade em gramas. Como você explica por que isso ocorreu? mostra que todos os 

participantes dos grupos A, B, C, D, E e F responderam essa questão. 

Esses participantes afirmaram que essa alteração era devido à qualidade do pó de café, 

à sua densidade, à quantidade de pó colocado na colher, às condições ambientais, ao pó de café 

ser mais fino ou grosso, às impurezas e à sua concentração. A figura 41 apresenta a resposta 

dada pelos participantes do grupo A. 

 

Figura 41: Resposta dada pelo grupo A para a primeira questão do segundo bloco de 

atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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As transcrições das gravações em áudio mostram o trecho de um diálogo entre os 

participantes do Grupo A sobre a quantidade de café em gramas não corresponder à mesma 

quantidade em gramas das colheres. O quadro 38 mostra um trecho desse diálogo. 

 

Quadro 38: Trecho do diálogo entre os participantes do Grupo A 

F44: Por que colocaram uma quantidade a mais na colher? Tipo, colher rasa, colher cheia? 

F26: Pode ser por vários motivos. Um deles pode ser também que o pó seja ou talvez um pouco mais 

grosso, aí pode caber menos na mesma colher. Pior que isso já aconteceu lá em casa. A minha mãe 

foi pegar um pó de café e o pó era fininho e tinha outro lá que por conta da umidade ficou mais grosso 

e empelotado. 

F22: É verdade, pode ser isso também. Tá, 4 colheres 80, 5 colheres 80, então, a B já pode falar que 

é mais fina que a A, porque [tem] 1 colher a mais e está no mesmo peso. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando com essa análise, as repostas dadas para a questão 2: Qual estimativa você 

daria sobre qual é a quantidade de café que uma pessoa bebe, aproximadamente, em um lanche 

da tarde? Explique sua resposta, mostram que as estimativas foram: 1 xícara (450 ml), 1,5 

xícaras e 2 xícaras de café e 250 ml de café. Por exemplo, os participantes do Grupo B 

responderam que essa quantidade “varia de pessoa para pessoa e [também] do tamanho da 

xícara, mas em média tomam-se 2 xícaras de café”. 

A análise das respostas dadas para a questão 3: Qual das marcas de pó de café é mais 

vantajoso comprar, isto é, que ficaria mais barato? Justifique sua resposta indica que os 

participantes de todos os grupos discutiram sobre a quantidade, em gramas, utilizadas para a 

preparação do café. Entretanto, esses participantes comentaram que, ao “preparar um café, as 

pessoas não pesam o pó, e sim, utilizam colheres como medida”. 

Essa análise também mostra que os participantes dos grupos C e D responderam que era 

a marca de pó de café C e os participantes dos grupos A, B e E responderam que era a marca A. 

Por exemplo, os participantes do grupo D responderam que era a marca “C, pois é mais barato 

e gasta menos”. O quadro 39 mostra um trecho do diálogo entre os participantes do grupo C 

durante a resolução da questão 3 desse bloco de atividades, que mostra o desenvolvimento do 

processo de matematização dessa situação-problema. 

 

Quadro 39: Trecho do diálogo entre os participantes do grupo C durante a resolução da 

questão 03 do segundo bloco de atividades por meio da matematização 

M7: Divide 500 por 80 para ver quantas colheres vai dar. 

M3: 500 por? 6,25 

M7: 500 por 70? 

M3: 7,14. 

M11: Então, rende mais. 
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M3: 500 por 85 é igual a 5,88. 

M7: A letra C que compensa mais, só de ver dá 1 litro a mais. 

M11: Uma dosagem a mais. Isso, é a dosagem. Isso é a quantidade de gramas de café. 

M3: Essa é a quantidade de pó, por litro de água. Então gastou 500g para fazer em 1 litro de água. 

Esse aqui vai fazer 7,14 litros e esse 6,25. 

M11: É a dosagem. 

M7: Pelo preço, a letra C. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por outro lado, os participantes do grupo F responderam que era a marca de café B 

argumentando que “a partir desse método, supomos que uma colher da marca B é mais barata 

em relação às demais”. A figura 42 mostra a resolução apresentada pelo grupo F para essa 

questão por meio da elaboração de um etnomodelo êmico sem a utilização de procedimentos 

formalizados. 

 

Figura 42: Resolução apresentada pelos participantes do Grupo F para a questão 03 do 

segundo bloco de atividades por meio de um etnomodelo êmico 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

As respostas dadas para a questão 04: Supondo que os alunos irão servir 20 moradores 

de rua, qual seria a quantidade de pacotes de pó de café que eles deveriam comprar, de acordo 

com a resposta dada no item 2? Justifique a sua resposta, indicam que os participantes dos 

Grupos C, E e F determinaram como resposta: 1 pacote de 500 gramas. 

Por exemplo, os participantes do Grupo C consideraram que no item 2, “Cada pessoa 

toma 250 ml de café e calculamos que 20 pessoas tomariam 5000 ml. Como escolhemos a 

marca C como a mais barata, definimos que 4 colheres de pó de café faz uma garrafa de 1 litro. 

Sendo assim, 500 gramas de pó, renderiam 7,14 litros”. A figura 43 mostra a resolução 

apresentada por esses participantes para essa questão ao elaborar um etnomodelo ético com a 

aplicação de conceitos matemáticos escolares relacionados com proporções. 
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Figura 43: Resolução apresentada pelos participantes do Grupo C para a questão 04 do 

segundo bloco de atividades por meio da elaboração de um etnomodelo ético 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por outro lado, os participantes dos Grupos A, B e D responderam que deveriam comprar 

2 (dois) pacotes de 500 gramas. Por exemplo, os participantes do Grupo A consideraram no 

item 2 que cada pessoa toma 1,5 xícaras de café em um lanche da tarde e calcularam que 20 

pessoas tomariam 30 xícaras de café. A figura 44 apresenta a resolução dessa questão por esses 

participantes por meio da utilização da marca A por meio da elaboração de um etnomodelo 

dialógico. 

Figura 44: Resposta apresentada pelos participantes do Grupo A para a questão 04 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para a questão 05: Considerando que você fez 

corretamente a previsão da quantidade de pó de café a ser comprado, faça um gráfico em que 

aparecem o número de pessoas e a quantidade de pó de café utilizado para servir estas pessoas. 

Estime o seu gráfico para até 100 pessoas., mostra que os participantes dos Grupos C, D, E e 

F utilizaram um gráfico de linha para representarem a situação-problema dada, com a 

elaboração de um etnomodelo ético, enquanto os participantes dos Grupos A e B utilizaram um 

gráfico de colunas para também realizarem essa representação eticamente. A figura 45 

apresenta a representação elaborada pelos participantes dos Grupos A e B. 
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Figura 45: Gráfico de colunas representado eticamente pelos participantes dos Grupos A e B 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Dentre os grupos que representaram a situação-problema dada por meio do gráfico de 

linha, apenas o Grupo C não identificou que as grandezas eram diretamente proporcionais. A 

figura 46 mostra a representação gráfica realizada pelos participantes do Grupo C para essa 

questão. 

 

Figura 46: Gráfico representado pelos participantes do Grupo C para a questão 05 do segundo 

bloco de atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por outro lado, os participantes dos grupos D, E e F representaram corretamente a 

relação entre o número de pessoas e a quantidade de pó de café a ser utilizada para servi-las. A 

figura 47 apresenta a representação gráfica para essa questão elaborada pelos participantes do 

Grupo F. 
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Figura 47: Gráfico elaborado pelos participantes do Grupo F para a questão 05 do segundo 

bloco de atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dada para a questão 06: Faça uma pesquisa para identificar qual 

a quantidade de grãos de café torrados que são necessários para produzir 1 kg de pó de café. 

Escreva abaixo o resultado encontrado., indica que os participantes dos grupos A, D e F 

responderam essa questão enquanto os participantes dos Grupos B, C e E responderam que não 

conseguiram encontrar as informações solicitadas. A figura 48 mostra a resolução dessa questão 

pelos participantes do Grupo A por meio da elaboração de um etnomodelo ético. 

 

Figura 48: Resolução da questão 06 do segundo bloco de atividades pelos participantes do 

Grupo A para a questão 06 com um etnomodelo ético 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

O quadro 40 mostra um trecho do diálogo entre os participantes do Grupo A por meio 

do qual mostram o processo de matematização da situação-problema referente à determinação 

da quantidade de grãos de café proposta na questão 6 desse bloco68. 

 

Quadro 40: Trecho do diálogo entre os participantes do Grupo A durante a resolução da 

questão 06 do segundo bloco de atividades 

F18: A gente tem que perguntar isso para o M13. 

F26: Meu pai é corretor gente. 

F18: É o quê? 

 
68

A aluna F26 enviou uma mensagem para o seu pai por meio do aplicativo WhatsApp durante a resolução da 

questão 06. 
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F26: Corretor. Ele prova café (...). Teve uma hora que eu tive que ajudar ele a separar o café limpo, 

sabe? Eu fui contando (...) deve ter dado mais ou menos uns 123 grãos, só no trequinho assim 

pequenininho. 

F44: Tem que perguntar isso ao seu pai. Quantos gramas tinham nesse pacotinho? 

F22: Deixa eu pesquisar no Google aqui. 

F26: Eu não faço ideia, eu não pesei. Meu pai que pesou. 

F44: Então pergunta aí para o seu papai. Eu acho que é melhor a gente perguntar para o pai dela, 

vai ser melhor do que pesquisar na internet. Vai ser mais legal. 

F26: Então, é aproximadamente isso (...) 200, 300 grãos em 5 gramas, que eu saiba. 

F22: De pó? 

F26: O pó vira depois, mas eu acho que a grama continua a mesma. 

F44: Nossa, é muito grão para só 5 gramas! 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Para finalizar a análise das questões do Bloco de Atividades 2, a professora-

pesquisadora propôs a questão 07: Faça uma pesquisa para identificar qual é a perda de peso 

entre 1 kg de grão de café colhido e 1 kg de grão de café torrado. Escreva abaixo o resultado 

encontrado. As respostas dadas para essa questão mostram que somente os participantes do 

grupo B não responderam essa questão. A figura 49 mostra a resposta dada pelos participantes 

do Grupo E para essa questão ao desenvolverem um processo de matematização êmico. 

 

Figura 49: Resposta dada pelos participantes do Grupo E para a questão 07 do segundo bloco 

de atividades por de um processo de matematização êmico 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Assim, após o término da fase analítica das respostas dadas para as questões do Bloco 

de Atividades 2, a professora-pesquisadora iniciou a codificação aberta dos dados brutos 

coletados nesse instrumento. 

 

3.1.5.1. Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 2: 

Atividades Matemáticas Éticas 

 

O quadro 41 mostra a codificação aberta realizada com relação à análise dos dados 

brutos coletados nas respostas dadas pelos participantes desse estudo para as atividades 

propostas no Bloco de Atividades 2. 
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Quadro 41: Codificação aberta dos dados brutos coletados no Bloco de Atividades 2: 

Atividades Matemáticas Éticas 

 

Dados Brutos Coletados 

 

Codificação Aberta 

(Códigos 

preliminares) 

Por que colocaram uma quantidade a mais na colher? (52). Tipo, colher rasa, 

colher cheia, o tamanho da colher (33). 

Pode ser também que o pó seja um pouco mais fino ou mais grosso, aí pode 

caber menos na mesma colher (19). 

A minha mãe foi pegar um pó de café e o pó era fininho e tinha outro lá que 

por conta da umidade ele ficou mais grosso, empelotado (30). As condições 

ambientais podem interferir no café (43). 

Então, 4 colheres dá 80, 5 colheres dá 80, então, a B já pode falar que é mais 

fina que a A porque 1 colher a mais e está no mesmo peso (47). 

A umidade pode interferir por conta do ar. Por exemplo, quando chove fica 

úmido o ar (25). Mas tem também a questão do próprio pó de café ter 

tendência a ser mais grosso (13). É, o tamanho da colher de sopa ser diferente 

em diversos lugares (30). 

Para descobrir se vai chover você olha o potinho de sal e quando ele estiver 

empelotado, meio úmido, parecendo que tá molhado é porque vai chover, 

porque quando tá perto de chover, o ar fica mais úmido (30). 

E tem vários tipos de café: forte, fraco e expresso (13). Eu não conheço café, 

só conheço da marca Coffee (3). 

Qual é a estimativa que você daria que uma pessoa bebe de café no lanche da 

tarde? (52). Eu bebo uma caneca gigante de café com leite. Então eu sou uma 

exceção porque que eu bebo muito café (1). 

Vamos ver pelo tipo de pessoa (51), por exemplo, o trabalhador de roça, 

chega no café da tarde, ele toma café pra caramba (1) vai depender do gosto 

da pessoa por café (3). A minha mãe toma café moderadamente. Eu tomo de 

manhã, à tarde e à noite (1). 

Qual é a quantidade de café que uma pessoa bebe? Aproximadamente, 1 

xícara? (52). A gente tem que falar em gramas? (14). 1 xícara e meia ou uma 

xícara só (33). A gente mais exporta café do que bebe (32). A maioria das 

pessoas bebe umas 2 xícaras de café, no café da tarde (1). A minha professora 

de inglês, de 5 em 5 minutos, pegava uma caneca de café (4). Você tá 

dividindo em gramas a quantidade de copos? (19) 

Então, a marca A tá legal, a marca B são 5 colheres para a mesma quantidade 

da água que é 1 litro, só que é 9 reais mais cara que a primeira que é a mesma 

quantidade. A gente pode excluir a letra C também (19). A letra B, a letra C 

é o mesmo tanto e a letra D é 9,50, 5 colheres são 85 gramas, são 5 gramas a 

mais, mas são mais de 50 de diferença, então, a letra A é a mais vantajosa 

(51). 

Tem outra maneira da gente fazer também (19), por exemplo, 4 colheres, é 

igual a 80 que dividido por 4 é igual a 20 gramas por colher (47). 

A marca 1, 4 colheres dá 30 gramas e é 8,45 e a marca B, são 5 colheres com 

a mesma quantidade da primeira, só que mais cara. A marca C são a mesma 

quantidade de colheres só que 10 gramas a menos que a primeira e tá no 

mesmo preço. E a letra D são 5 colheres. Tá só 5 gramas  de diferença, e 

aumentou mais de 1,50 em relação à primeira. Então, a primeira é a mais 

vantajosa, a mais barata (47). Dá 2 centavos aproximadamente. Então, é a 

letra A (51). 5 vezes 0,2 daria é 1 real. Então, daria essas 5 gramas, então 

ficou por 75 centavos a mais (47). 

A marca A são 4 colheres com 80 gramas a 8,45, a B é a mesma quantidade 

de gramas e fica mais caro. Ela não é vantajosa mesmo sendo mais colheres 
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e a letra C é a mesma quantidade de colheres só que 10 gramas a menos e tá 

no mesmo preço e a D tem uma colher a mais, só que são só 5 gramas a mais 

do que a primeira e aumentou 1,75. A primeira é mais vantajosa (51). A gente 

pode escrever tudo generalizando (14). 

De acordo com as colheres, as gramas e o preço a gente chegou à conclusão 

que a marca A é a melhor opção (51). No caso uma xícara e meia é para 20 

pessoas. Vamos lá, 1,5 vezes 20, vai dar 30 xícaras (47). Qual é a quantidade 

de pó? Então a gente tem que determinar que1 xícara e meia vai dar quantas 

gramas de pó (52). 

Um copo normal tem 250 gramas que é praticamente 1 xícara e meia (51). 

No outro exercício a gente informou que eram quantas colheres para uma 

xícara? 2 e meia, três? (52). 

A gente fez que para 1 litro deu de 3 a 5 para uma xícara. Vamos supor que 

1 xícara utiliza 1 colher de sopa conforme a marca A que 4 colheres é 80 

gramas. Então, 1 colher vai ser 20. Assim, vai ser 30 gramas, que é 1,5. 30 

xícaras vezes 30 gramas (51). 

Supondo que 1 xícara, de acordo com a marca A, tem 20g. Então, 4 está para 

80 assim como 1 está para x. E aí, como é 1,5 será 30 gramas de pó. 30 vezes 

30 gramas é 900 gramas que é o total (47). 

Considerando que você fez corretamente a previsão da quantidade de pó de 

café a ser comprado a gente não sabe (26). 

Calma, para 100 pessoas, você usa quantas gramas? (52). Cada pessoa toma 

1 xícara e meia, então ela utiliza 30 gramas. Então, se ela utiliza 30gramas, 

quanto umas 10 pessoas utilizariam? (52). 

Você pode fazer no seu gráfico, 30 por pessoa, 30 vezes 100, 3000gramas. A 

gente tem que colocar isso no gráfico (47), é só multiplicar isso por 100, não 

é? (52). 

3000 gramas dariam 1, 2, 3, 4, 5, 6, dariam 6 pacotes. Esse gráfico tem que 

estar contando que são 100 pessoas que tão tomando café. Então, o total de 

pessoas 100, e a quantidade de pó, 3000(47). 

Então, para 20 pessoas deu 2 pacotes, 900g. É porque a gente descobriu 30g 

por pessoa (47). Aqui a gente fez por xícara. Então, aqui é 600 (52). 

Professora! Tô amando fazer isso, Professora! (8) Tá muito legal fazer esse 

negócio (11). Então, a gente vai ter que fazer uma pesquisa (7). 

Quantos grãos?! Professora! (17). Pera aí, eu não entendi a pergunta (6). 

Meu pai é corretor de café gente (2). Ele prova café (43). Então, teve uma 

hora que eu tive que ajudar ele a separar o café limpo (34). Eu fui contando, 

deve ter dado mais ou menos uns 123 grãos, só no trequinho assim 

pequenininho (40).  

Quantos gramas tinham nesse pacotinho? Deixa eu pesquisar no Google aqui 

(37). Tem que perguntar ao seu pai (40). Eu não pesei, foi meu pai que pesou 

o café (34). Então pergunta para o seu pai (40). Eu acho que é melhor a gente 

perguntar para o pai dela, vai ser melhor do que pesquisar na internet (32). 

Vai ser mais legal (8). 

Fazer a pesquisa foi difícil (6). Eu achei que tinha esse dado na internet (37). 

Tem os textos. Vocês vão conseguir tirar essas informações (44). Você tem 

aquela peneirinha de diversos tamanhos? (34). Meu pai tem isso (3). Então, 

é aproximadamente 200, 300 grãos em 5 gramas (7). 

O pó vira depois, mas eu acho que a grama continua a mesma. É muito grão 

para só 5 gramas! (42). Vamos colocar 200 grãos (14). 

Olha, na hora que ele é colhido, na hora de ele secar, ele perde 380 gramas. 

Ao murchar, 45% do volume e reduz a 0,55 litros (44). Olha, 1 litro vai 

corresponder a 500 gramas, então como a gente quer 1 kg, a gente tem que 

usar 2 litros e ao murchar ele vai perder 12% do seu volume, reduz-se a 0,88 
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litros. Depois de murcho, pesa 455g (47). Então, tá perguntando qual é a 

perda de peso entre 1 kg de colhido até o café torrado (52). 

A gente vai olhar primeiro esse litro que tem 500 gramas, aí a gente faz a 

conta (19). De 500 gramas ele vai para 455 gramas, então ele perdeu uma 

quantidade de gramas. Aí, depois a gente vai para quando ele seca. Ele perdeu 

45g. (51). Não, olha só, eu tô perguntando a gente pega 455 para 380 ou é 

500? (52). 

Não tô entendendo (26), você está apontando para qual? (52). É, eu também 

não tô entendendo (26). Eu perguntei para ele assim: Quantos grãos podem 

ter em 1 kg de pó de café? (52) Ele: nenhum, porque vira tudo pó (8). Então, 

o pai da F26 falou que em 60 kg de grãos colhidos (30), quando torrado fica 

45 kg, então 20% dele perde (40). 

Tem café que é seco demais aí ele não perde muito, quando ele é muito úmido 

aí esse perde. Então, porque aí tem a água né, no grão de café? (42). Então, 

60 kg está para 100% assim como 45 está para quanto? Então, perda de 75%. 

(47). De 60 kg foi para 45, teve perda de 75%. É isso? Mas isso aqui é 60 kg. 

(52). 

Agora a gente tem que achar em 1 kg. Num saco de 60 kg de grãos colhidos, 

passou, quando foi torrado, para 45 kg. E esse 45 kg corresponde a 75%. Ah, 

tá, então não é 75% de perdido, é 100 menos 75. É vai dar quinze (47). Meu 

pai falou que é impossível saber quantos grãos tem em 1 kg (40). Igual eu 

tinha falado com vocês, uns 200 é 5 gramas. Então a gente vai usar esta 

estimativa também (51). Em 60 kg, perde-se 25 %, em 1 kg vai perder 

quanto? Aproximadamente 0,42% foi perdido (47). 

O meu pai disse (30) que não tem um grão específico que vai dar a grama 

certinha. Ele falou que vende mais ou menos com 20% (40). Então, 5 está 

para 100, assim como 20 está para x. 1 grama (47). 

Depende da qualidade do produto (43). Se o café for mais forte (13) ele vai 

precisar de menos colher para fazer efeito (30). 

As 4 colheres é 80 porque as 4 colheres equivalem a 70 gramas e 5 dessas 

equivalem a 85. Dá diferença de peso (47). 

É, cada um usou um tipo de medida diferente (33), não é padronizado o tipo 

de medida que eles usam, a quantidade que tem em cada colher, entendeu? O 

tamanho de cada colher é diferente (52). 

Quando a gente fala em xícara de café é 150 ml. Copo a gente se refere a 200 

(33). Eu tomo é uma xícara de 150 ml cheinha (1). Qual das marcas de café 

é mais vantajoso comprar, isto é, que fica mais barato? (52). 20 gramas 

dividiu 80 por 4 (47). Mas, eu continuo não entendendo. (26) 

Aqui tem 80 gramas e aqui também tem 80 gramas. O de cá é mais barato em 

80 gramas, então, esse daqui você já descarta. Aí aqui tem 70. Tem10 ramas 

a menos, mas tem 5 centavos só a menos (47). 

Isso aqui é por litro de água. Olha o que eu pensei, coloca 100 gramas. Divide 

8,45 por 5 (47). Qual que é a outra medida? (52). Então gastou 500g para 

fazer em 1 litro de água. Esse aqui vai fazer 7,14 litros e esse 6,25 (47). 500 

ou 1000g? Ah, tem que seguir esses pacotes (51). 

Vai ter que fazer um gráfico. Tem que estimar. Faz um gráfico de coluna (44). 

Não, de coluna não, faz de pontinhos (51). De pontinhos é mais fácil (6). 

Você vai pulando de 20 em 20 pessoas, 5 pontinhos e acabou (19). É 

proporcional (44). 

Deixa 5 pontos. 100 dividido por 8 dá número quebrado (19). Ou é 10 ou 25. 

Vou fazer 10 pessoas que gastam quantas gramas? (52). Pera aí, que essa 

escala vai ter que ser um pouco diferente (44). Você pode fazer de grupos em 

grupos, que é mais rápido (19).  
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Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a finalização da determinação dos códigos preliminares no processo de 

codificação aberta das atividades do bloco 2, a professora-pesquisadora procedeu com a 

codificação axial para determinação das categorias conceituais. 

 

3.1.5.2. Codificação Axial dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 2: 

Atividades Matemáticas Éticas 

 

O quadro 42 mostra a codificação axial realizada com relação à análise dos códigos 

preliminares obtidos no processo de codificação aberta do Bloco de Atividades 2. 

Quadro 42: Codificação axial realizada com relação à análise dos códigos preliminares 

obtidos no processo de codificação aberta do Bloco de Atividades 2 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(5) Relação dos participantes com a Matemática 

(6) Dificuldade ou facilidade com os conteúdos matemáticos 

(11) Interesse pela aprendizagem 

(37) Valorização do desenvolvimento tecnológico 

(44) Conhecimento ético 

 

 

Contexto Escolar Acadêmico 

(Ético) 

(1) Hábitos de consumo de café 

(2) Família produtora de café 

(3) Relação dos participantes com o café 

(4) Cultura regional 

(13) Caracterização do café 

(14) Tomada de decisões 

(30) Conhecimentos familiares e/ou comunitários 

(32) Valorização da cultura cafeeira 

(33) Métodos e instrumentos de medidas 

(34) Atividades na produção cafeeira 

(40) Conhecimento êmico (local) 

(43) Qualidade do café 

 

 

 

 

 

Contexto Extraescolar 

(Êmico) 

(7) Conexões da Matemática com o cotidiano 

(42) Conhecimento dialógico 

(47) Matematização de situações cotidianas 

(51) Interpretação de problemas matemáticos 

(52) Formulação de questões matemáticas 

 

 

Contexto Dialógico 

(8) Despertar o interesse e a motivação 

(17) Papel da professora 

(19) Estratégias de resolução 

(25) Interdisciplinaridade da Matemática 

(26) Reconhecimento das próprias limitações na aprendizagem 

 

Ação Pedagógica da 

Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Após a elaboração das codificações aberta e axial relacionadas com o Bloco de 

Atividades 2, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados durante a visita à fazenda 

produtora de café. 

 

3.1.6. Apresentação e Análise dos Dados Brutos Coletados na Visita à Propriedade Rural 

Produtora de Café 

 

A visita à fazenda produtora de café localizada na zona rural da cidade de Manhuaçu, 

em Minas Gerais, foi realizada no dia 27 de Maio de 2019, durante o período vespertino, entre 

o horário de 14 horas às 17 horas. O principal objetivo dessa visita foi proporcionar uma 

interação entre os participantes desse estudo e os trabalhadores dessa fazenda, além de 

possibilitar uma relação dialógica entre as suas práticas matemáticas com aquelas 

desenvolvidas pelos alunos no ambiente escolar. 

Essa visita foi acompanhada pela professora-pesquisadora, pelo proprietário da fazenda 

(EM1), pelo funcionário responsável pelo processo produtivo do café (EM2) e pela engenheira 

agrônoma (EF1) que é a filha do proprietário dessa propriedade rural. Anteriormente, no dia 14 

de Maio de 2019 a professora-pesquisadora enviou uma solicitação de autorização (Anexo II) 

para os pais e/ou responsáveis para que permitissem a visita de seus filhos à propriedade rural. 

Esses documentos foram retornados no dia 26 de Maio de 2019, devidamente assinados, 

autorizando-os a participarem dessa atividade extraescolar. Do total dos 35 alunos, 8 (22,8%) 

não puderam participar dessa etapa da pesquisa por motivos particulares (F20, F16, M23, F42, 

F32, M13, F22 e F18). Todos os outros 27 alunos (77,2%) participaram dessa visita. 

No dia anterior à visita, 26 de Maio de 2019, a professora-pesquisadora orientou todos 

os participantes a se vestirem com calça comprida, blusa de uniforme escolar, calçados 

fechados, protetor solar e repelente contra insetos. O transporte até a propriedade rural foi 

realizado em um ônibus da própria instituição na qual esses participantes estudam. 

As instruções sobre as atividades que foram desenvolvidas na fazenda bem como as 

orientações de segurança, foram realizadas no ônibus durante o trajeto da escola até a 

propriedade rural produtora de café. Além disso, cada participante recebeu um caderno, para 

que registrassem as anotações mais importantes que foram observadas nessa visita. 

Ao chegarem à fazenda, esses participantes juntamente com a professora-pesquisadora 

se deslocaram em equipes, por meio do sistema de parcerias, para que pudessem observar os 

funcionários na realização de suas atividades laborais. 
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Por exemplo, a participante F44 descreveu esse momento comentando que “no início 

da nossa caminhada foi nos mostrado o café pilado, aquele que já foi processado e limpo e está 

pronto para o consumo”. A figura 50 mostra o início do deslocamento dos participantes na 

fazenda. 

 

Figura 50: Proprietário da fazenda explicando sobre o processo produtivo do café 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

É importante ressaltar que todo o deslocamento dentro da fazenda foi realizado a pé e, 

enquanto os participantes ouviam as explicações, elaboravam questionamentos e registravam 

as anotações em seus cadernos que foram previamente entregues pela professora-pesquisadora. 

A figura 51 mostra os participantes do Grupo A registrando as anotações sobre o café em seus 

cadernos. 

 

Figura 51: Participantes do Grupo A registrando as anotações após a conversa com o 

proprietário da fazenda 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Ao longo desse trajeto na fazenda, os participantes receberam explicações sobre os tipos 

de café, os problemas e dificuldades encontrados no processo produtivo e as suas soluções. 

Nesse percurso, ao chegarem ao terreiro de cimento, havia uma quantidade de café que havia 

sido colhida naquele dia, que estava em processo de secagem ao sol. Então, o proprietário EM1 
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explicou que a “movimentação do café depende da intensidade do sol e de seu posicionamento 

para que todo o café seque por igual”. 

Neste momento, alguns participantes se interessaram em mostrar a forma correta de 

virar o café no terreiro. Por exemplo, a participante F30, ao ver a participante F2 virando o 

café comentou: “se meu pai visse [você] virando o café torto assim ia brigar muito”. Então, as 

participantes F2 e F30 viraram todo o café que estava espalhado no terreiro. A figura 52 mostra 

essas participantes virando o café no terreiro. 

 

Figura 52: Participantes F2 e F30 virando o café no terreiro para secagem 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

O participante M3 apresentou, posteriormente, o seguinte relato exemplificando esse 

momento: 

Algo que aprendemos que eu, em particular, achei muito interessante, foi a 

rodagem do café no terreiro de cimento. Aprendi a posição em que deve ficar 

o monte de café, que é voltado para os raios solares e que a quantidade de 

rodagens no café por dia é feita de acordo com a força de incidência do sol. 

Se tiver um dia muito ensolarado, roda-se o café de 2 a 3 vezes por hora. 

 

Continuando com as explicações durante a visita, a engenheira agrônoma comentou que, 

devido às questões climáticas, esse ano (2019) a produção de café seria cerca de 50% menor 

que no ano anterior. Além disso, essa participante explicou também sobre os diversos tipos de 

espaçamentos entre os pés de café e a sua produtividade. 

Após caminharem cerca de 1 km subindo pela estrada, os participantes chegaram até o 

local em que os apanhadores de café estavam realizando a colheita. Assim, esses participantes 

verificaram que a colheita era realizada manualmente e que os apanhadores utilizavam um pano 

por baixo dos pés de café para que os grãos caíssem sobre ele e, em seguida, eram limpos, pois 

os galhos e as folhas eram retirados antes desses grãos serem colocados num balaio que estava 

localizado na beira da estrada. 
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Durante esse momento, os participantes questionaram esses apanhadores de café e os 

proprietários sobre a dificuldade em “apanhar o café no terreno inclinado, pois eles têm que se 

segurar para não cair”. Nesse sentido, os participantes do Grupo C também comentaram que: 

(...) fizemos uma visita à lavoura [que foi] colhida hoje e os apanhadores 

[estavam] no meio da lavoura. Na colheita os apanhadores armam uma lona 

no pé e vão tirando o café do pé e jogando no pano, depois juntam [o café] e 

ensacam. A colheita é dificultada às vezes em terreno íngreme, o que exige 

cuidado. 

 

A figura 53 mostra trabalhadores no processo de colheita do café e o momento em que 

os participantes do Grupo D realizaram os questionamentos para anotação em seus cadernos. 

 

Figura 53: Trabalhadores durante o processo de colheita do café e participantes do 

Grupo D realizando os seus questionamentos 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Ao relatar sobre essa experiência extraclasse, o participante M15 comentou que foi 

possível obter novos conhecimentos e, também, possibilitou o surgimento de: 

(...) novas ideias para outras atividades da escola, como o desenvolvimento de 

uma colheitadeira de inclinação e de baixo custo para os pequenos 

cafeicultores mecanizarem suas atividades sem se endividar e, assim, 

diminuindo o custo de sua produção e [o café] sendo mais competitivo no 

mercado. 

 

Nesse sentido, a participante F26 afirmou que a “visita foi muito interessante e que, 

além da aprendizagem matemática, aprendemos um pouco de botânica e geografia”. Essa 

reflexão indica a importância da interdisciplinaridade no processo de ensino e aprendizagem 

em Matemática. Similarmente, a participante F44 descreveu que “esse passeio foi incrível e 

impressionante”. 

No final da tarde, antes de regressarem para a escola, os alunos participantes retornaram 

para a casa sede da fazenda e participaram de um lanche que foi preparado pela professora-

pesquisadora e pelos proprietários dessa propriedade rural. 
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É importante destacar que, posteriormente, muitos participantes se manifestaram por 

meio do aplicativo WhatsApp agradecendo a oportunidade de aprenderem de uma maneira 

divertida e diferente. 

Por exemplo, o participante M19 afirmou em sua mensagem enviada no dia 27 de Maio 

de 2019, que “foi muito boa essa experiência (...) e espero fazer mais passeios assim!”. Nesse 

direcionamento, o participante M7 comentou que essa atividade extraclasse “foi muito boa!” e, 

em seguida, agradeceu “Muito obrigado por hoje. Adorei o passeio e sempre temos o que 

aprender!”. 

Existe a necessidade de ressaltar que, uma semana após o dia da visita à propriedade 

rural, a professora-pesquisadora retornou à fazenda com o objetivo de conferir as medidas entre 

o balaio e o saco de café que são utilizados para a marcação do volume, que é realizado pelo 

fabricante desses artefatos. 

Sendo assim, a professora-pesquisadora constatou que o balaio utilizado na propriedade 

rural possuía o mesmo volume que o saco com a marcação de 60 litros adotada pelo seu 

fabricante. A figura 54 mostra o balaio e o saco de café comprovando, na prática, que os seus 

volumes são iguais69. 

 

Figura 54: Comparação entre o volume do balaio e o saco de café com a medida 

padronizada pelo fabricante 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Finalizando essa fase analítica com relação à visita à propriedade rural produtora de 

café, a professora-pesquisadora iniciou o processo de codificação aberta dos dados brutos 

coletados por meio desse instrumento. 

 

3.1.6.1. Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados na Visita à Propriedade Rural 

Produtora de Café 

 

 
69 Inicialmente, o saco foi enchido com o café e sem seguida, verteu-se os grãos no balaio. 
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O quadro 43 mostra a codificação aberta realizada com relação à análise dos dados 

brutos coletados nas respostas dadas pelos participantes desse estudo para a visita à propriedade 

rural produtora de café. 

 

Quadro 43: Codificação aberta dos dados brutos coletados na visita à propriedade rural 

produtora de café 

Dados Brutos Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

A visita à fazenda (22) foi algo muito legal e uma forma de aprendizado 

de maneira descontraída (8), nos mostrando mais sobre a principal 

atividade econômica (32) da nossa região que é o cultivo do café (4), 

possibilitando, assim, abranger novos conhecimentos sobre a área e nos 

gerando novas ideias (35) para outras atividades da escola, como o 

desenvolvimento de uma colheitadeira de inclinação (39) e de baixo 

custo (21) para os pequenos cafeicultores mecanizarem suas atividades 

sem se endividar (37) e, assim, diminuindo o custo de sua produção e 

sendo mais competitivo no mercado (35). 

Fomos à fazenda (22) para observar na prática (31) tudo aquilo que nos 

foi apresentado pela engenheira agrônoma (44) anteriormente em sala 

de aula (21). O passeio foi muito divertido, construtivo e de grande 

aprendizado (8). Eu gostei muito (8) de ver como é o funcionamento do 

processo do café (32), vimos desde a colheita, passando pela secagem, 

até chegar no grão que estará pronto para venda e para a torra (34). 

Gostei muito de entrar na lavoura (22), ver os diferentes tamanhos dos 

pés de café e os diferentes resultados que os tamanhos [dos pés de café] 

causam (13). Sem dúvidas foi muito proveitoso (8). A professora e 

todos que estavam lá nos trataram e auxiliaram muito bem (17), 

esclareceram todas as nossas dúvidas e nos explicaram tudo muito bem 

(28). Vimos como funciona desde a plantação do pé de café até chegar 

no mercado (34). 

Quando chegamos na fazenda (22), aprendemos sobre e os grãos de café 

e a sua produção (40). Diferenciamos alguns grãos para saber, à partir 

da colheita, quais grãos eram os melhores (34). 

A experiência foi incrível (8) porque vimos na prática a matemática em 

ação (20), até mesmo nas formas de secar o café. (21). Foi ótimo (8) 

também a descida de carro e o ônibus animado (22). 

Cada colheita é diferente, pois os cafés são divididos em quadras, e em 

cada quadra o café está de um jeito: uma pode estar verde, enquanto a 

outra pode estar madura (na hora de colher) (36). 

Além da aprendizagem matemática, aprendemos um pouco de botânica 

e geografia (25). O contato com a natureza (22) é uma ótima forma de 

aprender melhor (25) não só produtivo, mas também didático 

(aprendendo bem mais na prática (23) do que sentados em uma carteira, 

cercados por quatro paredes (11). 

Foi ótimo! Espero ter mais vezes. Foi um dia muito legal, divertido (8), 

explicativo e de grande aprendizagem (11), ainda mais com uma 

professora, que tem paciência (e muita), explica muito bem e está 

sempre fazendo novos projetos e tarefas conosco (17). 

Aprendemos como é a colheita, recolha e seca do café (34), mas 

aprendemos também que a matemática está em todos os mínimos 

detalhes (20). Por exemplo, nos espaçamentos dos pés de café (40), na 

quantidade de agrotóxico a ser utilizado (53) e peso da saca (23). 
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Matemática 
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Achei muito interessante (8) a rodagem do café no terreiro de cimento 

(34). Aprendi a posição em que deve ficar o monte de café que é voltado 

para os raios solares (30) e que a quantidade de rodagens no café por 

dia é feita de acordo com a força de incidência do sol (21). Se tiver um 

dia muito ensolarado roda-se o café de 2 a 3 vezes por hora (34). 

Minha turma e eu fomos à uma propriedade rural (22) para 

participarmos de uma das etapas da pesquisa e trabalho de mestrado da 

nossa professora de matemática (17). 

Este passeio (22), destinado a nos mostrar a importância e a presença 

da matemática (20) em todos os processos e fase que envolva o café 

(34), foi muito interessante, divertido (8), além de nos proporcionar 

sociabilização, conhecimento, vivência, independência (11) e prática 

daquilo que víamos aprendendo em sala de aula (42). 

Quando chegamos na fazenda, fomos conduzidos por uma trilha que 

passava por várias plantações (22) e locais para a preparação deste 

produto com o consumo (34). 

No início da nossa caminhada (22) foi nos mostrado o café pilado, 

aquele que já foi processado e limpo e está pronto para o consumo (13). 

Em seguida, encontramos o café que foi colhido no dia e estava pronto 

para ir para o terreiro. Depois nos direcionamos para o terreiro onde 

encontramos café espalhado pelo chão cimentado (31). Para que 

secasse, o café precisava ser virado frequentemente para não queimar. 

Também aprendemos sobre o funcionamento do secador (34). 

Chegamos em uma área em que eles aproveitam para o plantio de feijão 

e milho (34). E descobrimos que há vários tipos de grãos de café (verde, 

verde cana, seco, cereja, mofados) que dependem das condições 

climáticas (13). No final da trilha encontramos trabalhadores que 

colhiam o café que já estava maduro (34). 

Há vários fatores que interferem e influenciam em todos os momentos 

dos grãos de café até que cheguem em nossas casas. (43). Tais fatores 

são: clima, temperatura, tempo, altitude, quantidade, espaçamento, 

tamanho dos pés, adubagem, sol, sombra, área, economia, 

administração, consumo, qualidade etc. (36). 

Dentre esses fatores que foram citados, a maior parte está ligada com a 

matemática (7), também se têm o uso da porcentagem e de muita 

probabilidade, estimativa e de várias áreas desta ciência dos cálculos, 

desde a básica até as mais complexas (16). 

Vimos o café pilado, o café que já foi processado e limpo (pronto para 

o consumo). Vimos o café que foi colhido no dia (tirou do pé e estava 

pronto para ir pro terreiro) (34) tem o saco próprio para a colheita dos 

grãos de café (33). 

Caminhamos por uma estrada em direção ao local onde fica o terreiro e 

o secador de café, e o local de limpeza do café (22). Eles estavam 

usando o secador de caixa, porém estava dando problema e tiveram que 

ampliar o terreiro (36). 

O primeiro secador suporta 150 balaios de café e o segundo 250. (41). 

O café que estava no terreiro é virado de acordo com a posição do sol. 

A sombra atrapalha no secamento do café (36). 

Quando o sol está frequente, a duração do secamento no terreiro é de 

10 a 15 dias. Saindo da lavoura e indo direto para o secador é de 4 a 55 

horas para o secamento. (vai depender da umidade). 

O ponto ideal de seca é 12,5ºC. (34). Quando o sol está muito quente o 

café tem que ser virado de hora em hora para não queimar (36). 
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Numa determinada área o espaçamento é 3 por meio e 11 mil pés (33). 

Entre o espaçamento foi plantado o feijão (34). Toda área sombreada os 

pés crescem mais rápido (35). 

A colheita é menor numa lavoura mais fechada (34). Recepa = corta 20 

cm e direciona os galhos. Esqueletamento = corta a partir de 1,2 m (40). 

O esqueletamento é ruim, pois ele produz café somente na copa, que é 

alta (14). Mas a flexibilidade destes pés é melhor (34). Esse ano eles 

fizeram esqueletamento [e] não gostaram, pois produziram muito pouco 

e muito alto (14). 

Encontramos trabalhadores colhendo café que, muitas vezes, é 

dificultada pela ingrimidade do terreno (altitude do terreno) (38). Arma 

o pano, põe o café dentro e depois limpa (tira as folhas). Colheita 

manual (34). 

Numa plantação os pés foram cortados até 15 a 20 cm do chão (40). 

Eles utilizaram um tipo de adubo para o café crescer rapidamente (31). 

O silício cria uma camada na folha e no fruto deixando-os mais 

resistentes (44), dificultando a entrada de brocas (31). O café quando 

colhido é armazenado em sacas com uma marcação de 60 litros cada 

(41). Cada saco contém 60 litros de café (33). 

O café vai para um terreno para obter uma pré-secagem, depois vai para 

o secador ficando 1 ou 2 dias secando (34) e depois é armazenado nas 

tulhas (41). Recepar: corta embaixo, 20 a 30 cm. Produz menos do que 

quando é esqueletada. Esqueletada: 1 m e 20 cm. (40) Café só no topo. 

Lavoura fechada (36). Visita à lavoura [que foi] colhida hoje (22) e os 

apanhadores no meio da lavoura. Na colheita os apanhadores armam 

uma lona no pé e vão tirando o café do pé e jogando no pano, depois 

juntam [o café] e ensacam (34). 

A colheita é dificultada (36), às vezes, em terreno íngreme, o que exige 

cuidado (38). Café pilado - processado, pronto para o consumo. Café 

colhido – colhido hoje (balaio/saco) pronto para ir para o terreiro para 

a secagem (13). Quanto mais alto o café, mais difícil de colher (36). 

Mais de 100 000 pés de café (34). Nós vimos o café depois de 

processado e limpo, e o cara explicou para a gente que o café acabou de 

ser colhido da lavoura (34), estava armazenado em balaios ou sacos 

(33). 
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Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a finalização da determinação dos códigos preliminares no processo de 

codificação aberta da visita à propriedade rural produtora de café, a professora-pesquisadora 

procedeu com a codificação axial para determinação das categorias conceituais. 

 

3.1.6.2. Codificação Axial dos Dados Brutos Coletados na Visita à Propriedade Rural 

Produtora de Café 

 

O quadro 44 mostra a codificação axial realizada com relação à análise dos códigos 

preliminares obtidos no processo de codificação da visita à propriedade rural produtora de café. 



194 

Quadro 44: Codificação axial realizada com relação à análise dos códigos preliminares 

obtidos no processo de codificação aberta da visita à propriedade rural produtora de café 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(16) Conteúdos e conceitos matemáticos e geométricos 

(20) Importância da Matemática 

(23) Aplicação da Matemática 

(37) Valorização do desenvolvimento tecnológico 

(44) Conhecimento ético   

 

 

Contexto Escolar 

Acadêmico (Ético) 

(4) Cultura regional 

(13) Caracterização do café 

(14) Tomada de decisões 

(30) Conhecimentos familiares e/ou comunitários 

(31) Práticas cotidianas 

(32) Valorização da cultura cafeeira 

(33) Métodos e instrumentos de medidas 

(34) Atividades na produção cafeeira 

(36) Dificuldades na produção cafeeira 

(38) Pensamento crítico ao trabalho dos funcionários 

(39) Melhorias das práticas cotidianas 

(40) Conhecimento êmico (local) 

(41) Estocagem do café 

(43) Qualidade do café 

 

 

 

 

 

 

Contexto Extraescolar 

(Êmico) 

(7) Conexões da matemática com o cotidiano 

(21) Contribuições do conhecimento matemático para o cotidiano 

(35) Projeção de futuro com base na tomada de decisões 

(42) Conhecimento Dialógico 

 

 

Contexto Dialógico 

(8) Despertar o interesse e a motivação 

(11) Interesse pela aprendizagem 

(17) Papel da professora 

(25) Interdisciplinaridade da Matemática 

(28) Trabalho colaborativo em equipe 

 

Ação Pedagógica da 

Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a elaboração das codificações aberta e axial relacionadas com a visita à 

propriedade rural produtora de café, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados sobre o 

Bloco de Atividades 3: Atividades Matemáticas Êmicas. 

 

3.1.7. Apresentação e Análise dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 3: 

Atividades Matemáticas Êmicas 

 

No dia 11 de Junho de 2019, os alunos participantes se reuniram no período vespertino, 

nos horários de 14h20min às 15h10min, para realizarem o Bloco de Atividades 3: Atividades 

Matemáticas Êmicas (Apêndice VIII) com o objetivo de valorizar a cultura cafeeira e as práticas 

matemáticas desenvolvidas pelos trabalhadores que desenvolvem essa prática cultural, além de 

descrever os etnomodelos êmicos encontrados na produção cafeeira. 
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Esse bloco de atividades foi realizado na escola na qual essa pesquisa foi conduzida com 

a presença de 31 (88,6%) alunos participantes e da professora-pesquisadora. É importante 

ressaltar que 4 (11,4%) alunas participantes não participaram dessa atividade (F20, F32, F38 e 

F18) porque não poderiam estar presentes na escola no horário agendado por causa de 

compromissos assumidos anteriormente. 

Essa fase analítica foi complementada com as anotações registradas pela professora-

pesquisadora em seu diário de campo. Essas anotações mostram que, inicialmente, os 

participantes M1 M5, M21, M25, F12 e F4 não realizaram as atividades propostas para esse 

bloco e, nesse sentido, a professora-pesquisadora realizou algumas intervenções para a sua 

execução, como, por exemplo, explicar de uma maneira mais clara quais eram os objetivos das 

3 (três) primeiras questões e da última questão desse bloco de atividades. 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram que 

os participantes de 5 (cinco) grupos não se lembraram das informações recebidas durante a 

visita à fazenda, que eram necessárias para a execução das atividades contidas nesse bloco. 

Então, esses participantes foram orientados a realizarem uma pesquisa na Internet sobre a 

quantidade de café colhido por pé, bem como sobre a quantidade de café torrado a partir do 

grão seco. 

Por outro lado, os participantes de 1 (um) grupo se recordaram dessas informações que 

foram obtidas na visita à propriedade produtora de café. A figura 55 mostra os participantes 

respondendo os questionamentos desse bloco de atividades em seus respectivos grupos. 

 

Figura 55: Participantes em seus respectivos grupos respondendo às questões do terceiro 

bloco de atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Para iniciar as atividades propostas para esse bloco, a professora-pesquisadora propôs a 

seguinte situação-problema: Pense que você é um produtor de café que precisa saber quantos 

pés de café deve plantar para ter determinada produção de grãos secos e torrados. Sabendo 

que o grão de café perde em média de 20 a 25% de umidade durante o processo de secagem e 
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considerando a saca de 60 kg, analise e responda as questões abaixo. Utilize a experiência que 

você vivenciou na visita à fazenda para resolver as situações-problema propostas abaixo. 

As respostas dadas para a questão 1): Esquematize uma possível tabela que indique o 

número de pés de café, a quantidade de café colhido e a de café torrado ou seco produzido, 

mostram que os alunos participantes de todos os grupos responderam essa questão. 

Por exemplo, os alunos participantes do Grupo A apresentaram uma tabela por meio da 

qual consideraram que os pés de café produzem quantidades diferentes - como verificaram 

durante a visita à propriedade rural (conhecimento êmico), sendo que também demonstraram a 

existência de relações entre essas possíveis quantidades. A figura 56 apresenta a resposta dada 

pelos participantes desse grupo. 

 

Figura 56: Tabela produzida pelos participantes do Grupo A para a primeira questão do bloco 

de atividades 3 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Os participantes do Grupo C também montaram uma tabela após realizarem uma 

pesquisa na Internet70  para encontrar informações sobre a quantidade de pés de café e de grãos 

de café colhido e torrado por pé de café, para que pudessem descrever dialogicamente essas 

quantidades por meio da utilização de uma tabela. 

 

Figura 57: Tabela produzida pelos participantes do Grupo C ao responderem dialogicamente à 

primeira questão do terceiro bloco de atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Os participantes do Grupo B entraram em contato com o pai da participante F42 antes 

de montar a tabela representada na figura 58. 

 
70

Pesquisa realizada pelos integrantes do grupo C no site: www.revistacafeicultura.com.br. 
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Figura 58: Tabela montada pelos participantes do Grupo B após consulta com o pai da aluna 

participante F42 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A questão 2: Em um talhão de 10000 m2, você viu que pode ser plantado cafés com 

espaçamento de 3m de beco por 50cm de pé a pé, ou 2,5m por 1m. Sabendo que cada pé de 

café do tipo Arábica dá em média 6 litros, quantas sacas será possível colher nestas duas 

situações possíveis de espaçamento entre os pés, para este talhão? Qual deles é o mais 

vantajoso? Justifique sua resposta, foi respondida corretamente pelos participantes de todos os 

grupos. 

Por exemplo, os participantes do Grupo B responderam essa questão emicamente 

comentando que o “mais vantajoso é 3 por 50 porque conseguiremos mais pés por m2, 

consequentemente, mais litros por metro, obtendo 30 mil litros enquanto no espaçamento de 

2,5 por 1 colheríamos pouco mais de 20 mil litros”. 

Os participantes dos outros grupos desenvolveram etnomodelos êmicos para 

justificarem e responderem essa questão. Por exemplo, os participantes do Grupo C também 

concluíram que o espaçamento 3m de beco por 50 cm de pé a pé de café também era o mais 

vantajoso e, para isso, elaboraram o etnomodelo êmico mostrado na figura 59. 

 

Figura 59: Etnomodelo êmico elaborado pelos participantes do Grupo C para responderem à 

segunda questão do terceiro bloco de atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Encerrando esse bloco de atividades, foi proposta a questão 3: Supondo que você tenha 

um terreno em desnível, como seriam feitas as curvas de nível, isto é, os cortes no terreno?, 

que foi respondida pelos participantes de todos os grupos. Por exemplo, os participantes dos 

Grupos B, C, D e E responderam que os cortes no terreno deveriam ser realizados na horizontal, 

acompanhando a curvatura do terreno e de cima para baixo. 
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Desse modo, os participantes do Grupo E responderam que as curvas de nível “seriam 

feitas na horizontal, de forma manual, e a medição é feita na cabeça” enquanto os participantes 

do Grupo D afirmaram que para a curva de nível é necessário “cortar o terreno na horizontal, 

seguindo a curvatura do morro”. Nesse direcionamento, os participantes do Grupo F 

descreveram que a preparação das curvas de nível  

(...) são feitas seguindo os seguintes padrões: inclinação do terreno; tipo de 

solo; espaçamento do beco; espaçamento de pé a pé, seguindo os padrões do 

terreno; quantidade de café a ser plantado no terreno; índice fluvial da região. 

Usa bambu para medir, um bambu menor para medir o espaçamento de pé a 

pé e um maior para a largura do beco. 

 

Similarmente, os participantes do Grupo A comentaram que: 

Começa a fazer as curvas de cima para baixo; depende do espaçamento 

planejado ou escolhido; depende da inclinação; depende da cultura do local 

(ex. na China é feito em escadinhas); depende do tipo de solo, da quantidade 

de água, umidade, clima, índice de chuvas. 

 

Após a realização das atividades propostas nesse bloco, no dia 3 de Junho de 2019, a 

professora-pesquisadora perguntou quais alunos participantes poderiam entrevistar algum 

familiar que é produtor(a) de café para verificar os conhecimentos êmicos relacionados com a 

cultura cafeeira. Os participantes F4, M9, F30 e F2 concordaram em realizar essa entrevista 

semiestruturada (Apêndice XI) que foi formulada pela professora-pesquisadora. Essas 

entrevistas foram retornadas no dia 12 de Junho de 2019. 

Cada entrevista foi identificada com o grau de parentesco do entrevistado com os alunos 

participantes. Por exemplo, a participante F4 entrevistou o seu avô enquanto os participantes 

M9, F30 e F2 entrevistaram os seus pais. Assim, inicialmente, para essa entrevista, a professora-

pesquisadora propôs a seguinte situação-problema: 

Leia o texto abaixo e escreva as respostas nesta folha. Em visita realizada em uma das 

fazendas de café, na cidade de Amparo, no estado de São Paulo, alguns pesquisadores 

descobriram haver um método diferente e curioso, utilizado pelos pequenos produtores de café 

daquela região, para verificar se o café estava seco. Esses produtores utilizavam o seguinte 

método:  

a) Primeiro esses trabalhadores pegam um punhado de café do monte que está 

secando no terreiro. 

b) Em seguida, selecionam ao acaso (aleatoriamente) alguns grãos de café desse monte. 

Após a realização desse procedimento, esses trabalhadores tiram a casca desses grãos, 

colocando-os entre os dentes, mordendo-os. Se esses grãos pularem, o café está seco e se os 
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grãos não pularem, há necessidade de mais tempo para a secagem do café. O mesmo método 

pode ser realizado com a utilização de um canivete ou de uma faca (SILVA et al., 2000). 

1) Há procedimentos similares ao apresentado no texto acima para verificar a secagem 

do café? Existem outros métodos? Justifique a sua resposta. 

Sendo assim, as respostas obtidas durante essas entrevistas mostram que os 

entrevistados de todos os alunos participantes responderam que existem procedimentos 

similares ao referido no texto, bem como outros modos para que se possa verificar a secagem 

do café, como, por exemplo, a utilização de aparelhos de medição de temperatura e de umidade 

e a análise da coloração do grão e do barulho do secador de café. 

Dessa maneira, o pai entrevistado do participante M9 respondeu que a secagem do café 

pode ser verificada pela utilização do “aparelho de medição do grau de umidade e pela cor dos 

grãos descascados. Pode ser medido pelo barulho emitido pelo secador rotativo”. 

Similarmente, o pai entrevistado da participante F30 relatou que “uso o mesmo método 

que foi ensinado pelo meu pai, algo que é passado por gerações. Não existem outros métodos” 

enquanto o pai entrevistado da aluna participante F2 afirmou que, primeiramente, “observa-se 

também que muitos produtores usam a unha para obter o resultado da secagem tentando abrir 

o grão ao meio. Outros métodos utilizados: aparelhos medidores de umidade de café”. 

Continuando com essa entrevista, a seguinte questão foi proposta: Com a utilização de 

secadores de café, a análise da secagem do grão é feita de outras maneiras. Quais são elas? 

As respostas dadas para essa questão mostram que o avô da aluna participante F4 respondeu 

que “Eles pegam uma pequena quantidade de café, tiram a casca e cheiram. Se estiver com um 

cheiro mais forte o café estará seco e pronto para ser tirada toda a casca e ser vendido”. 

Por outro lado, o pai da participante F30 relatou que “retira 4 ou 5 amostras do secador 

através de uma pequena abertura que este possui, verificando a secagem mordendo o grão de 

café ou com a faca. E por vezes retira 150/200 g e coloca no medidor de umidade”. As anotações 

registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram que o conhecimento êmico 

dos entrevistados os direcionam para o desenvolvimento de práticas laborais diferenciadas e 

localmente enraizadas. 

Encerrando essa entrevista, a professora-pesquisadora propôs a seguinte situação-

problema: Registre aqui algum outro questionamento (e resposta) que você realizou durante a 

condução dessa atividade. A análise das respostas registradas mostra que 3 (três) alunos 

participantes realizaram outro questionamento enquanto a aluna participante F30 não elaborou 

uma nova questão. 
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Por exemplo, o participante M9 questionou “Se limpar o café com um grau de umidade 

elevado, o que acontece?” e seu pai respondeu que o “café mofa e perde valor de mercado”. A 

aluna participante F4 perguntou “quantos quilos há em uma saca de café” e o seu avô respondeu 

que há 60 kg enquanto a aluna participante F2 questionou “Qual é o tempo de secagem do 

café?” e seu pai respondeu que “No terreiro, em torno de 8 dias de sol intenso e no secador, em 

torno de 70 horas”. 

Finalizando essa fase analítica com relação à realização das atividades propostas no 

Bloco de Atividades 3: Atividades Matemáticas Êmicas, a professora-pesquisadora iniciou o 

processo de codificação aberta dos dados brutos coletados por meio desse instrumento. 

 

3.1.7.1. Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 3: 

Atividades Matemáticas Êmicas 

 

O quadro 45 mostra a codificação aberta realizada com relação à análise dos dados 

brutos coletados nas respostas dadas pelos alunos participantes desse estudo para as atividades 

propostas no Bloco 3. 

Quadro 45: Codificação aberta dos dados brutos coletados nas respostas dadas para as 

atividades propostas no terceiro bloco 

Dados Brutos Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

O mais vantajoso é 3 por 50, porque conseguiremos mais pés por m2 (51), 

consequentemente, mais litros por metro, obtendo 30 mil litros [de café] 

(33) enquanto no espaçamento de 2,5 por 1, colheríamos pouco mais de 

20 mil litros (51). Cortaria o terreno na horizontal acompanhando a 

curvatura do terreno (40) para reter o máximo possível de água pluvial 

(34). 

As curvas de nível são feitas seguindo os seguintes padrões: inclinação 

do terreno; tipo de solo; espaçamento do beco; espaçamento de pé a pé, 

seguindo os padrões do terreno; quantidade de café a ser plantado no 

terreno; índice fluvial da região (42). Usa bambu para medir, um bambu 

menor para medir o espaçamento de pé a pé e um maior para a largura do 

beco (40). 

Começa a fazer as curvas de cima para baixo (40); depende do 

espaçamento planejado; depende da inclinação; depende da cultura do 

local (ex. na China é feito em escadinhas); depende do tipo de solo, da 

quantidade de água, umidade, clima, índice de chuvas (42). 

Seriam feitas [curvas de nível] na horizontal, de forma manual e a 

medição é feita na cabeça (40). 

Ele utiliza uma máquina para medir a temperatura (33) do grão de café, 

se estiver entre 12oC e 13oC o café estará seco (34). Ele utiliza também o 

método da coloração, se estiver amarelo, já está seco (40). 

Sim. Aparelho de medição do grau de umidade (33) e pela cor dos grãos 

descascados. Pode ser medido pelo barulho emitido pelo secador rotativo 

(40). 

 

 

 

(14) Tomada de 

decisões 

 

 

 

(30) Conhecimentos 

familiares e/ou 

comunitários 

 

 

 

(33) Métodos e 

instrumentos de medidas 

 

 

 

(34) Atividades na 

produção cafeeira 
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Etnomodelo êmico (50) 

 
Etnomodelo êmico (50) 

 
O entrevistado usa o mesmo método que foi ensinado a ele pelo próprio 

pai algo que é passado por gerações (30). Não existem outros métodos 

(45). Muitos produtores usam a unha para obter o resultado da secagem 

“tentando abrir o grão ao meio” (40). Outros métodos utilizados são os 

aparelhos medidores de umidade de café (33). Eles pegam uma pequena 

quantidade, tiram a casca e cheiram (40). Se estiver com um cheiro mais 

forte, o café estará seco e pronto para ser tirado toda a casca e ser vendido 

(14). Tiramos as amostras [de café] da mesma forma que é feito no 

terreiro (40). 

O entrevistado retira 4 ou 5 amostras do secador através de uma pequena 

abertura que este possui (34), verificando a secagem mordendo [o grão de 

café] ou com a faca (40). E por vezes retira 150/200 g e coloca no medidor 

de umidade. Se a umidade estiver entre 11% e 12% é porque chegou no 

ponto (33). 

Pelo termômetro do secador e pela medição da umidade do café.(33) 

Quantos quilogramas tem uma saca de café? (52). Uma saca de café tem 

60 kg (40). Se limpar o café com um grau de umidade elevado, o que 

acontece? (52). O café mofa e perde valor de mercado (42). Qual o tempo 

de secagem do café? (52). No terreiro, em torno de 8 dias de sol intenso e 

no secador, em torno de 70 horas (40). 

(40) Conhecimento 

êmico 

 

 

 

(42) Conhecimento 

dialógico 

 

 

 

(45) Valorização dos 

próprios saberes 

 

 

(49) Etnomodelo 

dialógico 

 

 

 

(50) Etnomodelo Êmico 

 

 

 

(51) Interpretação de 

problemas matemáticos 

 

 

 

(52) Formulação de 

questões matemáticas 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a finalização da determinação dos códigos preliminares no processo de 

codificação aberta das respostas dadas para esse bloco de atividades, a professora-pesquisadora 

procedeu com a codificação axial para a determinação das categorias conceituais. 

 

3.1.7.2. Codificação Axial dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 3: 

Atividades Matemáticas Êmicas 

 

O quadro 46 mostra a codificação axial realizada com relação à análise dos códigos 

preliminares obtidos no processo de codificação aberta realizadas no bloco de atividades 3. 
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Quadro 46: Codificação axial realizada com relação à análise dos códigos preliminares 

obtidos no processo de codificação aberta do bloco de atividades 3 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(14) Tomada de decisões 

(30) Conhecimentos familiares e/ou comunitários 

(33) Métodos e instrumentos de medidas 

(34) Atividades na produção cafeeira 

(40) Conhecimento êmico 

(45) Valorização dos próprios saberes 

(50) Etnomodelo Êmico 

 

 

Contexto Extraescolar (Êmico) 

(42) Conhecimento dialógico 

(49) Etnomodelo dialógico 

(51) Interpretação de problemas matemáticos 

(52) Formulação de questões matemáticas 

 

Contexto Dialógico 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a elaboração das codificações aberta e axial relacionadas com o Bloco de 

Atividades 3, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados sobre o Bloco de Atividades 4: 

Atividades Matemáticas Dialógicas. 

 

3.1.8. Apresentação e Análise dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 4: 

Atividades Matemáticas Dialógicas 

 

No dia 03 de Julho de 2019, durante o horário de aula, das 9h50min às 10h40min, os 

alunos participantes realizaram o Bloco de Atividades 4: Atividades Matemáticas Dialógicas 

(Apêndice VIII). Todos os participantes estavam presentes, com exceção da aluna F42, que não 

pode participar das atividades propostas para esse bloco por motivos particulares. 

Esse bloco de atividades teve como principal objetivo analisar de maneira holística os 

conhecimentos éticos e êmicos que os alunos participantes desenvolveram durante a realização 

das atividades de Etnomodelagem, por meio de etnomodelos dialógicos. 

A professora-pesquisadora solicitou para os alunos participantes de cada grupo que 

gravassem em áudio as discussões realizadas durante a execução das atividades com a utilização 

de seu próprio aparelho de celular. Entretanto, somente os participantes dos grupos A, D, E e F 

realizaram essa gravação, enviando-a para a professora-pesquisadora por meio do aplicativo 

WhatsApp. 

Contudo, ressalta-se que esse fato não acarretou prejuízo para a análise dos dados, pois 

todos os participantes também realizaram por escrito as atividades propostas para esse bloco. 

Destaca-se também que essa atividade não foi gravada em vídeo e a professora-pesquisadora 
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registrou as suas anotações em seu diário de campo durante as suas observações em sala de 

aula. 

Como preparo para a realização dessa atividade, a professora-pesquisadora solicitou que 

os alunos participantes, no dia 02 de Julho de 2019, se dirigissem a uma propriedade rural ou a 

algum comércio de produtos agropecuários para registrarem as dimensões de um balaio de café 

(medidas da boca, do fundo e da altura). Essas medidas foram trazidas no dia seguinte para a 

sala de aula. 

No decorrer do desenvolvimento dessa pesquisa, de acordo com as observações da 

professora-pesquisadora registradas em seu diário de campo, bem como discussões realizadas 

com os alunos participantes desse estudo, notou-se que os apanhadores de café recebem pelo 

volume colhido de café, que é medido por meio de balaios (cestos) de café fornecidos pelo dono 

da propriedade rural. 

Esse fato motivou o desenvolvimento de etnomodelos relacionados com esses artefatos 

culturais, dentre outras práticas matemáticas encontradas no decorrer do desenvolvimento do 

trabalho de campo dessa investigação. Dessa maneira, as atividades relacionadas com o 

desenvolvimento desse bloco de atividades estão relacionadas com a elaboração de 

etnomodelos êmicos e éticos que direcionou os alunos participantes para a construção de 

etnomodelos dialógicos. 

Os participantes do Grupo C obtiveram a medida do balaio de café na fazenda do pai do 

participante M7 enquanto os participantes dos Grupos B, E e F utilizaram as dimensões 

encontradas na Internet. Os participantes dos Grupos A e D usaram as medidas que encontraram 

nos balaios que estavam sendo vendidos em lojas agropecuárias. 

Contudo, na pesquisa realizada nessa loja, os participantes dos Grupos A e D 

perceberam que havia balaios de tamanhos e medidas diferentes e, assim, escolheram um deles 

ao acaso para que pudessem indicar as medidas que seriam utilizadas nessa atividade. Por 

exemplo, ao comprar um balaio, a participante F30 desse grupo, cujo pai é o proprietário de 

uma dessas lojas recebeu o seguinte questionamento: “qual é o tamanho do balaio que você 

quer? É o maior”. 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram que 

a maioria dos participantes se envolveram na realização das atividades desse bloco, com 

exceção dos participantes M1, M5, M19, F2, M21, F6 e M25, que se mostraram desinteressados 

ao desenvolverem as atividades propostas. Entretanto, a professora-pesquisadora conversou 

com esses participantes para esclarecer as suas dúvidas para que retomassem o trabalho 

proposto em sala de aula. 
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Iniciando a realização do Bloco de Atividades 4: Atividades Matemáticas Dialógicas, 

foi proposta a seguinte situação-problema: 

Com relação à colheita de café, no sítio visitado por alguns pesquisadores, os 

trabalhadores utilizam balaios (cestos) feitos artesanalmente para o transporte desse 

produto. Assim, recebem o pagamento por todo o café que conseguem colher num dia de 

trabalho. Quando esses trabalhadores foram indagados sobre a forma de pagamento, os 

pesquisadores foram informados que o fazendeiro utilizava como unidade de medida 

para pagamento o balaio (cesto) que fabricavam (SILVA et al., 2000). 1) Discutam sobre 

como saber se o fazendeiro estava fazendo o pagamento correto para os colhedores de 

café. Escrevam suas conclusões. 

As respostas dadas para essa situação-problema mostram que os alunos participantes 

identificaram a necessidade de padronizar o tamanho do balaio (cesto) de colher o café. Por 

exemplo, os participantes do Grupo A afirmaram que o “fazendeiro deveria fazer o pagamento 

baseado no peso da saca ou do balaio de café ou poderia ser usado também um balaio com 

medidas padrão, já que o balaio artesanal de cada trabalhador poderia ter medidas diferentes”. 

O quadro 47 mostra um trecho do diálogo entre os integrantes do Grupo A. 

 

Quadro 47: Trecho do diálogo entre os participantes do Grupo A durante a resolução da 

situação-problema do Bloco de Atividades 4 

F44: O modo como o fazendeiro fez, padronizando (...) não, aqui ele não padronizou, ele só tá 

pegando cada balaio dos trabalhadores, medindo o diâmetro e a altura e fazendo de acordo com cada 

balaio. Não padronizou nada aqui. 

F18: Como os colhedores de café não dispõem de ferramentas para medir utilizaram um pedaço de 

barbante para medir e uma régua, então o jeito deles está certo. Então, todo mundo tem que colocar a 

mesma medida. Então, padronizou. 

F20: Não foi o fazendeiro, ele deu a medida. 

F22: Forneceu a medida para que os balaios fossem padronizados. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por outro lado, os participantes dos Grupos C e D destacaram a importância de, 

inicialmente, calcular o volume do balaio (cesto) ao comentarem que os colhedores “deveriam 

calcular o volume dos balaios” para, depois, estipularem “um valor para essa medida”. Para a 

continuação dessa análise, para a questão 2, foi proposta a seguinte situação-problema: 

Continuando, para verificar se este pagamento estava sendo realizado de modo correto 

para os colhedores de café, os pesquisadores resolveram determinar o volume 

aproximado do balaio (cesto) utilizado na colheita de café. Como os colhedores de café 

não dispunham de ferramentas para medir, utilizaram barbante e uma régua utilizada na 

escola por uma das crianças para calcularem a altura e o diâmetro do balaio (cesto), 
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que está representado abaixo (SILVA et al., 2000). Represente em forma de desenho o 

balaio utilizado na colheita de café. Anote suas medidas. 

As respostas dadas para essa questão mostram que as representações êmicas do balaio 

de café e de suas medidas, foram realizadas em diferentes formas geométricas. A figura 60 

mostra a representação desse balaio (cesto) e de suas medidas. 

 

Figura 60: Representações êmicas do balaio (cesto) utilizado para a colheita de café 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A figura 61 mostra a imagem de um balaio (cesto) utilizado para colheita de café que 

foi mostrado para os alunos participantes desse estudo durante a visita à propriedade rural 

produtora de café. 

Figura 61: Balaio utilizado na colheita do café 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Como esses alunos participantes ainda não tinham estudado os conteúdos de Geometria 

Espacial em seu período letivo, a professora-pesquisadora comentou sobre as principais 

características dos sólidos geométricos antes do início da resolução da questão: 3) Qual sólido 

geométrico você acha mais adequado para representar esse balaio? Determine o volume desse 

recipiente, a partir de uma representação aproximada do balaio (cesto) utilizado na colheita 

de café. 

Sendo assim, a professora-pesquisadora desenhou no quadro os sólidos geométricos e 

solicitou que os alunos participantes determinassem sobre qual seria a melhor aproximação para 

a forma geométrica do balaio de café, que possui uma boca circular e um fundo quadrilátero. A 
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figura 62 mostra os sólidos geométricos (conhecimento ético) representados pela professora-

pesquisador no quadro em sala de aula. 

 

Figura 62: Sólidos geométricos (conhecimento ético) representados pela professora-

pesquisadora 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

As respostas dadas para essa questão mostram que os participantes dos Grupos B, D e 

E utilizaram o tronco de cone, os participantes dos Grupos C e E escolheram o cilindro e os 

participantes do Grupo A escolheram o troco de pirâmide como os sólidos geométricos para 

representarem o balaio (cesto) utilizado na colheita de café. 

O quadro 48 mostra os resultados encontrados para essa questão desse bloco de 

atividades por meio de uma representação dialógica que utiliza simultaneamente os 

conhecimentos êmicos e éticos dessa prática matemática cultural. 

 

Quadro 48: Representação dialógica da questão 3 do bloco de atividades 4 

Grupos Medidas do balaio Sólido geométrico Volume 

A Altura = 52 cm; lado da base quadrada = 

34 cm; diâmetro = 48 cm 

Tronco de Pirâmide V ≅ 88,1 litros 

B Altura = 45 cm; raio da base menor = 19 

cm; raio da base maior = 24 cm 

Tronco de Cone V ≅ 64,7 litros 

C Altura = 50 cm; raio da base = 24 cm Cilindro V = 86,4 litros 

D Altura = 56 cm; raio da base menor = 24 

cm; raio da base maior = 25,8 cm 

Tronco de Cone V ≅  107,3 

litros71 

E Altura = 56 cm; raio da base menor = 18 

cm; raio da base maior = 24 cm 

Tronco de Cone V ≅ 78 litros 

F Altura = 38 cm; raio da base = 19 cm Cilindro V ≅ 42,5 litros 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram que 

houve discussões antes que os participantes em cada grupo concluíssem qual era sólido 

geométrico mais adequado para representar o balaio (cesto) de café. O quadro 49 mostra um 

trecho do diálogo entre os participantes do Grupo F. 

 

 
71

No dia seguinte à essa atividade, a professora-pesquisadora se dirigiu até a loja agropecuária para realizar 

novamente as medidas do balaio  e constatou que os dados usados estavam corretos. 
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Quadro 49: Trecho do diálogo entre os participantes do Grupo F durante discussão sobre o 

sólido geométrico para representar o balaio de café 

F24: A gente tem um problema porque não é nenhum tronco de cone, nem um de pirâmide. 

F32: É os dois juntos. 

F24: Então tá, primeiro a gente faz o desenho para ver com qual daqueles ele mais se parece? 

M15: Eu acho que ele se parece mais com um tronco de cone. 

F32: Eu também acho. 

F24: Então, vamos fazer com um tronco de cone. Não tem como a gente misturar os dois, então, eu 

acho melhor a gente pegar o mais parecido. 

F32: A gente faz como se aqui fosse um de prisma e um de cone, aí, a gente divide, faz a conta e 

depois soma. É uma coisa que eu faria. 

F24: É, tá meio confuso. Porque não tem como a gente tirar uma parte de um e uma parte de outro 

porque é tudo a mesma coisa, tudo é tronco. 

M15: Como é que vocês vão fazer para mesclar os dois? 

F24: Então, não tem como, por isso, que eu acho melhor pegar só o que está mais parecido. Anote as 

suas medidas. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Em seguida, a professora-pesquisadora mostrou para os alunos participantes qual era a 

fórmula para o cálculo de volume para cada sólido geométrico, pois esse conteúdo ainda não 

havia sido estudado. 

É importante ressaltar que, nos áudios gravados durante a atividade, os participantes do 

Grupo A ficaram interessados em entender o porquê de a fórmula do volume de tronco de 

pirâmide ter sido elaborada daquela maneira. O quadro 50 mostra um trecho do diálogo entre 

os participantes desse grupo. 

 

Quadro 50: Trecho do diálogo entre os participantes do Grupo A sobre a fórmula de volume 

de tronco de pirâmide 

F18: Como é que a gente ia descobrir essa fórmula aqui sem ver. Me explica. [os participantes estão 

comentando sobre a fórmula do volume do tronco de pirâmide]. 

F44: Ia usar Pitágoras. Aí, chegou na raiz. A raiz, talvez fosse a mais fácil, porque às vezes a gente 

ia pensar no Pitágoras e tem a raiz. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando com essa análise, é importante destacar que, como os balaios não eram 

padronizados, os volumes encontrados foram diferentes. Por exemplo, os participantes do 

Grupo B, ao adotar que o balaio tinha a forma de um tronco de cone, encontraram como 

resultado o valor de, aproximadamente, 64,7 litros. A figura 63 mostra o etnomodelo ético 

utilizado pelos participantes desse grupo para determinarem o volume do balaio de café com 

base nos dados éticos previamente coletados. 
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Figura 63: Etnomodelo ético utilizado pelos participantes do Grupo B para a determinação do 

volume do balaio de café 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram que 

os participantes do Grupo C consideraram que o balaio de café se assemelhava a um tronco de 

cone. Por exemplo, a aluna participante F24 comentou que “olha só, ele é mais redondo do que 

quadrado, então, está mais perto de um tronco de cone do que pra perto de um tronco de 

pirâmide, não é?” A figura 64 mostra o balaio representado dialogicamente pelos membros 

desse grupo como um tronco de cone. 

 

Figura 64: Balaio representado dialogicamente como um tronco de cone pelos 

participantes do Grupo C 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Entretanto, ao efetuarem os cálculos para determinarem o raio, os participantes do 

Grupo C identificaram que o raio da boca do balaio tinha um valor aproximado ao de seu fundo. 

Logo, concluíram que o sólido adequado para ser utilizado era um cilindro. 

O quadro 51 mostra um trecho do diálogo entre o aluno participante M15 e a aluna 

participante F24 do Grupo C sobre a forma do balaio de café, que os direcionam para a 

elaboração de um etnomodelo dialógico. 

 

Quadro 51: Trecho do diálogo entre o aluno participante M15 e a aluna participante 

F24 do Grupo C sobre a forma do balaio de café 

F24: Olha só, ele é mais redondo do que o quadrado, então está mais perto de um tronco de cone do 

que pra perto de um tronco de pirâmide, não é? 

M15: Eu consideraria o cilindro. 

F24: Eu também porque olha as medidas. 

M15: Porque olha só (...) deixa eu falar primeiro porque se não eu vou perder o raciocínio. 

F24: Vai lá então, qual que é o seu raciocínio? 
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M15: Têm essas quinas, o cilindro não ia ter essas quinas, porém tem esse negócio aqui é um pouco 

assim, entendeu? 

F24: E essas quinas não são tão aparentes. 

M15: Agora continue com seu raciocínio. 

F24: Vamos fazer assim: a boca no caso é a mesma coisa que o fundo. Tem o diâmetro da boca, a 

base e a altura. 

M15: O diâmetro de boca é 10 cm maior. 

F24: O diâmetro da boca vai ter o mesmo que aqui, ou seja, a altura, ou seja, vai ser meio que um 

quadrado, né? E o fundo, 28 por 28, ah, aqui é 10 cm a menos do que aqui. 

M15: Vai ser 28 e aqui 28 que é um quadrado embaixo. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A figura 65 mostra a elaboração de um etnomodelo dialógico pelos participantes do 

Grupo C com relação ao cálculo aproximado do volume do balaio de café. 

 

Figura 65: Elaboração de um etnomodelo dialógico pelos participantes do Grupo C com 

relação ao cálculo aproximado do volume do balaio de café 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Destaca-se que o aluno participante M2372 do Grupo E, realizou o cálculo desse volume 

utilizando Integral. Assim, esse participante identificou a função geratriz do sólido e calculou 

o volume por meio da elaboração de um etnomodelo ético com a aplicação da fórmula 

. 

Por outro lado, o aluno participante M9 realizou esse cálculo com a aplicação da fórmula 

de volume de tronco de cone com a utilização de um etnomodelo ético. A figura 66 mostra os 

etnomodelos éticos elaborados por esses participantes. 

 

 
72 Como mencionado anteriormente, esse aluno participante é autodidata e sabe realizar cálculos com a utilização 

de Integrais e Derivadas. 
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Figura 66: Etnomodelos éticos elaborados pelos participantes M23 e M9 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

O quadro 52 mostra um trecho do diálogo entre os participantes do Grupo E no processo 

de matematização de um etnomodelo ético. 

 

Quadro 52: Trecho do diálogo entre os participantes do Grupo E no processo de 

matematização de um etnomodelo ético 

M23: Pronto, eu achei a função que eu vou integrar. A função é 18, embolado mas deixa eu ver, calma 

aí, é mais 6 dividido por 56, vezes a altura que eu quero, que seria o x. Aí, eu pego esse número aqui 

e elevo ao quadrado e multiplico por pi. Acabou, é a função. Achei a função, agora eu integro a função 

que seria 18 mais 6 dividido por 56, vezes x. É, de zero, que tem que ser da base, até 56, multiplico 

por pi e integro a função. 

M9: Como resolve? 

M23: Agora tem que ser na calculadora. 

M9 – Então faz. 

M23: O pi, eu vou assumir que é, aproximadamente, 3,14. Para integrar isso aqui, vai ser uma dor de 

cabeça grande. Cara, eu vou fazer isso aqui com o máximo de retângulos possível, entendeu? 

Interessante, dá aproximadamente, 78 litros. 

M9: 78? Mas a medida oficial é 60. 

M23: Cara, você lembra que o balaio talvez seja bem grande, né? 

M9: Olha a conta que ele fez. Integral, cara! 

M19: Isso é pra quê? 

M9: Pra descobrir o volume. 

M19 - Isso existe? Nós aprendemos? Nós aprendemos isso? 

M9: Existe. Não. 

M23: Tá certo, tá certo. Nosso balaio é maior. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Prosseguindo com a análise desse bloco de atividades, as respostas dadas para a questão 

4) Em sua opinião, o fazendeiro estava efetuando o pagamento correto para os colhedores de 

café? Explique a sua resposta, mostram que os alunos participantes de 3 (três) grupos 

responderam positivamente enquanto os alunos participantes dos outros 3 (três) grupos 

responderam negativamente essa questão. 

Por exemplo, os alunos participantes do Grupo C responderam que “Sim”, pois 

“achamos justa a forma de pagamento apesar de alguns balaios apresentarem volumes 

diferentes, o volume é bem aproximado, não tornando o pagamento tão desigual”. 
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Por outro lado, os alunos participantes do Grupo B responderam que “Não, ele está 

pagando menos do que deveria, porque o fazendeiro está remunerando 60 litros enquanto os 

apanhadores de café estão colhendo 64 litros”, que foi o volume calculado por esses 

participantes na questão anterior. 

Desse modo, finalizando essa fase analítica com relação à resolução do Bloco de 

Atividades 4 – Atividades Matemáticas Dialógicas, a professora-pesquisadora iniciou o 

processo de codificação aberta dos dados brutos coletados por meio desse instrumento. 

 

3.1.8.1. Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 4 - 

Atividades Matemáticas Dialógicas 

 

O quadro 53 mostra a codificação aberta dos dados brutos coletados no Bloco de 

Atividades 4 -  Atividades Matemáticas Dialógicas. 

 

Quadro 53: Codificação aberta dos dados brutos coletados no quarto bloco de atividades 

Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

(Códigos 

preliminares) 

Ele pegou e utilizou ferramentas para medir, um pedaço de barbante e a 

régua (33). O modo como o fazendeiro fez, padronizando (40). Então, ele 

padronizou o balaio (51). 

Aqui ele [fazendeiro] não padronizou, ele só tá pegando cada balaio dos 

trabalhadores, medindo o diâmetro e a altura e fazendo de acordo com cada 

balaio (42). Não padronizou nada aqui não (51). 

Como os colhedores de café não dispõem de ferramentas para medir, eles 

utilizaram um pedaço de barbante para medir e uma régua (33), o jeito deles 

está certo (40). Então, padronizou (51). 

O fazendeiro forneceu a medida para que os balaios fossem padronizados 

(51). Então, todo mundo tem que colocar a mesma medida (31). 

Como é que a gente ia descobrir essa fórmula aqui sem ver (11). Ia usar 

Pitágoras. Aí, chegou na raiz (16). Queria entender por que esse três está 

aqui (11). É três dimensões. Vai ver é isso (51). 

Então né, a gente errou e tem que fazer de novo (26). 

Ela [professora-pesquisadora] falou que a gente pode usar o diâmetro? (52). 

Tem que achar a área (19). 

As medidas que a gente tirou não têm que passar para centímetros? (52). 

Passando isso daqui para milímetros aí dá certo (19). 

Não tá funcionando (26). Vamos tentar fazer sem fórmula? (42). Acho que 

a gente não tá compreendendo (26). 

Tem que usar raio na fórmula (14). Mas vai dar menor ainda. Vocês fizeram 

ao quadrado, não é? (52). É tronco de pirâmide (16). 

A área do quadrado é lado ao quadrado. É, área não é lado (17). 

É como se a gente tivesse calculando o trapézio, base maior mais base 

menor (16). Deixa que faço as contas (5) porque que eu gosto de fazer 

contas (8). 
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Porque a [base da] pirâmide é quadrada. Pode sim, porque senão era 34. 

Igual a professora falou para considerar 34 por 34 que é igual a 1156. Agora 

a área da base menor que é 48 por 48 (47). 

Tem raiz exata desse número grande aqui! (11). Que incrível! (8). Vou 

chegar para o meu pai e falar que ele não errou nenhum centímetro da 

medida. Gente, foi por Deus pedir a meu pai esses números (45). Eu achei 

que ia chegar com um monte de número de vírgula (51). Porque ele paga 

pelo balaio (7). O balaio é padronizado? (52). Aqui a gente colocou que 

[devia ser] pesado, pois pagaria pelo peso do balaio (49). 

A gente respondeu essa como se ele tivesse padronizado pelo nosso balaio 

(51), mas, na realidade isso acontece lá na fazenda? (17). 

Vocês lembram que na visita tinha um saco de medida? Aquele saco é 

padronizado, pois ele vem padronizado de fábrica com 60 litros (33). Só 

que para medir, tivemos que voltar na fazenda, encher o saco de café e 

medir lá, a medição dele cheio (19).  

A gente analisou que o fazendeiro estava padronizando. Ele tinha 

padronizado os seus balaios de acordo com o nosso balaio e nossas 

medidas. Então, a partir a partir de agora ele está pagando os funcionários 

pelo nosso balaio. E a forma seria mais correta através do peso (49). 

[Resolvendo pela integral] dá aproximadamente, 78 litros. Mas a medida 

oficial é 60 litros. Cara, você lembra que o balaio talvez seja bem grande, 

né? (42). Tá certo. Nosso balaio é maior (51). 

Olhando aqui, sua integral tá certa. Façam pelo método tradicional também 

para definir qual que você acha que vai ser (17). 

Aí eu vou te dar a fórmula do volume de tronco de cone. É a altura do tronco 

dividido por 3 que multiplica a área da maior base mais a área da menor 

base, que é pi erre quadrado (47). E aqui você vai supor que [a base] é 

circular. A fórmula é usada para base circular, aí, você não pode trabalhar 

com a base quadrada (18). Você vai imaginar que aqui seria o raio (19). 

Aqui na base, você vai pensar que ou que tem um quadrado aqui ou que 

tem um quadrado e um círculo aqui. Vocês podem resolver qual que seria 

o melhor (17). 

Ele [o fazendeiro] não estava efetuando o pagamento correto (51). Ele falou 

que a unidade de medida era um cesto (33). 

É porque os trabalhadores pegavam um cesto que eles fabricavam e 

colhiam o café (40). Então, como saber se o fazendeiro estava fazendo o 

pagamento correto aos apanhadores de café? (52). Não tem como ter padrão 

se era uma coisa que eles fabricavam. Não tem uma regra tipo tamanho? 

(40). 

Eu acho que é tronco de cone (16). Qual dos sólidos é mais adequado? (52). 

Prisma não é porque não é quadrado. Eu acho que é tronco de cone (51). 

Eu também acho (16). Agente vai usar aproximadamente o tronco de cone. 

A gente precisa da fórmula (21). Professora, qual que é a fórmula do tronco 

de cone (17). 

Altura dividido por 3. Altura do tronco. Área da base maior mais área da 

base menor mais raiz da área da base maior vezes a área da base menor 

(47). 

Parece um prisma de base quadradinha (51). No caso, a base é circular, 

você vai usar pi erre quadrado (17). Eu não posso usar a área quadrada? 

(52). Não, porque se você for trabalhar com tronco de cone qual seria o raio 

mais aproximado que você poderia tirar de um quadrado? Meia diagonal? 

(52). 

Aí, já dá uma aproximação muito grande, porque o quadrado dentro do 

círculo sobra só uns pedacinhos que faltam. Não vai dar exato, dá 
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aproximado (47). Vai usar o inscrito ou circunscrito? (16). O inscrito do 

jeito que você falou que é a diagonal por 2 (44). 

Quanto que é o diâmetro? (52). Se o diâmetro é 48, pi vezes 48 ao quadrado. 

Dá quanto? Não, é 24 ao quadrado que é 576 (47). Como fizemos a conta 

na calculadora, não tivemos preocupação (37). 

Quanto que deu seu raio? (52). Você vai passar para cm3, porque tá em m3. 

1 m3 são 1000 litros (19) O balaio não é dado em litros? (52). Aqui está em 

cm3. 1 cm3 é 1 mL (19). Fica mais fácil para vocês converterem (6). Então 

isso daqui é 107 mil mL. De mL para litro, divide por mil (47). 

No caso aqui, o balaio, é por dentro. Aqui é a base e por dentro é a boca 

porque se for assim, ele é tronco de cone ou tronco de pirâmide (42). É 

tronco, mas na verdade, ele [balaio] é assim é um cilindro (14). A altura é 

49,5, o diâmetro é 47, base 32 por 35 (33). 

A gente tem um problema (14) porque, não é nenhum tronco de cone nem 

um de pirâmide. É os dois juntos (51). Primeiro a gente faz o desenho para 

ver com qual daqueles desenhos mais se parece (49). Eu acho que ele se 

parece mais com um tronco de cone (51). Então, vamos fazer com um 

tronco de cone (14). 

Ele [balaio] é mais redondo, então está mais perto de um tronco de cone do 

que pra perto de um tronco de pirâmide (51). Isso não significa que é um 

tronco porque pode ser um cilindro, pois dependendo da medida que você 

usar, o cilindro é mais adequado porque é todo redondinho (47). Eu 

consideraria o cilindro (14). A boca no caso é a mesma coisa que o fundo 

(51). Então, todo mundo concorda que é um cilindro? (52). 

Eu acho certo saber qual o valor que ele gasta em toda a fazenda com o 

adubo por todo ano e, aí, ver quanto ele paga pelo balaio e ver por quanto 

ele consegue vender a saca de café, ou seja, quantos balaios gasta para fazer 

uma saca de café, ver o valor que ele vai vender essa saca de café, ver a 

quantidade em remédios, agrotóxicos que ele usa na sua lavoura, para ele 

saber o quanto ele pode pagar para o colhedor de café, para ele obter o lucro 

(42). 

Mas a gente tá tratando de fazer o pagamento correto e não obter lucro (51). 

Então, para fazer o pagamento correto ele também tem que ter lucro (7). 

Não, mas para ele [fazendeiro] saber quanto ele tem que pagar para o 

colhedor, para o apanhador, ele tem que saber o tanto que ele tem de lucro 

(42). Mas tá perguntando para fazer o pagamento correto só para o colhedor 

de café, não tá perguntando: baseado em quanto de lucro que ele vai ter, ou 

então esses negócio (51). 

Tem relação com o colhedor de café porque depende da quantidade de café 

que ele consegue colher, pois tem pessoa que colhe mais café que outros e 

ele [fazendeiro] tem que fazer o preço dele. Por exemplo, o balaio de café 

não pode ter um preço que faz o fazendeiro cair em certo prejuízo (51). 

Meu tio mexe com esse negócio de café (2). Outro dia eu estava na casa 

dele e chegou uma pessoa que apanha café e ele paga de acordo com o 

número de balaios que ele pediu, é individual (34). É isso que a gente falou. 

Eu acho que a gente só fala que é por balaio de café e não o tanto que ele 

vai receber de lucro (51). Eu entendi que ele tá querendo saber como o 

produtor tá ajustando o valor intermediário justo para os dois (38). 

Eu acho que quando fala do pagamento correto significa se não tá pagando 

a menos do que o colhedor devia receber (38). Por exemplo, se ele colheu 

4 balaios e está recebendo por 3 (38). Tipo, como é que tem que ser feita a 

medição para o colhedor receber direito (21). Usa uma média, varia muito 

por região (42). Mas é baseado em quantos balaios o cara pegou, não é? 

(52). O balaio de café é um preço fixo, independente da quantidade que ele 

apanhou. Se der 1 balaio ou 100 é o mesmo preço por balaio (51). 
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É tipo assim, se ele pegou 100 balaios ele vai receber o mesmo valor por 

balaio, entendeu? Ou seja, este valor já está estipulado. Ele não varia de 

acordo com a situação (51) 

Por exemplo, ele chega na fazenda e fala assim: eu quero apanhar café. Aí 

ele fala: eu tô pagando tanto por balaio, aí você escolhe se quer ou não (14). 

O ano que tem mais produção, o valor por balaio é mais barato porque tem 

ano que o pé de café produz pouco e tem ano que ele produz muito. Eles 

fazem tipo um revezamento (40). No ano que tem muita produção, é pago 

menor valor por balaio porque ele vai ter mais trabalho (38). 

 

(52) Formulação de 

questões matemáticas 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora pesquisadora 

 

Após a finalização da determinação dos códigos preliminares no processo de 

codificação aberta dos dados brutos coletados nesse bloco de atividades, a professora-

pesquisadora procedeu com a codificação axial para determinação das categorias conceituais. 

 

3.1.8.2. Codificação Axial dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 4 - 

Atividades Matemáticas Dialógicas 

 

O quadro 54 mostra a codificação axial dos dados brutos coletados no Bloco de 

Atividades 4 -  Atividades Matemáticas Dialógicas. 

 

Quadro 54: Codificação axial dos dados brutos coletados no quarto bloco de atividades 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(5) Relação dos participantes com a Matemática 

(6) Dificuldade ou facilidade com os conteúdos matemáticos 

(10) Ensino de Matemática 

(16) Conteúdos e conceitos matemáticos e geométricos 

(37) Valorização do desenvolvimento tecnológico 

(44) Conhecimento ético   

 

Contexto Escolar 

Acadêmico (Ético) 

(2) Família produtora de café 

(4) Cultura regional 

(30) Conhecimentos familiares e/ou comunitários 

(31) Práticas cotidianas 

(33) Métodos e instrumentos de medidas 

(34) Atividades na produção cafeeira 

(40) Conhecimento êmico (local) 

(45) Valorização dos próprios saberes 

 

 

 

Contexto Extraescolar 

(Êmico) 

(7) Conexões da matemática com o cotidiano 

(18) Valorização dos conhecimentos matemáticos 

(21) Contribuições do conhecimento matemático para o cotidiano 

(42) Conhecimento Dialógico 

(47) Matematização das situações cotidianas 

(51) Interpretação de Problemas Matemáticos 

(52) Formulação de questões matemáticas 

 

 

Contexto Dialógico 

(8) Despertar o interesse e a motivação 

(11) Interesse pela aprendizagem 

(17) Papel da professora 

 

Ação Pedagógica da 

Etnomodelagem 
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(19) Estratégias de resolução 

(26) Reconhecimento das próprias limitações na aprendizagem 
Fonte: Arquivo pessoal da professora pesquisadora 

 

Após a elaboração das codificações aberta e axial relacionadas com esse bloco de 

atividades, apresenta-se a análise de uma prática dialógica desenvolvida pelos participantes 

M13, F28, F22, F44, M15 e M3 desse estudo. 

 

3.1.8.3. Empregando Conhecimentos Dialógicos na Prática: a Etnomodelagem em 

Movimento 

 

Este subtópico tem por objetivo apresentar e descrever um trabalho desenvolvido pelos 

participantes M13, F28, F22, F44, M15 e M3 dessa pesquisa, durante uma Mostra de Inovação 

em Ciência, que foi realizada no colégio em que estudam. Essa mostra foi  organizada pela 

professora-pesquisadora juntamente com outros 3 (três) professores das áreas de Física, 

Química e Biologia. 

Esse projeto foi apresentado para os alunos da escola por seus organizadores no dia 02 

de Maio de 2019, sob a temática em Bioeconomia. Ressalta-se que esses participantes souberam 

da realização desse projeto antes de visitarem a fazenda produtora de café que foi realizada no 

dia 27 de Maio de 2019. 

No dia 04 de Junho de 2019, esses participantes comentaram com a professora-

pesquisadora que decidiram elaborar, para essa mostra, o protótipo de uma máquina para colher 

café, que auxiliasse os pequenos produtores em seu deslocamento em um terreno íngreme, que 

é característico da região em que moram, pois é muito montanhosa. 

Além disso, durante a apresentação na Mostra de Inovação em Ciência, a participante 

F44 explicou o motivo pelo qual decidiram elaborar o projeto intitulado Sustentabilidade na 

Robótica e sua Presença no Café, afirmando que o “café é muito importante na nossa economia 

(...) e a nossa região é composta de grande quantidade de pequenos agricultores”. 

Assim, além de ser capaz de se deslocar em terrenos inclinados, a colheitadeira de café 

possuía um motor movido a hidrogênio em que o combustível era a água, pois conforme 

argumentou a participante F44, o “combustível de hidrogênio é limpo, [e] então não vai 

prejudicar o meio ambiente”. A figura 67 mostra um trecho da apresentação desse trabalho. 

 

Figura 67: Trecho do trabalho apresentado pelos participantes em um cartaz durante a Mostra 

de Inovação em Ciência na escola 
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Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Destaca-se que o participante M13 desenvolveu a suspensão dessa colheitadeira e 

explicou que esse protótipo “foi desenvolvido para deslocar em diferentes tipos de relevo da 

região, principalmente aquele terreno que é montanhoso”. A figura 68 mostra o protótipo da 

colheitadeira de café. 

 

Figura 68: Protótipo da colheitadeira de café 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A figura 69 mostra o momento da apresentação desses participantes na Mostra do 

colégio em que estudam. 

 

Figura 69: Alunos participantes durante a apresentação na Mostra 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

É importante ressaltar que os 3 (três) melhores trabalhos apresentados na Mostra de 

Inovação em Ciência foram premiados. Além de medalhas para os 3 (três) primeiros lugares, 

todos os alunos de todos os grupos participantes receberam certificado de apresentação dos 
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trabalhos. O resultado da premiação foi divulgado no dia 31 de Outubro de 2019, no horário do 

recreio, com a presença dos alunos participantes, dos professores e dos diretores. 

O trabalho realizado pelos participantes M13, F28, F22, F44, M15 e M3 que foi 

intitulado como: Sustentabilidade na robótica e sua presença no café, se classificou em 

primeiro lugar. Além da medalha, esses participantes também ganharam como prêmio um 

rodízio de pizza, que foi compartilhado juntamente com os professores organizadores do 

evento. A figura 70 mostra o momento da premiação desses participantes. 

 

Figura 70: Momento da premiação dos participantes ganhadores da Mostra de Inovação em 

Ciência 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Desse modo, finalizando a fase analítica relacionada com a atividade de aplicação dos 

conhecimentos dialógicos, a professora-pesquisadora iniciou o processo de codificação aberta 

dos dados brutos coletados por meio desse instrumento. 

 

3.1.8.3.1 Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados na atividade de aplicação dos 

conhecimentos dialógicos 

 

O quadro 55 mostra a codificação aberta dos dados brutos coletados na atividade de 

aplicação dos conhecimentos dialógicos. 

 

Quadro 55: Codificação aberta dos dados brutos coletados na atividade de aplicação 

dos conhecimentos dialógicos 

 

Dados Brutos Coletados 

Codificação 

Aberta (Códigos 

preliminares) 

O café é muito importante na nossa economia (32) e a nossa região é composta 

de grande quantidade de pequenos agricultores (4). 

 

(4) Cultura regional 
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[O protótipo] foi desenvolvido para deslocar em diferentes tipos de relevo da 

região (37), principalmente aquele terreno que é montanhoso (36). 

Escolhemos fazer este projeto porque é o que está próximo de nós (40), a 

questão do café da nossa cidade (4), os conceitos que foram aprendidos por 

nós dentro da sala de aula em diferentes disciplinas junto com os nossos 

professores (44) e também a questão do trabalho na qual nós participamos (8), 

do mestrado da nossa professora, que se relacionava com o café (42). A 

presença da matemática no café (7). E foram diversas disciplinas presentes em 

nosso projeto, a geografia, a matemática, a química, a física, a sociologia, a 

história, dentre outras (25). 

Primeiro, porque o café é muito importante na nossa economia (4), 

principalmente, para a produção do nosso PIB (32). E segundo, a nossa região 

é composta de grande quantidade de pequenos agricultores (30). 

A acessibilidade à maquinários no nosso país para os pequenos agricultores é 

muito difícil (35), porque é muito custoso, tem um custo muito alto (36). Por 

isso, buscamos fazer um protótipo de uma colheitadeira de café (21) movida 

à base de hidrogênio (37). E porque movida à hidrogênio, e não com os 

combustíveis fósseis? (52). 

Primeiro porque os combustíveis fósseis são os principais causadores de sérios 

e gravíssimos problemas mundiais, como o efeito estufa, o aquecimento global 

e a inversão térmica. O combustível de hidrogênio é totalmente limpo, então 

não vai prejudicar o meio ambiente (53). 

No Brasil, já existem automóveis movidos à hidrogênio, porém esses não são 

conhecidos pela maioria das pessoas e não há infraestrutura adequada para 

essa tecnologia. Os automóveis movidos à hidrogênio que há no Brasil tem 

que ir até postos para se abastecerem de H+(37). 

No nosso protótipo, a gente colocaria somente água e o motor faria a eletrólise, 

separando o H+, que seria utilizado para ser queimado para mover a 

colheitadeira e o que sobraria seria eliminado, que seria o Oxigênio e vapor 

(25). Então, não prejudicaria o meio ambiente (53). 

No motor, a gente utilizou uma latinha de refrigerante para fazer a camisa do 

pistão e a gente usou uma lata de refrigerante menor, para fazer o pistão e 

revestiu ele com Durepox® (48). 

Na biela, a gente utilizou um pedaço de alumínio para fazer e uma caixa de 

redução de furadeira para fazer o contrapeso para levantar o pistão pra cima. 

E quando ele levanta, o hidrogênio que está sendo produzido, ele é introduzido 

no bloco do motor, que é onde acontece a combustão do hidrogênio, voltando 

com o pistão pra baixo e o contrapeso volta com ele pra cima e assim forma 

um ciclo enquanto tem o combustível (48). 

A eletrólise a gente está fazendo com sal e água e a gente coloca energia, pois 

o sal ajuda o hidrogênio contido na água a se soltar e ele fica armazenado e 

ele é jogado no bloco do motor, fazendo a combustão. É um motor 2 tempos 

de hidrogênio (44). 

A suspensão foi desenvolvida para ele deslocar em diferentes tipos de relevo 

da região, principalmente aquele terreno que é montanhoso (42). A suspensão 

é altamente hidráulica, composta por pistões hidráulicos que auxiliam no 

processo de nivelação da máquina (48). Ou seja, a máquina em terrenos que 

são inclinados ela consegue ficar com a plataforma reta, que contém o motor, 

e o eixo no chão (47). 

A máquina é composta por 4 pistões que são utilizados para fazer nivelamento 

dela de acordo com o solo (42). Composta também por 4 pistões nas laterais 

que na frente deles tem motores acoplados com mãozinhas de colheitas de café 

semelhantes às derriçadeiras de café (49). Essas mãozinhas são de materiais 

que não agridem o pé de café (37), não quebra eles e estão de um lado e do 

outro que contém esses pistões de colheita de café (42). 
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A parte debaixo desses pistões com os motores de colheita de café é composta 

por um pano anexado à máquina que auxilia no armazenamento do café (50). 

Em cima desse pano que armazena o café, embaixo dos motores de colheita, 

possui uma tela que separa a folha do café que já foi armazenado (31) e essas 

folhas é direcionada para os pés de café que posteriormente elas se 

decompõem e faz a adubação do pé de café (53). A máquina também contém 

uma máquina redutora que ajuda a máquina a ter mais força. Ela é composta 

por 6 rodas, essas rodas contêm frisos que ajudam a máquina a ficar mais 

estável no chão (48). 

Essa máquina vai conter também um painel solar que vai para a produção de 

energia para a eletrólise, ou seja, a máquina vai ser toda sustentável (53). A 

máquina é ajustável para diferentes lavouras, pois tem lavouras que são mais 

adensadas e a máquina permite fazer alterações na largura, também (40). 

Existindo essa máquina, as lavouras recentes já podem ser plantadas em 

larguras padrões para essa máquina deslocar (35). 
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ético 
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ambiental 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a finalização da determinação dos códigos preliminares no processo de 

codificação aberta dos dados brutos coletados nessa atividade de aplicação dos conhecimentos 

dialógicos, a professora-pesquisadora procedeu com a codificação axial para determinação das 

categorias conceituais. 

 

3.1.8.3.2 Codificação Axial dos Dados Brutos Coletados na atividade de aplicação dos 

conhecimentos dialógicos 

 

O quadro 56 mostra a codificação axial dos dados brutos coletados na atividade de 

aplicação dos conhecimentos dialógicos. 

 

Quadro 56: Codificação axial dos dados brutos coletados na atividade da aplicação dos 

conhecimentos dialógicos 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(37) Valorização do desenvolvimento tecnológico 

(44) Conhecimento ético 

(48) Etnomodelo ético 

Contexto Escolar 

Acadêmico (Ético) 

(4) Cultura regional 

(31) Práticas cotidianas 

(30) Conhecimentos familiares e/ou comunitários 

(32) Valorização da cultura cafeeira 

(36) Dificuldades na produção cafeeira 

(40) Conhecimento êmico (local) 

(50) Etnomodelo êmico 

(53) Consciência ambiental 

 

 

Contexto Extraescolar 

(Êmico) 

(7) Conexões da matemática com o cotidiano 

(21) Contribuições do conhecimento matemático para o cotidiano 

(35) Projeção de futuro com base na tomada de decisões 

(42) Conhecimento Dialógico 

 

 

Contexto Dialógico 



220 

(47) Matematização das situações cotidianas 

(49) Etnomodelo dialógico 

(8) Despertar o interesse e a motivação 

(25) Interdisciplinaridade da Matemática 

Ação Pedagógica da 

Etnomodelagem 
Fonte: Arquivo pessoal da professora pesquisadora 

 

Após a elaboração das codificações aberta e axial relacionadas com essa atividade de 

aplicação dos conhecimentos dialógicos, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados no 

questionário final proposto para esse estudo. 

 

3.1.9.   Análise dos Dados Brutos Coletados no Questionário Final 

 

No dia 26 de Setembro de 2019, a professora-pesquisadora marcou o último encontro 

na escola com os alunos participantes desse estudo, em horário extraturno, às 14 horas. Devido 

à uma forte chuva, 20 (57,1%) participantes comparecerem ao local marcado e no horário 

indicado. 

A professora-pesquisadora iniciou a conversa apresentando para os alunos participantes 

a parte histórica sobre o café, desde a sua descoberta até a sua chegada à cidade de Manhuaçu, 

em Minas Gerais. Em seguida, essa profissional explicou que, além do conhecimento 

matemático, a questão cultural era um aspecto muito importante de sua pesquisa. 

Continuando com essa explanação, a professora-pesquisadora comentou que o volume 

dos balaios de café que os participantes determinaram nas atividades propostas no quarto bloco 

eram diferentes e que, no dia seguinte à realização dessa atividade, essa profissional foi às lojas 

que vendiam esses balaios (cestos) e constatou que possuíam formatos diferentes e que eram 

vendidos como contendo 60 litros de capacidade. 

Esse fato gerou uma discussão sobre o porquê de o pagamento não ser realizado pelo 

peso dos grãos de café e, muitos alunos, como, por exemplo, o participante M7 comentou que 

“não era prático no dia-a-dia, [pois] teria que ter uma balança no meio da lavoura”. 

Em seguida, a professora-pesquisadora mostrou para esses participantes a versão 

impressa da dissertação apresentada em seu Exame de Qualificação e todos ficaram 

empolgados ao verem as fotos, as falas e a resolução das atividades que realizaram durante a 

condução do trabalho de campo desse estudo. Além disso, a participante F44 questionou sobre 

o que era o Mestrado e completou relatando que “tenho interesse em fazer Mestrado depois de 

formada”. 
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Os alunos participantes presentes questionaram se era possível assistir à defesa da 

professora-pesquisadora e foi comentado que seria verificada a possibilidade da realização 

desse evento via transmissão de Skype. 

No final desse encontro, a professora-pesquisadora entregou o questionário final para 

os alunos participantes para que o respondessem em casa e o retornassem posteriormente. Logo 

em seguida, foi oferecido um lanche para esses participantes como uma forma de agradecimento 

por sua participação em todas as atividades propostas no trabalho de campo dessa pesquisa. 

Desse modo, a análise dos dados mostra que 26 (74,3%) alunos participantes 

responderam ao questionário final (Apêndice V), que foi entregue nos dias 26 e 27 de Setembro 

de 2019. Desse total, 24 questionários foram retornados à professora-pesquisadora no dia 22 de 

Outubro de 2019, e 2 foram entregues no dia 04 de Janeiro de 2020. Ressalta-se que 9 (25,7%)  

alunos participantes não retornaram o questionário final. 

O questionário final foi composto de 14 questões abertas, sendo que a última questão 

foi enviada para os alunos no dia 03 de Janeiro de 2020, pois ao examinar as respostas 

apresentadas pelos participantes nas 13 questões do questionário final, a professora-

pesquisadora notou que ficou faltando uma questão que complementasse essa coleta de dados. 

Então, foi encaminhado para o grupo de WhatsApp, a última questão proposta: Após 

participar destas atividades propostas durante o desenvolvimento desta pesquisa, o que mudou 

para você em relação à percepção do trabalho com a produção do café? Como você passou a 

ver o trabalho de seus familiares?, sendo solicitado que os participantes enviassem a sua 

resposta por meio desse aplicativo. Como esses participantes estavam em período de férias 

escolar, 8 (oito) participantes retornaram essa questão com a sua resposta. 

Assim, iniciando a análise do questionário final, as respostas dadas para a questão 

proposta 01: Os blocos de atividades realizados contribuíram para o entendimento da 

aplicabilidade da Matemática no cotidiano de uma propriedade rural produtora de café? 

Explique, mostra que 26 (74,3%) alunos participantes responderam “sim” para essa pergunta. 

Por exemplo, a participante F20 comentou que os blocos de atividades contribuíram 

para que ela aprendesse “de modo divertido, descontraído e dinâmico, como a matemática é 

aplicada no cotidiano dos produtores de café e de certo modo, no nosso cotidiano também”. 

Na segunda questão, foi proposta a seguinte situação-problema: Para você, quais foram 

as contribuições da visita à propriedade rural produtora de café para a sua aprendizagem de 

Matemática? Detalhe sua resposta. As respostas dadas para essa questão mostram que 16 

(45,7%) alunos participantes ressaltaram que a visita à propriedade rural proporcionou a 

ampliação de seus conhecimentos matemáticos. 
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Por exemplo, a participante F10, destacou que essa visita “proporcionou diferentes 

percepções da matemática, ampliou o conhecimento na área de trigonometria, geometria” e 

completou ressaltando que “ficou evidente que a matéria não é presa somente em âmbito 

escolar, mas em todo cotidiano”. 

Nesse sentido, a participante F44, relatou sobre a importância da Matemática ao 

comentar que a “visita à propriedade rural nos mostrou a importância da matemática e a 

importância de aprendê-la, pois está presente em cada etapa, desde a plantação à sua venda para 

os consumidores (...), pois ela está presente em tudo ao nosso redor”.  

Continuando com essa análise, as respostas dadas para a questão 03: Durante as 

atividades desenvolvidas nessa pesquisa, você soube que os apanhadores de café recebem o 

pagamento pelo seu trabalho, por saca ou balaio de café colhido. Você acredita que essa é a 

maneira mais correta de fazer este pagamento? Justifique sua resposta, mostram que 8 (22,8%) 

participantes responderam que essa não era a maneira mais correta de realizar o pagamento para 

os apanhadores de café. Por exemplo, a participante F22, que respondeu que “não, pois existem 

diversos tipos de balaios com diferentes volumes, o que proporciona um peso diferente em cada 

caso, o que não é justo com os trabalhadores, ou seja, não é padronizado”. 

Por outro lado, 18 (51,4%) participantes afirmaram que essa era a maneira mais correta 

de realizar esse pagamento. Por exemplo, a participante F16 respondeu que o pagamento “por 

kg não é justo, devido à casca e à perca líquida, desvalorizando o trabalho dos apanhadores”. 

Em seguida, essa participante explicou que alguns balaios “apresentam tamanhos diversos, mas 

negociado antes não há problema”. 

Nesse direcionamento, a participante F18 destacou a importância de se ter um preço 

negociado antes da colheita do café ser iniciada, pois afirmou que “se houver uma negociação 

justa sobre o preço do balaio, essa é uma maneira correta de fazer o pagamento”, pois o “balaio 

não tem sempre um padrão, então, é importante a negociação das duas partes, podendo ser feito 

como na fazenda, utilizando um saco medida”. 

A análise das respostas dadas para a questão 04: Utilizar o balaio ou a saca de café 

como unidade de medida pode padronizar o pagamento em todas as fazendas de café? 

Explique, mostra que 18 (51,4%) alunos responderam que “Não”. Desse modo, a participante 

F30 justificou a sua resposta afirmando que “há diferentes tamanhos de balaio/saca de café, 

então, seria necessário estipular [padronizar], também, um tamanho”. 

Por outro lado, 8 alunos (22,8%) responderam afirmativamente essa questão, porém, 

justificando as suas respostas com algumas ressalvas, como, por exemplo, a participante F44, 
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que respondeu que “sim, mas só se os balaios ou a saca tiver um tamanho padrão, um único 

tamanho, pois os vários tamanhos acabam dificultando o pagamento”. 

Em seguida, a análise das respostas dadas para  a questão 05: Como você pensa que 

seria a melhor forma de fazer o pagamento aos colhedores de café? Explique, mostra que 5 

(14,3%) participantes entenderam que o pagamento por peso de café colhido é a melhor maneira 

para realizar o pagamento. Por exemplo, a participante F24 que respondeu que a “melhor forma 

de fazer o pagamento aos colhedores de café seria a partir da pesagem do café” e complementou 

que “assim não haveria variações das formas de medida”. 

Por outro lado, 19 (54,3%) participantes afirmaram que a maneira mais correta para 

realizar o pagamento é utilizando o volume como uma medida do café colhido. Dessa maneira, 

a participante F44 respondeu que uma maneira correta seria “por meio do volume, pois por 

peso não compensa, já que o peso vai ser relativo à umidade do grão e outros fatores”. 

Entretanto, essa participante ressaltou que na utilização do volume ou o balaio como 

unidades de medida, é importante “ter somente uma medida, ou seja, devem ser padronizados”. 

Entretanto 1(2,8%) participante, a F40, entendeu que o “apanhador de café deve ser pago por 

hora trabalhada” enquanto outra participante, a F26, entendeu que o proprietário deveria “fazer 

uma média da saca e o peso do produto, para ser justo”. 

As respostas dadas para a questão 06: Como você avalia o trabalho realizado ao longo 

dos blocos de atividades? Na sua concepção, esse trabalho foi importante para o 

desenvolvimento de sua visão crítica e reflexão com relação à importância da matemática para 

a realização de tarefas cotidianas? Justifique a sua resposta, mostram que 26 (74,3%) 

participantes gostaram de desenvolver os blocos de atividades, descrevendo-os como 

produtivos, interativos, didáticos, objetivos e, também, importantes e interessantes. 

Por exemplo, a participante F40 afirmou que o “trabalho foi muito positivo, [e] gostei 

muito de participar dessa experiência onde desconstruí um pouco minha visão sobre a 

matemática, deixando certos pré-conceitos e aprendendo de forma descontraída”. A 

participante F24 também destacou que esse trabalho “oportunizou inúmeras atividades e 

situações as quais não teríamos acesso sem a sua realização” enquanto o participante M13 

destacou que esses blocos foram “eficientes para aprender”. 

Continuando com essa fase analítica, as respostas dadas para a questão 07: Após a 

análise e desenvolvimento das atividades, você aprendeu algo novo sobre a aplicação e 

utilização da matemática? Explique a sua resposta, mostram que todos os 26 (74,3%) 

participantes responderam afirmativamente essa questão. Por exemplo, o participante M15 
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respondeu “Sim, pois foi possível ver que até em trabalhos considerados simples, como do 

apanhador de café, a matemática faz falta”. 

A análise das respostas dadas para a questão 08: Você identificou que a cultura e a 

vivência de uma pessoa, fora do ambiente escolar, também geram aprendizado e conhecimento 

matemáticos? Explique a sua resposta, mostra que todos os 26 (74,3%) participantes 

responderam “Sim” para essa questão, sendo que a participante F12 argumentou que a “pessoa 

precisa aplicar a matemática no trabalho dela, então ela automaticamente aprende”. 

A análise das respostas dadas para a questão 09: Você percebeu a presença do 

conhecimento matemático no universo da produção de café? Comente como essa presença 

ocorre, mostra que 25 (71,4%) participantes responderam afirmativamente essa questão. Por 

exemplo, o participante M9 destacou que há a “presença do conhecimento matemático em todas 

as etapas da produção de café, desde a plantação até a venda é utilizado uma matemática 

diferente e automática que muitas vezes nem percebemos”. Ressalta-se que a participante F22 

respondeu “mais ou menos, pois eu não fui à fazenda”.  

Prosseguindo com essa análise, as respostas dadas para a questão 10: Para você, quais 

foram os pontos positivos dessa experiência vivenciada no decorrer dessa pesquisa? Comente 

a sua resposta, mostram que 26 (74,3%) participantes responderam essa questão fornecendo 

diversas respostas relacionadas com os pontos positivos dessa experiência. O quadro 57 mostra 

os pontos destacados como positivos73. 

 

Quadro 57: Pontos positivos experienciados no decorrer da pesquisa 

Pontos destacados como positivos Quantidade de respostas 

Conhecer sobre o produto da economia da cidade 02 

Conhecer sobre o processo produtivo do café 05 

Aumentar o conhecimento matemático 03 

Melhorar o relacionamento entre os colegas 03 

Trabalhar em equipe 03 

Mostrar a importância da Matemática 05 

Compreender as aplicações práticas da Matemática 12 

Conhecer sobre a história / cultura do café 04 

Melhorar a organização do pensamento 01 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por exemplo, a participante F20 destacou que “essa atividade pode ter unido mais os 

alunos e nos mostrado a importância da matemática” enquanto a participante F30 respondeu 

que um ponto positivo foi “aplicar a matemática fora da sala de aula, trabalhar em equipe, 

conhecer melhor o produto que sustenta a economia da região”. 

 
73 Alguns dos alunos participantes deram mais de uma resposta para essa questão. 
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De modo semelhante, a participante F44 destacou que outro ponto positivo estava 

relacionado com as “novas experiências, as diferentes maneiras de aprender, inclusive fora do 

ambiente escolar” acrescentando que “fizemos tudo isso em grupos, ou seja, tivemos a 

oportunidade de estar e aprender juntos com os amigos”. 

As respostas dadas para a questão 11: Você gostaria de vivenciar mais experiências 

como essas nas aulas de matemática? Qual aspecto chamou mais a sua atenção? Explique a 

sua resposta, mostram que os 26 participantes responderam afirmativamente essa questão, pois 

essa abordagem possibilita uma aprendizagem prática por meio das atividades realizadas. 

Assim, o conhecimento adquirido a partir da experiência possibilita o desenvolvimento 

de diferentes maneiras de aplicar a Matemática, tornando as aulas mais divertidas e interativas. 

Por exemplo, a participante F34 destacou o fato de o “balaio de café  ter todo um processo 

matemático, [além de] ver como a experiência [das pessoas] gera conhecimento” enquanto para 

o participante M5 o “que mais me chamou a atenção foram todos se divertirem mesmo tendo 

trabalho, isso é muito bom”. 

Ao responder à questão 12: Você imaginava que poderia aprender matemática fora do 

contexto escolar? Explique a sua resposta, 6 (17,1%) participantes comentaram que não 

imaginavam que era possível aprender matemática fora do contexto escolar. Por exemplo, a 

participante F30 afirmou que “achava que a matemática era limitada ao papel, que ela poderia 

ser usada em situações específicas”. Por outro lado, 20 (57,1%) participantes responderam 

afirmativamente essa questão. Por exemplo, a participante F24 respondeu que “Sim, porém eu 

não possuía a mesma visão sobre sua aplicabilidade como agora, depois de participar do 

projeto”. 

A análise das respostas dadas para a questão 13: Explique como você relaciona a 

matemática aprendida fora da escola com aquela aprendida em sala de aula, mostra que 26 

(74,3%) participantes responderam à essa questão fornecendo respostas diversas. Por exemplo, 

o participante M15 comentou que “Elas se complementam e trazem assim um conhecimento 

mais abrangente”. 

Por outro lado, a participante F14 destacou que utiliza a “matemática aprendida na 

escola no cotidiano, considerando que a mesma é mais complexa que a utilizada fora da escola”. 

O quadro 58 mostra as respostas dadas pelos participantes para essa questão. 

 

Quadro 58: Relação entre a matemática aprendida dentro e fora da escola 

Relação entre a matemática aprendida dentro e fora da escola Quantidade de respostas 

Elas se complementam 05 

A matemática da escola é utilizada no dia-a-dia das pessoas 06 
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Diferenciam-se nas percepções diferentes de aplicar cada uma 05 

A aprendida fora da escola é mais prática 03 

A aprendida na escola é mais complexa 03 

A aprendida na escola facilita a vida das pessoas 02 

A matemática aprendida na escola é mais exata e fundamentada 02 

Total 26 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Encerrando a análise desse questionário, a professora-pesquisadora propôs a questão 14: 

Após participar das atividades propostas durante o desenvolvimento desta pesquisa, o que 

mudou para você em relação à percepção do trabalho com a produção do café? Como você 

passou a ver o trabalho de seus familiares?. A análise dos dados mostra que os participantes 

M3, M7, M9, M11, M21, F12, F18 e F30 responderam essa questão. 

É importante destacar que essa questão foi formulada pela professora-pesquisadora 

durante a análise das respostas apresentadas no questionário final, pois foi identificado que não 

havia realizado um questionamento sobre uma possível modificação da percepção dos 

participantes em relação ao trabalho de seus familiares. 

Esses participantes destacaram que começaram a entender a produção do café como um 

trabalho complexo e difícil de ser executado. Por exemplo, o participante M21 comentou que 

“não conhecia todos os processos pelo que o café passa, pensei que era uma coisa mais simples, 

mas passei a ver como um trabalho mais pesado, e que é bastante pensado também, e não 

somente braçal”. 

Nesse sentido, o participante M3 reforçou que começou a “entender um pouco mais 

nessa área produtiva que eu não conhecia mais e melhor ainda com a matemática como uma 

ferramenta de auxílio no trabalho”. Por outro lado, a participante F12 comentou que “depois da 

pesquisa comecei a valorizar mais e a admirar também [o trabalho dos familiares]” enquanto a 

participante F18 afirmou que “vi o trabalho dos meus familiares com outros olhos, pois entendi 

a complexidade deles”. 

Desse modo, finalizando essa fase analítica com relação ao questionário final, a 

professora-pesquisadora iniciou o processo de codificação aberta dos dados brutos coletados 

por meio desse instrumento. 

 

3.1.9.1. Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados no Questionário Final 

 

O quadro 59 mostra a codificação aberta dos dados brutos coletados no questionário 

final. 
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Quadro 59: Codificação aberta dos dados brutos coletados no questionário final 

Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

(Códigos 

preliminares) 

Podemos ver através das atividades práticas o uso da matemática (21) Me 

ajudou a compreender a parte técnica (44) em que a Matemática se aplica 

no dia a dia dos produtores rurais (7) como o cálculo de quantidade da safra 

e pagamento (23). Às vezes não é possível enxergar a matemática em nosso 

cotidiano (6).  

Aprendemos de modo divertido, descontraído e dinâmico (8) como a 

matemática é aplicada no cotidiano dos produtores de café e no nosso 

cotidiano (7). A Matemática contribui para uma melhor utilização do 

espaço, tendo mais retorno (23). Para aprimorar e aumentar meus 

conhecimentos sobre o café (30). Através das atividades realizadas dentro 

de sala de aula foi possível entender onde a Matemática era aplicada (23) 

em uma propriedade rural (22). Tudo muito bem colocado e explicado (17), 

pois foi possível perceber que até mesmo as pequenas coisas exigem um 

pensamento matemático complexo (7). 

Comecei a entender mais sobre todas as formas (8) de aplicar a matemática 

(23). Ajudou a entender mais sobre a economia do café (30). Pra saber 

quanto café cabe no balaio, quantos pés de café cabem em certa área (23). 

As atividades ampliaram o conhecimento de todos sobre o assunto (30) e 

sobre a matéria estudada em sala (44). Ele proporcionou a visão crítica e 

analítica sobre aspectos do cotidiano rural que envolve a matemática (42). 

Após as atividades comecei a observar que em várias situações do meu 

cotidiano, a matemática é aplicável (23). As atividades realizadas foram 

bem didáticas (17) e com elas o meu conhecimento e entendimento na 

aplicabilidade da matemática (23) se ampliaram bastante (30). Essas 

atividades deram a noção básica do que é feito nas lavouras de café (21) 

como a medição, o pagamento dos panhadores e quantidade de agrotóxico 

por área e necessidade (34). 

Aprendemos que a matemática ajuda na produção e na colheita (20). Pude 

perceber que se usa a matemática em todo o processo do café (23). As 

atividades abrangeram o meu conhecimento sobre a forma de apanhar café, 

como o balaio (30). Essas atividades facilitaram no entendimento dos 

processos na produção de café (21) porque através deles pude analisar 

questões com parâmetros reais (47). Ajudaram a entender como a 

matemática é usada para calcular o volume de café em um balaio, o 

pagamento dos funcionários (21). 

Os blocos de atividades nos mostraram como, quando e onde a matemática 

é utilizada nas propriedades rurais produtoras de café (21). Facilitou meu 

aprendizado (6), principalmente, em geometria (16), pois vi como pode ser 

usado na prática (23). A visita à fazenda (22) contribuiu para a 

internalização de conceitos matemáticos do cotidianos (7) e ampliou os 

nossos conhecimentos matemáticos (44) e nos mostrou como a matéria 

pode ser aplicada (23). 

Incorporou meu conhecimento na geometria espacial (16) e me ajudou a 

enxergar a matemática em outros lugares (8). Acho incrível (32) como eles 

utilizam muita matemática sem nem mesmo perceber (40). Ver a produção 

de café nos mostra a importância dessa matéria no nosso cotidiano (20). A 

 

(2) Família produtora 

de café 

 

 

(4) Cultura regional 

 

 

(5) Relação dos 

participantes com a 

Matemática 

 

 

 

 

 

(6) Dificuldade ou 

facilidade com os 

conteúdos 

matemáticos 

 

 

 

 

 

 

(7) Conexões da 

Matemática com o 

cotidiano 

 

 

 

 

 

 

(8) Despertar o 

interesse e a 

motivação 

 

 

 

 

 

 

(10) Ensino de 

Matemática 

 



228 

maneira de calcular o volume do balaio (44) sabendo que cada balaio tem 

um volume diferente (42). 

Ver como a matemática funciona na prática (21). Aparentemente na prática 

parecia fácil, mas na teoria é mais complicado (18), Ajudou a entender 

como a matemática é usada no dia a dia (7). Contribuiu para o aprendizado 

prático, além de aprender um pouco mais sobre a produção e processo 

cafeeiro (30). 

A experiência acrescentou conhecimento sobre volume e área de 

determinados locais, de espaçamento, quantidade (16). Com a visita pude 

presenciar os locais (22) de aplicação prática da matemática, (23) o que 

provou realmente que ela é necessária (20). 

Um aprendizado sobre as técnicas utilizadas na divisão dos pés de café, que 

tem uma proporção matemática (47). A visita (22) proporcionou diferentes 

percepções de matemática (8), ampliou o conhecimento na área de 

trigonometria, geometria (16) e ficou evidente que a matéria não é presa 

somente em âmbito escolar, mas em todo cotidiano (21). 

Aprendi que o café deve ser plantado em um padrão (34) e que a maioria 

dos balaios de café tem um valor de 60 l (33). As contribuições foram as 

melhores, pois tive a oportunidade de ver problemas matemáticos além do 

papel (8). Ajudou a entender como a matemática é aplicada na prática (23). 

A visita à propriedade rural (22) mostrou a importância da matemática (20) 

e de aprendê-la (11), estando esta [matemática] presente em cada etapa 

desde a plantação à sua venda para os consumidores (47). A visita (22) 

contribuiu para nos mostrar que é importante e necessário estudarmos a 

matemática (8), pois ela está presente em tudo ao nosso redor (20). 

O saco de café na minha tem um volume mais confiável, pois é padrão (33). 

As medidas de sacas e balaios podem variar muito de fazenda para fazenda, 

além de serem de fáceis as aplicações de fraudes (51). Os balaios não são 

padronizados e geram lucros para os fazendeiros e prejuízos para os 

apanhadores (38). Penso que a venda por kg (33) seria mais lucrativa para 

os produtores de café, pois a quantidade de café varia por saca ou balaio 

(51). 

Fazer a contagem fica mais fácil do que pesagem (33), por exemplo, cada 

trabalhador coloca um preço no balaio, se for maior, cada balaio fica mais 

caro e se for menor, o preço diminui (51). Caso for aplicado uma nova 

técnica de pagamento, seria necessário um estudo sobre essa técnica (44) 

para saber se ela é feita de maneira correta porque existe um custo-benefício 

em relação à mão de obra e produção (51). 

Pagamento por kg não é justo devido à casca e à perca líquida, 

desvalorizando o trabalho dos apanhadores (38). Os balaios apresentam 

tamanhos diversos, mas negociando antes não há problema (51). É uma 

forma de economizar mais e compensar o trabalho (38). 

Eu pensava que seria por quilo, mas aprendi que o grão pode variar devido 

à umidade (40), então um preço combinado por uma saca ou balaio seria 

muito justo para os panhadores de café (38). O balaio não tem sempre um 

padrão, então é importante a negociação das duas partes, podendo ser feito 

como a utilizando um saco medida (51). 

Os trabalhadores serão recompensados pela sua eficiência (38), pois dessa 

forma todos os apanhadores receberão a mesma quantia, 

independentemente do talhão (51). Se um balaio for x reais então dois 

balaios serão 2x (47) que é uma forma prática de padronização, mesmo que 

não muito lucrativa (51). 

Em cada fazenda é um preço e uma medida diferente, apesar de ser no balaio 

ou em sacas também.(42). Esse padrão seria justo com os apanhadores 

independente da quantidade de pés de café (38). Padronizando uma medida 
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(44) para o volume do balaio, pois acredito que seja uma forma justa, 

principalmente quando também se observa se o café está muito maduro ou 

verde (40). Quem apanha café deve receber pela hora trabalhada, 

respeitando os limites de cada trabalhador (38). Por volume, pois por peso 

não compensa já que o peso vai ser relativo a umidade do grão e outros 

fatores (44). 

Muito bom e interativo (8), pois desta forma eu pude analisar a teoria com 

mais propriedade no assunto (11). Um trabalho muito bem planejado (17) e 

oportunizou inúmeras atividades e situações as quais não teríamos acesso 

sem a sua realização, além também de desenvolver nossa visão crítica com 

relação a sua aplicação (21). Foi didático e objetivo, pois foi possível notar 

que até nas tarefas mais simples a matemática está presente (7). Foi 

importante, pois complementou meus conhecimentos (18). 

Os trabalhos e atividades foram excelentes (8) e acho que também foram 

uma boa forma de aprendermos matemática e não só pensando em tirar nota 

boa nas provas (11). O trabalho realmente nos mostrou na prática como a 

matemática está presente em nossas vidas (20), pois tivemos uma visão 

ampla de matemática no cotidiano (7) e vimos quando e como ela é aplicada 

(23). 

Muito bom e eficiente para aprender (8) já que pude ver em primeira mão 

que a matemática é usada até em lavoura de café (21). Muito interessante 

(8) porque essas atividades contribuem para o aprimoramento do 

conhecimento do matemático (42) e também melhorou a nossa visão crítica 

sobre o mundo do café (32). 

Foi muito importante (8), pois através de cálculos matemáticos, percebi que 

as medidas para realizar o pagamento na colheita não é padronizada, 

podendo gerar prejuízo para um dos lados (51). O trabalho foi excelente e 

importante (8), pois possibilitou novas formas de enxergar a matemática 

(18). O trabalho foi muito bem elaborado e aplicado (17), contribuindo 

muito para o meu conhecimento tanto matemático como também cultural 

da minha região (42). Foi muito importante (8) e uma forma de abrir minha 

mente para novas possibilidades de utilização da matemática (23) e 

aprendizagem cultural (42), pois ampliou os conhecimentos matemáticos 

fora do âmbito escolar (40). 

O trabalho foi muito positivo (11). Gostei de participar dessa experiência 

(8) onde desconstruí minha visão sobre a matemática, deixando certos pré-

conceitos (26) e aprendendo de forma descontraída (24). Esse trabalho foi 

importante para o desenvolvimento de minha visão crítica e reflexiva (45) 

em relação à importância da matemática nas tarefas cotidianas (18), pois 

vimos a matemática presente na produção de café (23), como, por exemplo, 

no espaçamento, adubação, na plantação, na venda, nos gastos totais (34). 

Por meio do contato com as atividades cotidianas se desenvolvem fórmulas 

e aplicações nunca vistas por mim (42), pois, aprendi como a matemática é 

aplicada na cafeicultura (23) como para calcular o volume de um balaio 

(47). Grande parte da minha família é produtora de café (2). Desta forma, 

alguns dos conceitos mostrados durante a pesquisa eu já tinha um pouco de 

conhecimento (30). Por exemplo, a forma como o café (secando) fica 

direcionado pro sol e os espaçamentos dos pés de café (40). 

Aprendi um pouco (10) de geometria espacial (16) antes de ter tido contato 

com essa matéria (24) e que a matemática usada no dia a dia possui números 

mais quebrados por se tratar de situações reais (40). Os apanhadores de café 

possuem uma visão crítica sobre volume (45). Os alunos que moram 

próximos ou em áreas rurais tinham um pensamento mais flexível em 

relação aos exercícios propostos (30). Muitas pessoas não sabem a teoria, 

mas tem o conhecimento prático (40). 
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As pessoas que aprendem na prática podem aprender mais (40) em ambiente 

escolar (44). Aprender na prática é muito mais estimulante (8) porque 

precisa aplicar a matemática no trabalho, então automaticamente 

aprendemos (21). Fora da escola nós aprendemos de uma maneira diferente 

(7), o que na maioria das vezes, faz com que memorizemos mais rápido 

(24). 

A matemática está ligada a todas as áreas do conhecimento (25) inclusive 

na cultura (40). Com a visita na fazenda (22), eu e meus colegas adquirimos 

mais conhecimento matemático e também cultural (42) o que nos fez 

concluir que as vivências fora da escola também são importantes (45). Por 

exemplo, muitas vezes não é saber a fórmula certa, pois pode ser até um 

olhômetro (40). 

Aprendemos utilizar a matemática fora da sala de aula (7). A matemática é 

aliada das manifestações culturais (40). As soluções encontradas para os 

problemas do cotidiano (39) geram conhecimentos matemáticos (44). Em 

cada grão de café era possível identificar os aspectos matemáticos (42). 

A cultura e a vivência de uma pessoa fora do ambiente escolar permitem ao 

aluno ter novas experiências, maneiras diferentes de aprender (40) e torna 

o estudo algo mais interessante e atrativo para os estudantes (8). O principal 

foi poder vivenciar e analisar algo que movimenta a economia de nossa 

região que é a prática cafeeira (32). 

A matemática se apresenta nas diversas formas de medida, como em balaios 

e sacas de café, no pagamento de seus funcionários, no cálculo do peso do 

café, a proximidade entre os pés de café e em que inclinação serão plantadas 

(23). É notável a sua presença desde a separação dos talhões, na distribuição 

dos pés de café, no volume dos balaios e até chegar na prova do café (21). 

Essas atividades aumentaram meus conhecimentos matemáticos (24) 

também auxiliou no trabalho em grupo (27), unindo mais os alunos (54) e 

nos mostrado a importância da matemática (20) por meio de sua 

compreensão prática (42). Aprendemos a organizar nosso pensamento (19), 

aplicar a matemática fora da sala de aula (7), a trabalhar em equipe, (27) e 

conhecer melhor o produto que sustenta a economia da região (4) com o 

contato com profissionais da área (28). 

Além do ganho cultural, a experiência foi muito positiva no ganho de 

conhecimento matemático (42), pois pude notar as mais variadas aplicações 

de conteúdos vistos em sala de aula (44), socializar entre os alunos e sair da 

rotina (54). O passeio na plantação de café (22), principalmente, pois me 

acrescentou muito na construção de uma imagem positiva da matemática 

(5). 

As novas experiências, as diferentes maneiras de aprender, inclusive fora 

do ambiente escolar (22) e fizemos tudo em grupos (27), ou seja, tivemos a 

oportunidade de estar e aprender juntos com os amigos (54)  

Tivemos a facilidade de entender a teoria após ter presenciado na prática 

(24). Esses aspectos trazem o mundo para dentro da sala de aula, pois assim 

nos proporciona uma maior experiência externa (42). A apresentação da 

matéria de forma prática é muito eficiente no aprendizado (24). As 

atividades em grupo foram importantes (27), pois ajudaram a desenvolver 

o caráter das pessoas em um lugar onde há constante luta para decidir quem 

vai ter um bom futuro (54). 

As coisas são diferentes de como aprendemos (10). O balaio de café tem 

todo um processo matemático e a experiência gera conhecimento (40). 

Todos se divertiram mesmo sendo um trabalho escolar, isso é muito bom 

(8). A aula ficou mais divertida e interativa (8) porque entendemos como 

tudo o que aprendemos em sala é útil (11). 
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Devemos vivenciar a matemática (5) em todos os aspectos para fugirmos 

da convencional e maçante sala de aula (24), que nos faz perder o interesse 

(8). Conheci mais sobre o café e a matemática presente em sua produção 

(42), pois essa atividade é muito importante para a economia da cidade (32). 

Com as atividades aplicadas pela professora (17) foi possível notar a 

matemática em vários campos do cotidiano (7). A nossa professora sempre 

tenta diversificar as formas de nos ensinar a matemática, pois nos traz 

sempre coisas novas (17), Por meio desse tipo de atividades, os alunos 

absorvem mais precisamente a matéria (24). 

Pensava que tudo sobre matemática que eu iria aprender seria dentro da sala 

de aula (24), mas me surpreendi com suas aplicações fora da escola (8). 

Achava que a matemática era limitada ao papel (5), mas ela pode ser usada 

em situações específicas (23). 

A matemática aprendida em sala de aula é mais teórica, mas precisamos 

compreender a prática. A aprendida fora, você aprende como colocar em 

prática (42). A matemática aprendida na sala de aula (44) acelera os 

processos matemáticos fora (40), uma vez que já tendo conhecimento, 

torna-se mais fácil (18). 

Procura aspectos que podem ser encaixados na teoria aprendida dentro da 

sala de aula, observando aspectos como ângulos, probabilidade, medidas 

(16). O trabalho com o café é muito mais técnico e tem muito mais 

matemática do que eu imaginava (42). 

A matemática aprendida no cotidiano é a mais básica (40) e a que 

aprendemos na escola é um pouco mais complexa (44). Acredito que elas 

estão diretamente ligadas, o que vivo fora de aula me ajuda na compreensão 

dos exercícios propostos em sala (42). Os conhecimentos adquiridos fez 

com que melhorasse minha visão em relação a produção cafeeira (32), isso 

sem falar do aprendizado que nos foi passado (42). 

O desenvolvimento e etapas da produção de café não são tão simples como 

imaginado, pois englobam diferentes conhecimentos de áreas distintas (32). 

Após as atividades, o trabalho dos meus familiares (2) passou a ser visto 

como inteligente e criativo, pois é necessário diferentes maneiras de 

enxergar o desenvolvimento da produção e formas de inovar (45). 

Não conhecia todos os processos pelo que o café passa, pensei que era uma 

coisa simples. Passei a ver como um trabalho mais pesado e que é bastante 

pensado e complicado também e não somente braçal (45). Percebi que é um 

trabalho árduo até chegar em nossa casa (32), devido a plantação, secagem 

e torragem, mas que o benefício é que gera muitos empregos (45). Depois 

da pesquisa comecei a valorizar mais o café e a admirar também (32). 

Percebi a dificuldade que se tem em determinados terrenos e quantas horas 

por dia se trabalha para finalizar um cafezal (40). Eu passei a ver o trabalho 

dos meus familiares (2) com outros olhos, pois entendi a complexidade do 

trabalho com o café (45). 

Mudou o modo que eu vejo o trabalho em cada etapa, a entender um pouco 

mais nessa área produtiva que eu não conhecia, melhor ainda, com a 

matemática como ferramenta de auxílio no trabalho (21). Em relação ao 

trabalho de meus familiares (2) passei a procurar onde a matemática se 

encaixa em casa (45) e como já era de se esperar percebi que a Matemática 

está presente em praticamente tudo (23). 
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Após a finalização da determinação dos códigos preliminares no processo de 

codificação aberta dos dados brutos coletados, a professora-pesquisadora procedeu com a 

codificação axial para determinação das categorias conceituais. 

 

3.1.9.2. Codificação Axial dos Dados Brutos Coletados no Questionário Final 

 

O quadro 60 mostra a codificação axial dos dados brutos coletados no questionário final. 

 

Quadro 60: Codificação axial dos dados brutos coletados no questionário final 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(5) Relação dos participantes com a Matemática 

(6) Dificuldade ou facilidade com os conteúdos matemáticos 

(10) Ensino de Matemática 

(16) Conteúdos e conceitos matemáticos e geométricos 

(20) Importância da Matemática 

(23) Aplicação da Matemática 

(44) Conhecimento ético   

 

 

Contexto Escolar 

Acadêmico (Ético) 

(2) Família produtora de café 

(4) Cultura regional 

(30) Conhecimentos familiares e/ou comunitários 

(32) Valorização da cultura cafeeira 

(33) Métodos e instrumentos de medidas 

(34) Atividades na produção cafeeira 

(38) Pensamento crítico ao trabalho dos funcionários 

(39) Melhorias das práticas cotidianas 

(40) Conhecimento êmico (local) 

(45) Valorização dos próprios saberes 

 

 

 

Contexto Extraescolar 

(Êmico) 

(7) Conexões da matemática com o cotidiano 

(18) Valorização dos conhecimentos matemáticos 

(21) Contribuições do conhecimento matemático para o cotidiano 

(42) Conhecimento Dialógico 

(47) Matematização das situações cotidianas 

(51) Interpretação de Problemas Matemáticos 

 

 

 

Contexto Dialógico 

(8) Despertar o interesse e a motivação 

(11) Interesse pela aprendizagem 

(17) Papel da professora 

(19) Estratégias de resolução 

(22) Participação em atividades extraclasse 

(24) Estratégias para melhorar a aprendizagem em Matemática 

(25) Interdisciplinaridade da Matemática 

(26) Reconhecimento das próprias limitações na aprendizagem 

(27) Trabalho em grupo 

(28) Trabalho colaborativo em equipe 

(54) Convívio escolar 

 

 

 

 

Ação Pedagógica da 

Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Após a elaboração das codificações aberta e axial relacionadas com o questionário final, 

apresenta-se a interpretação e discussão dos resultados obtidos nesse estudo por meio das 

categorias conceituais. 
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CAPÍTULO IV 

 

INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS POR MEIO DE 

CATEGORIAS CONCEITUAIS 

 

Uma implicação importante da utilização da Teoria Fundamentada nos Dados para a 

condução desse estudo está relacionada com a busca de uma resposta para questão de 

investigação que auxiliasse a professora-pesquisadora na identificação da problemática 

estudada durante a realização do trabalho de campo dessa pesquisa. Nesse sentido, essa 

problemática investigativa estava vinculada com a seguinte questão de investigação: 

 

Como a Etnomodelagem pode contribuir para o desenvolvimento dos conteúdos 

matemáticos e geométricos dos alunos do 2º Ano do Ensino Médio, por meio de 

uma ação pedagógica fundamentada na Etnomatemática e na Modelagem, que 

está relacionada com a cultura cafeeira de uma cidade da Região Geográfica 

Imediata de Manhuaçu, em Minas Gerais? 

 

Durante a realização dessa pesquisa, é importante ressaltar que os dados brutos foram 

definidos com a utilização da amostragem teórica por meio da qual a professora-pesquisadora 

registrou características comuns que possibilitou que os códigos preliminares fossem abstraídos 

desses indicadores. 

Posteriormente, esse processo possibilitou a elaboração de categorias conceituais por 

meio do agrupamento de códigos preliminares que tivessem as mesmas concepções. O quadro 

61 mostra as categorias conceituais e os seus códigos preliminares que foram obtidos a partir 

das codificações aberta e axial com base nos dados brutos que compuseram a amostragem 

teórica desse estudo. 

 

Quadro 60: Categorias conceituais e seus códigos preliminares obtidos a partir das 

codificações aberta e axial 

Categorias Conceituais e seus Códigos Preliminares 

Categoria Conceitual: Contexto Escolar Acadêmico (Ético) 

(5) Relação dos participantes com a Matemática 

(6) Dificuldade ou facilidade com os conteúdos matemáticos 

(9) Preferência pela Matemática em comparação às outras matérias 

(10) Ensino de Matemática 

(16) Conteúdos e conceitos matemáticos e geométricos 

(20) Importância da Matemática 

(23) Aplicação da Matemática 



235 

 

(37) Valorização do desenvolvimento tecnológico 

(44) Conhecimento ético 

(48) Etnomodelo ético 

Categoria Conceitual: Contexto Extraescolar (Êmico) 

(1) Hábitos de consumo de café 

(2) Família produtora de café 

(3) Relação dos participantes com o café 

(4) Cultura regional 

(12) Preferência de café 

(13) Caracterização do café 

(14) Tomada de decisões 

(30) Conhecimentos familiares e/ou comunitários 

(31) Práticas cotidianas 

(32) Valorização da cultura cafeeira 

(33) Métodos e instrumentos de medidas 

(34) Atividades na produção cafeeira 

(36) Dificuldades na produção cafeeira 

(38) Pensamento crítico ao trabalho dos funcionários 

(39) Melhorias das práticas cotidianas 

(40) Conhecimento êmico (local) 

(41) Estocagem do café 

(43) Qualidade do café 

(45) Valorização dos próprios saberes 

(46) Orientações no processo produtivo do café 

(50) Etnomodelo êmico 

(53) Consciência ambiental 

Categoria Conceitual: Contexto Dialógico 

(7) Conexões da matemática com o cotidiano 

(15) Empenho na resolução de conteúdos matemáticos 

(18) Valorização dos conhecimentos matemáticos 

(21) Contribuições do conhecimento matemático para o cotidiano 

(35) Projeção de futuro com base na tomada de decisões 

(42) Conhecimento dialógico 

(47) Matematização das situações cotidianas 

(49) Etnomodelo dialógico 

(51) Interpretação de Problemas Matemáticos 

(52) Formulação de questões matemáticas 

Categoria Conceitual: Ação Pedagógica da Etnomodelagem 

(8) Despertar o interesse e a motivação 

(11) Interesse pela aprendizagem 

(17) Papel da professora 

(19) Estratégias de resolução 

(22) Participação em atividades extraclasse 

(24) Estratégias para melhorar a aprendizagem em matemática 

(25) Interdisciplinaridade da Matemática 

(26) Reconhecimento das próprias limitações na aprendizagem 

(27) Trabalho em grupo 

(28) Trabalho colaborativo em equipe 

(29) Pensamento crítico ao trabalho em equipe 

(54) Convívio escolar 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Nesse estudo, a utilização da descrição densa (GEERTZ, 1973) dos procedimentos 

metodológicos adotados nos blocos de atividades propostos nesse estudo possibilitou o 
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desenvolvimento de análise textual qualitativa que se concretizou por meio da elaboração de 

categorias conceituais que foram evidenciadas durante a condução do processo analítico desse 

estudo. 

Essa abordagem teve como objetivo apresentar as categorias conceituais que foram 

determinadas para fundamentar e validar essa descrição a partir de interlocuções empíricas das 

informações extraídas dos dados brutos que foram coletados por meio de instrumentos 

metodológicos utilizados nesse estudo. 

 

4.1.      Interpretação das Categorias Conceituais 

 

Existe a necessidade de destacar que, durante a condução desse processo interpretativo, 

a descrição densa das categorias conceituais também conteve, de acordo com Moraes (2003), 

as citações dos participantes do estudo, que foram criteriosamente selecionadas para 

providenciar uma imagem fidedigna da problemática estudada, viabilizando, assim, uma 

interpretação detalhada dos resultados obtidos nessa investigação por meio dessas categorias. 

A seguir, apresenta-se a descrição detalhada de cada uma das categorias conceituais que 

foram determinadas por meio do desenvolvimento das codificações aberta e axial. 

 

4.1.1.   Categoria Conceitual: Contexto Escolar Acadêmico (Ético) 

 

Os códigos preliminares identificados nos instrumentos de coleta de dados brutos, que 

foram utilizados nesse estudo compõem a categoria conceitual relacionado com o contexto 

escolar acadêmico ou ético. 

Esses códigos estão relacionados com a) a relação dos participantes com a Matemática, 

b) com a dificuldade ou a facilidade com os conteúdos matemáticos, c) com a preferência pela 

Matemática em comparação aos outros componentes curriculares, d) com o ensino dos 

conteúdos matemáticos e geométricos dessa disciplina, e) com a importância e a aplicação da 

Matemática, f) com a valorização do desenvolvimento tecnológico, g) com o conhecimento 

ético e h) com a elaboração de etnomodelo éticos. 

Nesse direcionamento, a interpretação dos resultados mostra que 20 (57,1%) 

participantes gostam de estudar Matemática por causa da facilidade encontrada na 

aprendizagem de conteúdos como geometria plana e espacial, que estão relacionados com os 

conceitos de cálculo de áreas, paralelismo e ângulos, por reconhecerem a sua importância na 
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realização de atividades do cotidiano e, também, por perceberem a sua presença nas atividades 

realizadas na fazenda produtora de café. 

Nesse sentido, 31(88,6%) participantes responderam que os conteúdos matemáticos 

propostos em sala de aula que mais apreciam estudar são equações do 1º grau, progressão 

aritmética (PA), sistemas de equações, matrizes, regra de três, progressão geométrica (PG), 

equações do 2º grau e trigonometria. Por exemplo, a participante F34 respondeu que mais 

gostou de estudar o conteúdo matemático de “Regra de três porque dá para resolver diversos 

problemas do cotidiano”. 

Contudo, é importante ressaltar que a valorização do conhecimento cultural dos alunos 

não significa negar o conhecimento matemático e acadêmico existente (ALVES, 2014), pois 

significa um: 

(...) grande equívoco pensar que a Etnomatemática pode substituir uma boa 

matemática acadêmica, que é essencial para um indivíduo ser atuante no 

mundo moderno, (...) mas, sim, aprimorá-lo [conhecimento acadêmico], 

incorporando a ele valores de humanidade, sintetizados numa ética de 

respeito, solidariedade e cooperação (D’AMBROSIO, 2009, p. 43). 

 

A interpretação desses resultados também mostra que 22 (62,9%) participantes 

responderam que possuem facilidade com esses conteúdos matemáticos, pois são interessantes, 

legais e essenciais por possibilitar uma maior compreensão da resolução das atividades 

realizadas no cotidiano, além de utilizarem o raciocínio lógico para resolverem os exercícios 

sem a aplicação de fórmulas. Para Rosa e Orey (2012a), essa abordagem possibilita o 

desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos, de maneira crítica e reflexiva, para que 

possam enfrentar os problemas cotidianos. 

É importante destacar que a utilização de métodos, estratégias e procedimentos locais 

também podem auxiliar os professores na promoção do desenvolvimento conceitual de 

conteúdos matemáticos escolares pelos alunos (ROSA. OREY, 2017b). Nesse contexto, os PCN 

de Matemática (BRASIL, 1998) mostram que existe a necessidade de que os professores 

auxiliem os alunos diante das situações-problema propostas em sala de aula por meio da 

utilização de estratégias diversas de resolução de problemas para que possam valorizar e validar 

os seus resultados. 

De acordo com essa interpretação 32 (91,4%) participantes consideraram fáceis os 

conteúdos matemáticos relacionados com as quatro operações básicas (adição, subtração, 

multiplicação e divisão), com as equações dos 1º e 2º graus, com a progressão aritmética (PA) 

e a progressão geométrica (PG) e a regra de três, pois necessitam de um raciocínio mais simples. 
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Por exemplo, o participante M3 afirmou que os conteúdos matemáticos mais fáceis são 

“regra de três em geral, função, sistema, diagrama de Venn e geometria. Pois elas têm uma 

lógica e poucas coisas de se decorar”. Assim, a interpretação dos resultados obtidos mostra a 

relevância dos conceitos escolares para direcioná-los na reflexão sobre os aspectos envolvidos 

nas situações-problema a serem matematizadas. 

Essa abordagem está relacionada com o Ciclo Dambrosiano do Conhecimento, pois de 

acordo com Rosa e Orey (2017a), o conhecimento matemático pode ser considerado como o 

elo entre a realidade que informa os alunos e a ação que os modificam. Nesse sentido, para 

D’Ambrosio (1990), o conhecimento é gerado por essa ação, que é a capacidade que os 

membros de grupos culturais distintos desenvolvem para explicar, lidar, manejar e entender a 

realidade na qual estão inseridos. 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2017b) comentam que a dimensão educacional do 

Programa Etnomatemática não rejeita os conhecimentos adquiridos academicamente, pois um 

dos principais objetivos desse programa é incorporar os comportamentos e os valores de 

humanidade, como o emocional, o social, o cultural, o afetivo, o político e o econômico, no 

processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos escolares para que os alunos 

possam se tornar sujeitos ativos do processo educacional. 

Os resultados mostram que 18 (51,4%) participantes responderam que têm dificuldades 

para resolver problemas matemáticos por causa da sua interpretação, do raciocínio lógico e da 

complexidade dos exercícios, 9 (25,7%) participantes afirmaram que têm facilidade para 

resolver esses problemas por causa de seus cálculos e de sua interpretação matemática, 

enquanto 8 (22,9%) participantes afirmaram que essa dificuldade depende dos conteúdos 

matemáticos a serem estudados. 

Dessa maneira, Rosa (2010) discorre sobre a necessidade de os alunos utilizarem 

métodos e estratégias diversas na resolução de atividades matemáticas propostas em sala de 

aula para evitar a utilização demasiada de fórmulas e, assim, empregarem procedimentos 

desenvolvidos de acordo com a suas experiências para auxiliá-los na resolução dos problemas 

que enfrentam diariamente. 

Similarmente, essa interpretação mostra que 28 (80,0%) participantes consideram os 

conteúdos matemáticos como, por exemplo, logaritmos, matrizes e escalonamento, geometria, 

álgebra, equação exponencial e o raciocínio lógico como os conteúdos matemáticos difíceis 

para serem estudados porque são mais teóricos e contém muitas fórmulas. Por exemplo, a 

participante F28 afirmou que considera difíceis os conteúdos matemáticos de “logaritmo, 
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exponencial, e alguns conteúdos de geometria, pois precisam de mais cautela e um raciocínio 

melhor e mais complexo”. 

No entanto, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998), de 

Matemática, determinam que as fórmulas devem ser utilizadas como uma consequência do 

desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos frente à resolução de situações-problema 

diversas. Nesse sentido, as fórmulas devem emergir em decorrência das experiências 

vivenciadas pelos alunos com a resolução de situações-problema propostas em salas de aula e 

vivenciadas em sua vida diária. 

Da mesma forma, 25 (71,4%) afirmaram que os conteúdos matemáticos que menos 

gostaram de aprender na escola foram logaritmos, matrizes e funções exponenciais. Por 

exemplo, o participante M3 respondeu que os conteúdos matemáticos que menos gostou de 

aprender foram “Log que eu achei chato e complicado e juros porque eu não aprendi”. 

Dessa maneira, Rosa (2010) argumenta que, durante a resolução de situações-problema 

matemáticas propostas em sala de aula, que estão relacionadas com o cotidiano, os alunos 

podem se desvincular da utilização de métodos e regras prescritas ou memorizadas, podendo 

tornar-se apreciadores do conhecimento matemático. 

Contudo, a participante F44 respondeu que: “A partir do momento em que eu consigo 

realmente aprender os conteúdos, eu passo a gostar de todos”, sinalizando a importância do 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática. Nesse direcionamento, o aluno participante 

M17 ressaltou que: “Não tenho certos conteúdos que menos gostei, apenas dificuldades”. 

Em concordância com os PCN (BRASIL, 1998), de Matemática, existe a necessidade 

da contextualização das atividades utilizadas no processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática. Esse contexto possibilita a aplicabilidade dos conhecimentos matemático e 

geométrico na resolução de fenômenos naturais e de questões enfrentadas no cotidiano. 

Mediante a importância dos conceitos matemáticos para o desenvolvimento da 

matemática escolar, eles desempenham um papel fundamental no cotidiano escolar dos alunos, 

haja vista que 26 (74,3%) participantes afirmaram sobre a importância desses conteúdos na 

realização de suas tarefas diárias. 

Então, é importante que os professores privilegiem o ensino de situações-problema 

relacionadas com as atividades realizadas cotidianamente, como, por exemplo, a atividade 

cafeeira, possibilitando o desenvolvimento do raciocino lógico-matemático dos alunos para que 

possam interpretar e resolver, de maneira crítica e reflexiva, os problemas propostos em salas 

de aula. 
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A interpretação dos resultados mostra que 35 (100,0%) participantes responderam que 

o conhecimento matemático pode ser utilizado na resolução de situações-problemas 

relacionadas com as plantações de café, como, por exemplo, no cálculo de pés de café, nas 

quantidades envolvidas na contagem dos grãos, no cálculo de áreas e na distância entre os pés 

de café, na colheita e na produção cafeeira, no planejamento, na organização e na produção da 

colheita, na produtividade e no lucro. 

Por exemplo, o participante M3 afirmou que o conhecimento matemático é utilizado na 

“quantidade e dosagem de produtos utilizados, no espaçamento para que se possa obter um 

melhor aproveitamento”. Nesse direcionamento, D’Ambrosio (1993) argumenta que existe a 

necessidade de que as atividades propostas pelos professores em sala de aula sejam originadas 

no cotidiano dos alunos e/ou muito próximos de sua realidade sociocultural. 

Por exemplo, com relação à situação-problema: Numa plantação os pés de café são 

dispostos em fila, de modo que, em cada fila, a partir da segunda, há 3 (três) pés a mais que a 

fila anterior, além disto, o total de filas é igual ao número de pés da primeira fila. Se a última 

fila tem 49 pés, quantos são os pés da fila do meio? Expliquem como você resolveu esse 

exercício, 20 (57,2%) participantes resolveram essa situação-problema com a utilização das 

fórmulas relacionadas com o conteúdo de Progressão Aritmética (PA), evidenciando a sua 

resolução por meio da elaboração de um etnomodelo ético. 

Assim, embora essa representação não apresente os elementos característicos do 

conhecimento matemático local (êmico), esse etnomodelo ético mostra o entendimento externo 

desses participantes com relação às práticas relacionadas com a cultura cafeeira, estando de 

acordo com os princípios curriculares desenvolvidos nas escolas. 

Para Rosa e Orey (2012b), os etnomodelos éticos são elaborados de acordo com a visão 

dos observadores externos em relação aos sistemas retirados do cotidiano que está sendo 

modelado. Assim, os etnomodelos éticos representam a maneira como os modeladores 

imaginam que os sistemas retirados da realidade funcionam. 

A participante F4 resolveu essa situação-problema por meio da utilização de seu 

raciocínio lógico, matematizando essa solução por meio da elaboração de um etnomodelo 

êmico. Destaca-se que a participante F10 também resolveu essa questão por meio da utilização 

do raciocínio lógico, mas conectando-o com o conhecimento matemático de Progressão 

Aritmética (PA), evidenciando a tentativa de elaboração de um etnomodelo dialógico. 

Infere-se que esses participantes também elaboraram etnomodelos êmicos sem a 

necessidade do emprego de procedimentos formalizados por meio da utilização do raciocínio 

lógico baseados em experiências vivenciadas no cotidiano extraescolar. Por outro lado, esses 
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participantes também elaboraram etnomodelos dialógicos com a aplicação de conceitos 

matemáticos escolares relacionados com regra de três e proporções e vinculados às práticas 

cotidianas relacionadas com o café. 

Os 35 (100%) participantes se reuniram em grupos para resolverem as 8 (oito) questões 

contidas no primeiro bloco de atividades que estava relacionado com a realização de atividades 

exploratórias sobre o café. Os resultados obtidos mostram que os participantes estabeleceram 

conexões entre os conteúdos matemáticos e as práticas laborais utilizadas na produção cafeeira 

ao tecer conjecturas para a matematização e a elaboração de etnomodelos, além de valorizar a 

própria comunidade de acordo com as características próprias dessa cultura. 

Por exemplo, os participantes do Grupo A concluíram que “Se 1000 ml tem 100 gramas 

de café e se a xícara que tem 150 ml dá 150 gramas, então vamos gastar 15 gramas para fazer 

o café. Assim, desse total de 15 gramas por xícara dividimos os 473 gramas do pó que temos 

que vai dar 31 xícaras por mês. Então, tomamos uma xícara de café por dia”. 

A influência do conhecimento matemático na realização das atividades propostas em 

sala de aula também está relacionada com a tentativa de os participantes etnomodelarem 

situações que vivenciaram durante a visita à fazenda produtora de café.  

Nesse sentido, Rosa e Orey (2017a) argumentam que, em uma observação transcultural 

interpretativa, os alunos podem traduzir para outros sistemas de conhecimentos matemáticos 

(linguagem acadêmica e vice-versa) as situações-problema que vivenciam em sua prática 

cotidiana. 

Para resolver as atividades propostas no trabalho de campo desse estudo, os 

participantes resolveram as questões propostas em sala de aula por meio da elaboração de 

etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos, que foram utilizados para auxiliá-los na 

matematização das situações-problema relacionadas com a cultura cafeeira. Por exemplo, os 

participantes do Grupo C representaram emicamente por meio de uma maneira retórica a 

determinação da quantidade de café per capita, ao considerarem que: 

(...) uma colher de pó tem 10 gramas, uma garrafa de um litro gasta 3 (três) 
colheres e rende 7 xícaras de 143 ml, uma xícara terá 4.2 gramas de café. Aí, 

fizemos 470 gramas divididos por 4,2 gramas. Então, uma pessoa consome, 

aproximadamente, 112 xícaras de café por mês e 3,7 xícaras de café por dia. 
 

Contudo, é importante ressaltar que houve a predominância da elaboração de 

etnomodelos éticos conforme as concepções culturais da academia. De acordo com Rosa e Orey 

(2013), esses construtos éticos são as descrições de ideias, procedimentos e práticas expressas 
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em termos matemáticos das categorias que são consideradas significativas e apropriadas pela 

comunidade de observadores (externos). 

A interpretação desses resultados também mostra que 28 (80,0%) participantes 

realizaram as atividades propostas no segundo bloco sobre a resolução de 7 (sete) situações-

problema éticas que estavam relacionadas com os conteúdos matemáticos trabalhados em sala 

de aula. Essas atividades possibilitaram que os participantes compreendessem a importância 

dos conhecimentos matemáticos utilizados durante a resolução dessas situações-problema 

relacionadas com a produção cafeeira por meio do emprego de seus conhecimentos éticos, que 

os auxiliaram no desenvolvimento do processo de matematização dos etnomodelos elaborados 

em sala de aula. 

Por exemplo, os participantes dos Grupos C, E e F utilizaram um gráfico de linha para 

representarem a situação-problema relacionada a previsão da quantidade de pó de café a ser 

comprada por meio da elaboração de um etnomodelo ético com base nas informações 

fornecidas enquanto os participantes dos Grupos A e B utilizaram um gráfico de colunas para 

também representarem essa situação-problema eticamente. Esses gráficos demonstraram 

particularidades das interpretações desses participantes. 

Com relação à matematização dessa situação-problema, os participantes dos Grupos A, 

B e D responderam que deveriam comprar 2 (dois) pacotes de 500 gramas ao considerarem que 

cada pessoa toma 1,5 xícaras de café em um lanche da tarde e calcularam que 20 pessoas 

tomariam 30 xícaras de café. A resolução dessa questão por esses participantes evidencia o 

processo de elaboração de um etnomodelo dialógico. 

Similarmente, os participantes dos Grupos A e B matematizaram essa situação-problema 

para determinar a quantidade de pó de café em cada litro de água. Por exemplo, esses 

participantes afirmaram que “para determinar a quantidade de pó, por litro de água, então, se 

gastou 500g para fazer em 1 litro de água, esse aqui vai fazer 7,14 litros e esse 6,25”. 

Ressalta-se que os participantes do Grupo C consideraram que “cada pessoa toma 250 

ml de café e calculamos que 20 pessoas tomariam 5000 ml. Como escolhemos a marca C como 

a mais barata, definimos que quatro colheres de pó de café faz uma garrafa de um litro. Sendo 

assim, 500 gramas de pó, renderiam 7,14 litros”. 

Por conseguinte, na elaboração desses etnomodelos, o conceito de proporcionalidade 

para resolver situações-problema cotidianas foi utilizado para a determinação do consumo per 

capita de café, bem como para determinação da quantidade de café a ser comprada para servir 

moradores de rua. 
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Nesse sentido, esses participantes compreenderam a importância dos conteúdos 

matemáticos utilizados na resolução das situações-problemas relacionadas com o processo de 

produção do café. Consequentemente, D’Ambrosio (1998) afirma que a aquisição de 

conhecimento matemático está relacionada com a resolução de atividades cotidianas para que 

os alunos possam compreender e agir sobre a própria realidade. 

A interpretação dos resultados obtidos mostra que após o desenvolvimento das 

atividades propostas nos blocos de atividades, 26 (74,3%) participantes afirmaram que 

aprenderam aplicações novas sobre a utilização da matemática em seu cotidiano. Por exemplo, 

a participante F16 respondeu que essa aplicação foi desencadeada “por meio do contato com as 

atividades realizadas em sala de aula com o desenvolvimento de fórmulas e aplicações nunca 

vistas por mim”. 

Similarmente, 25 (71,4%) participantes perceberam a presença do conhecimento 

matemático nas atividades cafeeira da região em que moram por meio de atividades curriculares 

realizadas no ambiente escolar. Por exemplo, a participante F28 respondeu que “é notável essa 

presença [da matemática] desde a separação dos talhões, na distribuição dos pés de café, no 

volume dos balaios e até chegar na prova do café”. 

A presença desse conhecimento também está relacionada com a perda de peso entre 1 

kg de grão de café colhido e 1 kg de grão de café torrado, sendo que os participantes do Grupo 

E matematizaram emicamente essa situação-problema ao estabelecer que “60 kg de café é igual 

a 48 kg de café torrado. A cada 1 kg de café colhido perde-se 12/60, ou seja, 0,2 kg para 

transformá-lo em grão torrado”. 

Nesse sentido, os procedimentos utilizados por esses participantes para solucionar a 

situação-problema favoreceram o amadurecimento de conceitos de proporcionalidade que são 

importantes para a conceituação de conteúdos matemáticos que compõe o currículo escolar. De 

acordo com esse contexto, é importante: 

(...) conhecer, entender e explicar um [etno] modelo ou mesmo como 

determinadas pessoas ou grupos sociais utilizaram ou utilizam-no, pode ser 

significativo, principalmente, porque nos oferece uma oportunidade de 

‘penetrar no pensamento’ de uma cultura e obter uma melhor compreensão de 

seus valores, sua base material e social, dentre outras vantagens 

(BIEMBENGUT, 2000, p. 137). 

 

A interpretação dos resultados obtidos nessa categoria mostra que as atividades 

propostas na sala de aula de matemática propiciaram a exploração dos raciocínios lógico e 

matemático dos participantes, bem como o seu entendimento sobre as técnicas, procedimentos 

e estratégias utilizadas na resolução de situações-problema que foram solucionadas com a 
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utilização de conteúdos matemáticos por meio da elaboração, principalmente, de etnomodelos 

éticos, na perspectiva da Etnomodelagem. 

 

4.1.2.   Categoria Conceitual: Contexto Extraescolar (Êmico) 

 

Os códigos preliminares identificados nos instrumentos de coleta de dados brutos, que 

foram utilizados nesse estudo compõem a categoria conceitual relacionado com o contexto 

extraescolar (êmico) dessa investigação. 

Esses códigos estão relacionados com: a) os hábitos de consumo e a relação dos 

participantes com o café, b) a cultura regional e a caracterização do café, c) a atividade na 

produção cafeeira e a tomada de decisões, d) os conhecimentos familiares e/ou comunitários e 

as práticas cotidianas, e) a valorização da cultura cafeeira, f) as melhorias das práticas cotidianas 

e as orientações no processo produtivo do café, g) o conhecimento êmico (local) e os 

etnomodelos êmicos, h) a estocagem e a qualidade do café, i) a valorização dos próprios saberes 

e j) a consciência ambiental. 

É importante ressaltar, nessa categoria, que os conhecimentos êmicos e matemáticos dos 

entrevistados: proprietário da fazenda, engenheira agrônoma e funcionário da propriedade rural, 

podem ser considerados como o desenvolvimento de sua própria etnomatemática. 

Por exemplo, sobre o cálculo da produção cafeeira, o proprietário da fazenda esclareceu 

que de acordo com o “que vingou da florada, já calculo, mais ou menos quantos pés de café 

tenho, quantos litros74 vamos ter por planta e quanto vai dar cada um”.  

Então, esse entrevistado comentou que “aí, eu tenho a noção de quantos balaios75 

teremos e quantas sacas vamos colher por área” enquanto a engenheira agrônoma comentou 

que os apanhadores “possuem um saco com a medida de um balaio de 60 litros, mas essa medida 

tem que passar uns 2 dedos porque na hora que a gente puxar, vai dar a medida certa da saca”. 

Com relação à identificação da hora certa para iniciar a colheita de café, o funcionário 

da fazenda afirmou que “Eu pego um galho e puxo um punhado e, depois, conto os grãos 

maduros e verdes. Caso a quantidade de grãos verdes esteja em torno de 30%, está bom para 

iniciar a colheita do café”. Esse funcionário também explicou que calcula esse valor ao adotar 

o seguinte procedimento: “se em 30 grãos de café tem 20 maduros e o resto for verde não há 

problema”. 

 
74Unidade de medida utilizada na produção cafeeira. 
75 Cesto utilizado na colheita de café. 
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Similarmente, 4 (quatro) alunos participantes entrevistaram seus familiares que 

trabalham com a produção de café para verificar os conhecimentos êmicos relacionados com a 

cultura desse produto agrícola, principalmente, com relação ao processo de secagem de café em 

terreiro e em secadores. 

Com relação à determinação da secagem do café, o entrevistado EM1 ressaltou que esse 

processo está relacionado com a “utilização de um canivete, pois você pega o canivete e aperta 

o café com ele, e se o [grão de] café pulou é porque tá seco. Se ela cortou [a semente] e ficou 

quietinha no lugar, ela tá muito úmida ainda”. Além disso, esse entrevistado também afirmou 

que “enquanto o café está no terreiro, precisa ser mexido para auxiliar na secagem”. 

Ao questionar o funcionário EM2 sobre como identificar quando o café estava seco no 

terreiro ou no secador e, então, esse participante respondeu que “pela zueira76 dentro do 

secador” sabia a hora de tirar uma amostra para medir a umidade do café na máquina. 

Entretanto, quando o café está secando no terreiro, esse funcionário comentou que 

“quebro esse grão ao meio e se pular uma parte para cada lado, ele [café] está seco” e, em 

seguida, destacou que “se aperto [o canivete] e o grão de café afunda, então não está bom 

[seco]”. 

Ao descrever o processo de secagem do grão no secador de café, o entrevistado EM1 

comentou que para abastecer a fornalha, utiliza a casca de café ou a lenha, e destacou que a 

diferença entre esses procedimentos é que após 6 horas não há necessidade de reabastecer o 

secador. Entretanto, com a “lenha não. Toda hora você tá botando lenha” e completou 

afirmando que “eu gosto mais de queimar a lenha do que a palha porque eu prefiro a palha para 

virar adubo”. 

Esses aspectos revelam a importância do conhecimento êmico desses entrevistados para 

o desenvolvimento de sua atividade diária na propriedade rural. Assim, infere-se que os 

membros da cultura cafeeira desempenham as suas funções de modo que, ao desenvolver, 

comunicar, difundir e utilizar as suas estratégias de sobrevivência e transcendência, propõem 

novas maneiras de se relacionar com o conhecimento matemático desenvolvido em seu 

cotidiano. 

Nesse estudo, destaca-se também a valorização do conhecimento êmico do pai de uma 

das participantes do Grupo B que forneceu informações importantes sobre a produção de café 

como uma fonte de dados para a resolução da situação-problema propostas com relação à 

quantidade de café, em mililitros, que cabe em uma xícara. Essa informação foi considera para 

 
76Zueira é o mesmo que barulho. 
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o cálculo do volume desse líquido, evidenciando, assim, a valorização do conhecimento dos 

membros desse cultural que vivencia a cultura cafeeira. 

De acordo com D’Ambrosio (1990), os membros de grupos culturais distintos dispõem 

de estratégias desenvolvidas localmente para que possam lidar com o cálculo e com a 

quantidade por meio da utilização dessas práticas ad hoc com o objetivo principal de resolver 

as situações-problema provenientes de sua própria realidade. 

Com relação ao conhecimento extraescolar (êmico) a interpretação dos resultados 

mostra que a visita dos 27 (77,2%) alunos participantes à fazenda produtora de café foi 

acompanhada pela professora-pesquisadora, pelo proprietário dessa propriedade rural, pela 

engenheira agrônoma que é a sua filha e, também, pelo funcionário responsável pelo processo 

produtivo do café. 

Ao chegarem à fazenda, esses participantes juntamente com a professora-pesquisadora 

se deslocaram em equipes por meio do sistema de parcerias para que pudessem observar os 

funcionários dessa fazenda na realização de suas atividades laborais diárias. 

No decorrer do trajeto na fazenda, esses participantes receberam explicações sobre os 

tipos de café, bem como sobre os problemas e as dificuldades encontrados no processo 

produtivo, bem como discutiram sobre as suas soluções. Assim, 15 (42,9%) participantes se 

interessaram em verificar a maneira correta de virar o café no terreiro para secagem. 

Por exemplo, a participante F30 comentou que “eu sei como que faz, pois ajudo meu 

pai na fazenda”. Similarmente, a participante F26 afirmou que essa “Experiência foi incrível 

porque vimos na prática a matemática em ação, até mesmo nas formas de secar o café. Assim, 

aprendemos bem mais na prática do que sentados em uma carteira, cercados por quatro 

paredes”. 

A interpretação dos resultados mostra que a visita à fazenda produtora de café contribuiu 

para o desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem em Matemática agradável e 

estimulante que motivou uma interação entre os participantes desse estudo e os trabalhadores 

dessa propriedade rural, além de possibilitar uma relação dialógica entre as suas práticas 

matemáticas com aquelas desenvolvidas por esses participantes no ambiente escolar. 

Nesse sentido, a participante F24 destacou que a “visita à propriedade rural contribuiu 

para a internalização de conceitos matemáticos em cotidianos diversos” enquanto a participante 

F10 afirmou que essa “visita proporcionou diferentes percepções de matemática, ampliou o 

conhecimento na área de trigonometria, geometria e ainda ficou evidente que a matéria não é 

presa somente em âmbito escolar, mas em todo cotidiano”. 
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Essa interpretação também mostra que 22 (62,9%) participantes registraram os fatos que 

mais chamaram a sua atenção nas visitas à fazenda produtora de café, como, por exemplo, o 

secador de café, a lavoura de café, a quantidade de grãos de café em cada pé, a topografia do 

terreno e a organização dos pés de café em fileiras. Nesse sentido, a participante F38 comentou 

que ficou interessada no “processo de colheita do café e no alinhamento dos pés em fileiras”. 

Posteriormente a essa visita, esses participantes se manifestaram por meio do aplicativo 

WhatsApp para agradecer a oportunidade de aprenderem os conteúdos matemáticos de uma 

maneira diferente. Por exemplo, a participante F44 agradeceu afirmando que a “visita à fazenda 

foi muito interessante, divertida, além de nos proporcionar a sociabilização, o conhecimento, a 

vivência, a independência e a prática daquilo que víamos aprendendo em sala de aula”. 

Contudo, é necessário destacar que antes da realização da atividade extraclasse 

relacionada com a visita a essa fazenda produtora de café, 32 (91,4%) participantes afirmaram 

que tinham visitado uma plantação ou uma lavoura de café. Por exemplo, o participante M11 

afirmou que “estou acostumado a visitar uma lavoura de café desde pequeno”. 

Nesse direcionamento, 24 (68,6%) participantes responderam que visitam alguma 

propriedade rural (sítio, chácara ou fazenda) com frequência. Por exemplo, a participante F18 

respondeu que essa visita é realizada frequentemente, pois “visito a fazenda quase todo final de 

semana”. 

Assim, a interpretação desses resultados mostra que, frequentemente, os participantes 

desse estudo acompanham o processo de colheita e/ou plantio do café. Desse modo, o 

participante M9 relatou que é “É bem legal, muito bonito, organizado, complexo e bacana 

conhecer as plantas, pois movimenta a economia local”. 

Nesse sentido, Monteiro e Pompeu Jr. (2001) argumentam que os alunos precisam 

extrapolar o espaço das salas de aula para que possam observar o mundo ao seu redor e descobrir 

diferentes maneiras de resolver situações-problema que enfrentam em seu cotidiano. 

Após essa visita, os participantes realizaram as atividades relacionadas com o bloco de 

tarefas relacionadas com os conteúdos matemáticos êmicos, que tinham como objetivo a 

valorização da cultura cafeeira e das técnicas e procedimentos matemáticos desenvolvidos pelos 

trabalhadores que desenvolvem essa prática cultural, além de descrever os etnomodelos êmicos 

encontrados no processo produtivo do café. 

Por exemplo, os participantes do Grupo C montaram uma tabela após realizarem uma 

pesquisa na Internet para encontrarem informações sobre a quantidade de grãos de café colhidos 

por pé desse produto agrícola para que pudessem descrever essas quantidades por meio da 

utilização de uma representação êmica. 
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Nesse sentido, os participantes do Grupo B representaram essa situação-problema 

emicamente comentando que o “mais vantajoso é 3 por 50 porque conseguiremos mais pés por 

m2, consequentemente, mais litros por metro, obtendo 30 mil litros enquanto no espaçamento 

de 2,5 por 1 colheríamos pouco mais de 20 mil litros”. Assim, esses participantes elaboraram 

um etnomodelo êmico que descreveu essa prática cultural. 

Similarmente, os participantes do Grupo D concluíram que o “espaçamento 3m de beco 

por 50 cm de pé a pé de café também é o mais vantajoso para a produção”, representando essa 

situação-problema com a elaboração de um etnomodelo êmico para a sua resolução. É 

importante ressaltar que os participantes dos demais grupos elaboraram etnomodelos êmicos 

que representaram essa situação-problema. 

De acordo com a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo, infere-se que a 

realização dessas atividades mostrou a importância de os participantes desse estudo 

participarem dessa atividade extraclasse porque valorizaram o conhecimento local relacionado 

com a cultura cafeeira e se conscientizaram que o respeito e a atenção às próprias vivências e 

experiências cotidianas são relevantes para a promoção de uma relação contextualizada e com 

significado entre o conhecimento matemático local com aquele sistematizado nas escolas. 

Por conseguinte, Rosa (2010) argumenta que existe a necessidade de articular os saberes 

escolar e cotidiano, pois esse caminho possibilita o desenvolvimento de um processo de ensino 

e aprendizagem em Matemática contextualizado e com significado. 

Nesse direcionamento, 20 (57,1%) participantes comentaram sobre a possibilidade de 

aprender matemática fora do contexto escolar. Por exemplo, a participante F28 afirmou que a 

“aplicação da Matemática não é limitada ao papel, pois pode ser usada em outras situações” 

enquanto o participante M11 afirmou que a “minha visão sobre a aplicabilidade da Matemática 

mudou com a participação nesse projeto”. 

Por conseguinte, com o intuito de aproximar o conhecimento matemático proveniente 

de outras culturas, como por exemplo, o processo produtivo cafeeiro com o conhecimento 

matemático desenvolvido no ambiente escolar, a professora-pesquisadora propôs o 

desenvolvimento de uma abordagem diferenciada para as atividades relacionadas com os 

conteúdos matemáticos e geométricos curriculares que foram desenvolvidos no trabalho de 

campo desse estudo. 

Nesse sentido, Rosa (2010) argumenta que é a partir do conhecimento cotidiano que é 

desencadeado a construção e a apropriação de significados matemáticos implícitos em 

contextos culturais específicos, como, por exemplo, da produção cafeeira. 
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Essa interpretação mostrou que 26 (74,3%) participantes identificaram que a cultura e a 

vivência dos membros de grupos culturais distintos fora do ambiente escolar, nesse caso, a 

cultura cafeeira, também geram aprendizado e conhecimentos matemáticos. Por exemplo, a 

participante F10 argumentou que a “aprendizagem da matemática pode ocorrer fora da escola 

no trabalho que as pessoas realizam em seu dia a dia”. 

Assim, o contexto da cultura cafeeira foi utilizado no processo de ensino e aprendizagem 

em Matemática com os participantes desse estudo no sentido de valorizar a dimensão cultural 

da Matemática na construção de seu conhecimento que foi efetivado a partir da proposição de 

situações-problema diversificadas, que valorizaram as diversas formas de saber/fazer 

matemático desenvolvidos pelos membros desse grupo cultural específico. 

Ressalta-se que, de acordo om D’Ambrosio (1990), essa valorização também ocorreu 

com a compreensão das práticas matemáticas variadas que foram desenvolvidas em culturas 

distintas, como, por exemplo, do café, que estão relacionadas com a elaboração de conceitos 

relacionados com as artes, a política, o lazer e os processos lúdicos. Desse modo, em suas 

práticas laborais, os membros desse grupo específico desenvolveram conhecimentos 

matemáticos distintos que os possibilitaram responder às “pulsões de sobrevivência e de 

transcendência” (D’AMBROSIO, 2009, p. 27), que são inerentes aos desafios propostos pela 

sua realidade. 

Conforme a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo, infere-se que, no contexto 

da cultura cafeeira, o conhecimento nem sempre surgiu do meio científico, contudo, foi 

utilizado para contextualizar e enriquecer o conhecimento matemático dos participantes, 

ampliando o seu poder de argumentação. Essa perspectiva é corroborada pelo ponto de vista 

Rosa e Orey (2006) que afirmam sobre a necessidade de valorização do conhecimento social, 

político e cultural dos saberes e fazeres que estejam vinculados ao cotidiano dos membros de 

grupos culturais específicos. 

Essa interpretação também mostra que o processo da Etnomodelagem também esteve 

presente na valorização de conhecimentos êmicos que estavam relacionados com as práticas 

cotidianas relacionadas com a cultura cafeeira, que foi constatada de maneira natural por meio 

da resolução das situações-problema que esses membros enfrentam em seu cotidiano com o 

objetivo de compreendê-las e transcendê-las para outros contextos. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2014b) argumentam que a abordagem êmica busca 

descobrir e descrever o sistema de conhecimento matemático dos membros de um determinado 

grupo cultural, como, por exemplo, da cultura cafeeira, em seus próprios termos, para que se 

possam identificar as unidades conceituais e estruturais de seu pensamento matemático. 
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Por conseguinte, por meio desses construtos êmicos, que são passíveis de adaptações, 

esses trabalhadores rurais, como, por exemplo os apanhadores de café, mostraram para os 

participantes desse estudo as distintas formas de resolverem os problemas inerentes ao processo 

produtivo cafeeiro. 

Por exemplo, essas situações-problema estão relacionados com a determinação do 

volume dos grãos de café dos balaios pelos apanhadores, que são denotados pelo modo 

específico de quantificar, medir e pesar no desenvolvimento de um “saber/fazer matemático na 

busca de explicações e de maneiras de lidar com o ambiente imediato e remoto” 

(D’AMBROSIO, 2002, p. 22) mediante processos de matematização que estão de acordo com 

as suas práticas cotidianas. 

Desse modo, infere-se que o contato dos participantes desse estudo com o contexto 

extraescolar da cultura cafeeira possibilitou a obtenção de informações sobre o volume dos 

balaios, a secagem, a torrefação do café e a distância entre os pés de café, bem como a aquisição 

de informações necessárias para a elaboração de etnomodelos êmicos de acordo com os 

procedimentos utilizados localmente. 

Essa abordagem é reforçada pelos resultados do estudo conduzido por Rosa (2010) que 

mostra a importância de se destacar os modos de calcular, medir, estimar, inferir, raciocinar e 

modelar desenvolvidos pelos membros de grupos culturais distintos, que são as suas maneira 

específicas de lidar matematicamente com o próprio mundo, problematizando o conhecimento 

acumulado na busca da transcendência desses saberes e fazeres em outros contextos. 

Por outro lado, a maneira de guardar os grãos de café com a utilização de artefatos 

variados, como, por exemplo, os balaios e as sacas denotam o desenvolvimento de habilidades 

com os cálculos estimativos que estão implícitos nos diversos saberes e fazeres do cotidiano da 

lavoura cafeeira e de seus trabalhadores. 

Esses artefatos utilizados para a coleta e para o armazenamento do café que são 

utilizados e compartilhados nas fazendas podem ser considerados como “práticas ad hoc para 

lidar com situações problemáticas surgidas da realidade” (D’AMBROSIO, 2012, p. 16) dos 

membros de grupos culturais distintos. 

Assim, as atividades laborais dos funcionários da fazenda com relação à produção 

cafeeira revelam um ambiente repleto de ideias, técnicas e procedimentos matemáticos. Essas 

práticas matemáticas são traduzidas pelos trabalhadores, como, por exemplo, os apanhadores 

de café, para que possam “comparar, classificar, quantificar, medir, explicar, generalizar, inferir 

e, de algum modo, avaliar, [já que] são formas de pensar, presentes em toda a espécie humana” 

(D’AMBROSIO, 2005, p. 30). 
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Então, ressalta-se, que a ação pedagógica adotada nesse estudo propiciou a construção 

de uma base conceitual que possibilitou a incorporação de aspectos culturais da Matemática e 

da contextualização dos seus conteúdos no processo de ensino e aprendizagem 

(D’AMBROSIO, 2009) em sala de aula pelos participantes desse estudo. 

Em concordância com esse contexto, o conhecimento matemático se encontra presente 

no cotidiano, devendo, portanto, ser mais acessível para os alunos, pois 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, 

usando os instrumentos materiais e intelectuais que são próprios à sua cultura 

(D’AMBROSIO, 2012, p. 22). 

 

Desse modo, a interpretação dos resultados desse estudo mostra que o cotidiano da 

produção cafeeira está impregnado de saberes e fazeres próprios dessa cultura e dos indivíduos 

que a realizam diariamente, pois evidencia as quantificações, as medições, as classificações e 

as comparações por meio da utilização de conhecimentos matemáticos de artefatos, como, por 

exemplo, as sacas e os balaios, que estão disponibilizados nesse contexto. 

Essas práticas matemáticas que são utilizadas na cultura cafeeira estão associadas com 

o desenvolvimento das próprias ticas, técnicas ou procedimentos desenvolvidos pelos membros 

desse grupo cultural. Esse fato demonstra a utilização de maneiras distintas de resolução de 

problemas que são inerentes aos fenômenos vivenciados no processo produtivo cafeeiro. 

Nesse sentido, a Etnomodelagem mostrou que os saberes e os fazeres matemáticos 

próprios da etno dos membros de grupos culturais distintos estão em concordância com o 

próprio contexto sociocultural, pois estão enraizados em suas práticas cotidianas (ROSA; 

OREY, 2017b). Consequentemente, a Etnomodelagem promoveu o entendimento das 

atividades matemáticas curriculares propostas em sala de aula no contexto da produção cafeeira. 

 

4.1.3.   Categoria Conceitual: Contexto Dialógico 

 

Os códigos preliminares identificados nos instrumentos de coleta de dados brutos que 

foram utilizados nesse estudo compõem a categoria conceitual relacionada com o contexto 

dialógico dessa investigação. 

Esses códigos estão relacionados com: a) as conexões da matemática com o cotidiano, 

b) o empenho na resolução de conteúdos matemáticos, c) a valorização dos conhecimentos 

matemáticos, d) as contribuições do conhecimento matemático para o cotidiano, e) a projeção 

de futuro com base na tomada de decisões, f) o conhecimento dialógico, g) a matematização 
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das situações cotidianas, h) os etnomodelos dialógicos, i) a interpretação de problemas 

matemáticos e j) a formulação de questões matemáticas. 

Por meio dos resultados obtidos nesse estudo, infere-se que os participantes que 

visitaram a fazenda produtora de café consideraram os conhecimentos escolares importantes 

para a determinação das situações-problemas propostas em sala de aula, mas também se 

conscientizaram sobre a importância do conhecimento local sobre o café para auxiliá-los no 

processo resolutório das atividades propostas em sala de aula. 

Por exemplo, a participante F44 conectou os conhecimentos êmicos (produção cafeeira) 

com os éticos (escolar) por meio da dialogicidade ao relatar que os “blocos de atividades que 

foram realizados nos mostraram como, quando e onde a matemática é utilizada nas propriedades 

rurais produtoras de café” enquanto a participante F26 demonstrou a valorização do 

conhecimento êmico quando descreveu que após a visita à propriedade rural aprendeu “a forma 

como o café (secando) fica direcionado pro sol”. 

Assim, a elaboração das atividades matemáticas dialógicas teve como principal objetivo 

analisar de maneira holística os conhecimentos éticos e êmicos que os alunos participantes 

desse estudo desenvolveram durante a realização das atividades de Etnomodelagem por meio 

da elaboração de etnomodelos dialógicos. 

Consequentemente, os conhecimentos desenvolvidos localmente pelos membros de 

grupos culturais distintos compõem as “várias maneiras, técnicas, habilidades (ticas) de 

explicar, de entender, de lidar e de conviver com distintos contextos naturais (matemas)  e 

socioeconômicos (etnos)” (D’AMBROSIO, 2009, p. 63) presentes em seu próprio ambiente 

cultural. 

Ao elaborar os etnomodelos dialógicos, os alunos participantes desenvolveram a sua 

visão crítica e reflexiva com relação ao pagamento dos funcionários. Por exemplo, o 

participante M7 relatou que “através de cálculos matemáticos, percebi que as medidas para 

realizar o pagamento na colheita não é padronizada, podendo gerar prejuízo para um dos lados” 

enquanto a participante F18 comentou que “com as atividades eu vi o quanto a matemática é 

importante até mesmo para que haja um pagamento justo”. 

Durante o processo de resolução das situações-propostas, esses participantes indicaram 

que os apanhadores recebem pelo volume colhido de café, que é medido por meio de balaios 

fornecidos pelo dono da propriedade rural. Esse fato motivou a elaboração de etnomodelos 

relacionados com esses artefatos culturais por meio da tradução práticas matemáticas distintas 

que estavam relacionadas com a cultura cafeeira. 
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Entretanto, durante o desenvolvimento das atividades propostas em sala de aula, os 

participantes também notaram que a maneira como o pagamento do café colhido era realizado 

não estava padronizado para o volume de 60 litros. Por exemplo, a participante F22 argumentou 

que “existem diversos tipos de balaios com diferentes volumes, o que proporciona um peso 

diferente em cada caso, o que não é justo com os trabalhadores, pois a medida não é 

padronizada”. 

É importante ressaltar que 25 (71,4%) participantes discutiram as argumentações 

necessárias para verificar se o fazendeiro estava pagando corretamente os apanhadores de café 

com a utilização de um balaio cujo volume, de acordo com o proprietário, corresponde a 60 kg. 

Por exemplo, a aluna participante F20 respondeu que o fazendeiro realizava esse pagamento “a 

partir do preço do produto pago para cada balaio conforme o número de cestos com o café 

colhido”. 

Nesse direcionamento, a participante F18 destacou a importância de se ter um preço 

negociado antes da colheita do café ser iniciada, pois afirmou que “se houver uma negociação 

justa sobre o preço do balaio, essa é uma maneira correta para fazer o pagamento”. 

Similarmente, o participante M13 afirmou que o “balaio não tem sempre um padrão, então, é 

importante a negociação das duas partes, podendo ser feito como na fazenda, utilizando um 

saco medida”. 

Com referência à discussão sobre a melhor maneira para realizar o pagamento para os 

apanhadores de café, 5 (14,3%) participantes entenderam que o melhor método seria pelo peso 

de café colhido porque não haveria variações nas medidas realizadas. Assim, a participante F12 

afirmou que “uma maneira de realizar esse pagamento para os apanhadores é a partir da 

pesagem dos grãos de café”. 

Contudo, 19 (54,3%) participantes afirmaram que um modo adequado para realizar esse 

pagamento seria por meio da utilização do volume como uma medida para o café colhido. Por 

exemplo, a participante F40 afirmou que esse pagamento poderia ser realizado “com a 

utilização do volume, pois o peso será relativo conforme a umidade dos grãos de café”. Porém, 

a participante F16 respondeu que o pagamento “por kg não é justo, devido à casca e à perca 

líquida, desvalorizando o trabalho dos apanhadores”. Em seguida, o participante M9 explicou 

que “alguns balaios apresentam tamanhos diversos, mas negociando o valor antes não há 

problema”. 

De acordo com esse contexto, esses participantes identificaram a necessidade de 

padronizar o tamanho do balaio para colher o café e os debates realizados em sala de aula sobre 

essa situação-problema mostraram soluções diversas para a sua solução. Por exemplo, os 
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participantes dos Grupos C e D destacaram a importância de, inicialmente, calcular o volume 

do balaio (cesto) ao comentarem que os colhedores “deveriam calcular o volume dos balaios” 

para, depois, estipularem “um valor para essa medida”. 

Similarmente, os participantes do Grupo A afirmaram que o “fazendeiro deveria fazer o 

pagamento baseado no peso da saca ou do balaio de café ou poderia ser usado também um 

balaio com medidas padrão, já que o balaio artesanal de cada trabalhador poderia ter medidas 

diferentes”. Assim, essa abordagem propiciou o desenvolvimento de uma conscientização dos 

participantes desse estudo sobre o respeito e a valorização das vivências cotidianas dos 

membros desse grupo cultural específico (cultura cafeeira). 

Essas experiências foram relevantes para a promoção de uma relação com significado 

entre o conhecimento matemático local cotidiano com aquele sistematizado nas escolas. Nesse 

sentido, Rosa e Orey (2017a) argumentam sobre a importância de articular os saberes/fazeres 

escolares e cotidianos com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento de um processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática contextualizado para resolver os problemas enfrentados 

no cotidiano. 

Continuando com essa interpretação, os resultados desse estudo mostram que 18 

(51,4%) participantes responderam que não utilizariam o balaio ou a saca de café como uma 

unidade de medida para padronizar o pagamento dos grãos de café colhidos em todas as 

fazendas de café porque os tamanhos dos balaios são diferentes. 

Por exemplo, a participante F20 afirmou que “existem tamanhos diferentes para os 

balaios e para as sacas de café e talvez fosse necessário padronizar um tamanho para essas 

medidas”. Contudo, a participante F34 afirmou que essa padronização é impossível de ser 

realizada, pois os “balaios têm vários tamanhos e acabam dificultando o pagamento do café”. 

Desse modo, Rosa e Orey (2014b) afirmam existir a necessidade da tradução para 

descrever o processo desenvolvido entre sistemas culturais de conhecimentos matemáticos. Por 

exemplo, esses participantes entenderam os saberes e os fazeres dos funcionários das fazendas 

e dos apanhadores de café, pois perceberam a influência que a cultura exerce sobre as suas 

práticas laborais, bem como no desenvolvimento do conhecimento matemático local, que é 

historicamente construído e difundido de geração em geração. 

Destaca-se que, na realização do último bloco de atividades proposto para o trabalho de 

campo desse estudo, 34 (97,1%) participantes analisaram e discutiram de uma maneira holística 

os conhecimentos matemáticos éticos e êmicos que desenvolveram durante a elaboração de 

etnomodelos dialógicos para resolver as situações-problema propostas. 
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Nesse contexto, a elaboração de atividades matemáticas em concordância com as 

abordagens êmicas (práticas rurais) e éticas (conteúdos matemáticos escolares) propiciou o 

desenvolvimento dialógico de etnomodelos quando os participantes matematizaram as ideias, 

os procedimentos e as práticas matemáticas próprias do cotidiano da produção cafeeira, que 

teve o seu encontro natural com as atividades praticadas no ambiente escolar. 

De acordo com Rosa e Orey (2006), existe a necessidade de que os alunos compreendam 

que o conhecimento matemático local não possui um posicionamento conflitante em relação à 

própria identidade cultural e nem dos membros da comunidade escolar. 

Por outro lado, como preparação para a realização das atividades propostas no quarto 

bloco, os participantes desse estudo se dirigiram a uma propriedade rural ou à uma loja de 

comércio de produtos agropecuários, bem como pesquisaram na internet, para registrarem as 

dimensões de um balaio de café (medidas da boca, do fundo e da altura). Sendo assim, esses 

participantes elaboraram representações êmicas para o volume do balaio utilizado na colheita 

de café. 

Por exemplo, os participantes do Grupo C obtiveram a medida do balaio de café na 

fazenda do pai do participante M7 enquanto os participantes dos Grupos B, E e F utilizaram as 

dimensões encontradas na Internet. Os participantes dos Grupos A e D usaram as medidas que 

encontraram nos balaios que estavam sendo vendidos em lojas agropecuárias. 

Na pesquisa realizada na loja, os participantes dos Grupos A e D verificaram que havia 

balaios de tamanhos e medidas diferentes e, assim, escolheram um deles ao acaso para que 

pudessem indicar as medidas que seriam utilizadas nessa atividade. Por exemplo, ao solicitar 

as medidas de um balaio, a participante F30 desse grupo, cujo pai é o proprietário de uma dessas 

lojas, foi questionada: “Qual é o tamanho do balaio que você quer? É o maior?”. 

No entanto, como esses participantes ainda não tinham estudado os conteúdos de 

Geometria Espacial em seu período letivo, a professora-pesquisadora comentou sobre as 

principais características dos sólidos geométricos necessárias para a elaboração dos 

etnomodelos. Sendo assim, a professora-pesquisadora desenhou no quadro esses sólidos e 

solicitou que esses participantes determinassem qual seria a melhor aproximação para a forma 

geométrica do balaio de café. 

Assim, os sólidos geométricos (conhecimento ético) foram representados pela 

professora-pesquisadora no quadro em sala de aula. Ressalta-se que também houve discussões 

para que os participantes em cada grupo concluíssem qual era o sólido geométrico mais 

adequado para representar o balaio de café. 
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A interpretação desses resultados mostra que 20 (57,1%) participantes dos Grupos B, D 

e E consideraram o formato desses artefatos como um tronco de cone, 10 (28,6%) participantes 

dos Grupos C e F consideraram o formato do balaio como um cilindro enquanto 5 (14,3%) 

participantes do Grupo A consideraram o formato do balaio como um tronco de pirâmide. Essa 

interpretação também mostra que esses participantes elaboraram representações êmicas (locais) 

do formato balaio de café por meio de representações éticas (escolares) para que pudessem 

desenvolver etnomodelos dialógicos que representassem uma associação entre essas duas 

abordagens. 

Em seguida, a professora-pesquisadora mostrou para os participantes qual era a fórmula 

para o cálculo de volume para cada sólido geométrico, pois esse conteúdo ainda não havia sido 

previamente estudado. De acordo com esses resultados, infere-se que as representações êmicas 

do balaio de café e de suas medidas foram realizadas por meio de diferentes formas geométricas. 

Como os balaios não eram padronizados, os volumes encontrados foram diferentes. Por 

exemplo, os participantes do Grupo B, ao adotar que o balaio tinha a forma de um tronco de 

cone, encontraram como resultado o valor de, aproximadamente, 64,7 litros, enquanto os 

participantes do Grupo A, ao adotarem que o balaio tinha a forma de um tronco de pirâmide de 

bases quadradas, encontraram como resultado o valor de, aproximadamente, 88 litros. 

Entretanto, se os participantes do Grupo A tivessem escolhido o tronco de cone como o 

sólido para elaborar um etnomodelo dialógico, o volume seria um valor mais próximo de 60 

litros, pois determinamos que para o raio menor = 18cm; raio maior = 24 cm e π =3, teremos 

um valor aproximado de V = 69 litros. Entretanto, com as bases retangulares e medindo 48cm 

x 24cm e 34cm x 36cm, e considerando o sólido como tronco de pirâmide, o volume daria 61,8 

litros. Sendo assim, a aproximação equivocada de que as bases eram quadradas, gerou uma 

resposta muito distante da realidade. 

Os participantes do Grupo C consideraram que, de acordo com as informações êmicas 

previamente coletadas, o balaio de café se assemelhava a um tronco de cone. Por exemplo, a 

aluna participante F24 comentou que o “balaio é mais redondo do que o quadrado, então, está 

mais perto de um tronco de cone do que pra perto de um tronco de pirâmide”. 

Então, os participantes desses grupos elaboraram diferentes etnomodelos dialógicos 

para determinarem o volume do balaio de café com base nos dados êmicos de suas medidas 

previamente coletadas, bem como embasados nos dados éticos relacionados com as 

matematizações utilizadas em sala de aula. 

Nesse contexto, D’Ambrosio (1993) argumenta que os modelos desenvolvidos pelos 

membros de grupos culturais distintos não são estáticos, pois estão em constante transformação 
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em virtude do dinamismo cultural entre conhecimentos matemáticos distintos. De modo 

semelhante, Rosa e Orey (2017b) argumentam que os etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos 

têm origem na realidade dos membros de grupos culturais distintos. 

Por exemplo, o cotidiano dos funcionários da fazenda produtora de café pode auxiliar 

os alunos na abstração dos conceitos matemáticos e geométricos propostos no currículo escolar. 

Essas evidências mostram que os participantes desse estudo se conscientizaram sobre a 

utilização de conceitos matemáticos e geométricos em contextos culturais distintos. Assim 

também, infere-se que os etnomodelos êmicos descrevem um determinado sistema de 

conhecimento matemático desenvolvido pelos membros de um grupo cultural específico 

enquanto os etnomodelos éticos apresentam as características da matemática acadêmica 

independente da cultura que está sendo estudada. 

Então, as atividades relacionadas com a condução do trabalho de campo desse estudo, 

estavam relacionadas com a elaboração de etnomodelos êmicos e éticos que direcionou os 

participantes para a elaboração de etnomodelos dialógicos que estavam vinculados à prática 

matemática da cultura cafeeira. 

Por conseguinte, nesse estudo, os etnomodelos dialógicos conectaram as abordagens 

êmica e ética, pois associou esses conhecimentos por meio da complementaridade entre essas 

duas abordagens que promoveu a sua interação e o seu dinamismo cultural. Então, as salas de 

aula propiciam o encontro de conhecimentos diferentes, como, por exemplo, os escolares e os 

cotidianos. 

Para D’Ambrosio (1997), os saberes adquiridos fora do contexto escolar se encontram 

com os saberes adquiridos no ambiente institucional por meio do dinamismo cultural entre 

culturas distintas. Nesse estudo, esse aspecto se tornou relevante, pois a “escola oficial precisa 

aprender com os processos educacionais informais e incluir em seu cotidiano aspectos da 

educação informal” (MONTEIRO; POMPEU, 2001, p. 58). 

Por meio da interpretação dos resultados desse estudo, infere-se que 26 (74,3%) 

participantes afirmaram que existe uma relação entre a matemática aprendida fora da escola 

com aquela ensinada em sala de aula de uma maneira complementar e abrangente. Essa 

abordagem possibilitou a elaboração de etnomodelos dialógicos que utilizam simultaneamente 

os conhecimentos êmicos e éticos desenvolvidos nas práticas das culturas cafeeira e escolar. 

Por exemplo, o participante M7 comentou que esses conhecimentos “se complementam 

e propiciam um conhecimento matemático mais amplo”. A participante F24 afirmou que a 

participação nessas atividades proporcionou o “desenvolvimento de nossa visão crítica e 

reflexão para com os diversos usos da matemática no dia-a-dia”. 
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De modo semelhante, o participante F34 destacou a importância de “entender a 

matemática na prática, de conhecer a história do café que é tão importante na nossa região e ver 

de perto como as coisas funcionam”. 

Consequentemente, os conhecimentos locais (êmico, funcionários da fazenda) se 

interagiram dialogicamente com os conceitos globais (éticos, alunos participantes) numa 

relação de reciprocidade entre os saberes desenvolvidos nesses dois ambientes culturais 

(ROSA; OREY, 2013). 

Esses argumentos mostram a necessidade da utilização do cotidiano dos alunos na 

elaboração de atividades curriculares matemáticas, pois é preciso que os professores tragam 

para a sala de aula a contextualização de fenômenos cotidianos por meio da utilização de 

instrumentos educacionais que possibilitem a sua conexão com o currículo escolar 

(D’AMBROSIO, 2008). Nesse sentido, Rosa e Orey (2014b) estabelecem que essa abordagem 

possibilita um entendimento aprofundado do dinamismo cultural entre os conhecimentos local 

e o global em direção a uma compreensão matemática holística de âmbito glocal. 

Esse processo de glocalização facilita as conexões entre os conhecimentos local e 

global, pois oferece maneiras distintas para conectar os aspectos locais (micro) aos de grande 

escala (macro) do mundo sociocultural. Portanto, a glocalização pode ser considerada como o 

entrelaçamento entre os conhecimentos matemáticos global (ético) e local (êmico). No processo 

da Etnomodelagem, a glocalização também é denominada por abordagem dialógica (ROSA; 

OREY, 2016). 

Por exemplo, Rosa (2010) argumenta que é importante que os alunos sejam orientados 

a criarem o conhecimento matemático por meio da problematização de situações vivenciadas 

no cotidiano para que possam contextualizar os seus conceitos. Essa abordagem visa 

oportunizar aos participantes o desenvolvimento de habilidades e competências, cujos objetivos 

estão além do aprendizado dos conteúdos matemáticos e geométricos estabelecidos nos 

programas curriculares. 

Nesse direcionamento, as atividades desenvolvidas nos blocos propostos no trabalho de 

campo desse estudo possibilitaram aos participantes a: 

Aprender[em] a aprender e a pensar, a relacionar o conhecimento com dados 

da experiência cotidiana, a dar significado ao aprendizado e a captar o 

significado do mundo, a fazer a ponte entre a teoria e prática, a fundamentar a 

crítica, a argumentar com base em fatos, a lidar com o sentimento que a 

aprendizagem desperta (BRASIL, 1999, p. 87). 
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De acordo com essa asserção, é necessário considerar que “um importante componente 

da etnomatemática [bem como da etnomodelagem] é possibilitar uma visão crítica da realidade, 

utilizando instrumentos de natureza matemática” (D’AMBROSIO, 2001, p. 23). 

Por conseguinte, a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo mostra que a 

conexão entre os ambientes escolar e extraescolar foi realizada por meio do entrelaçamento 

entre o conhecimento matemático ético dos participantes desse estudo e o conhecimento 

matemático êmico dos funcionários da fazenda sob uma ótica dialógica. 

Então, é importante que os professores valorizem o conhecimento que os alunos trazem 

para a sala de aula para aproveitá-los na elaboração de atividades matemáticas curriculares, para 

que possam se conscientizar de que o:  

(...) aprendizado dos alunos depende das conexões efetuadas com o 

conhecimento prévio que trazem para o sistema escolar. Nesse sentido, o 

ensino e a aprendizagem são atividades inerentes às atividades culturais das 

comunidades nas quais os alunos participam e interagem. Dessa maneira, é 

importante compreendermos como a cultura influencia o aprendizado dos 

alunos e como podemos utilizar o conhecimento cultural que trazem para as 

salas de aula como um recurso pedagógico para auxiliá-los na aprendizagem 

dos conteúdos matemáticos (ROSA; OREY, 2013, p. 557). 

 

Ressalta-se que o conhecimento cotidiano também pode subsidiar a aquisição do 

conhecimento escolar, pois ao: 

(...) transitar entre os dois campos conceituais – cotidiano e científico – o 

professor deve possibilitar ao aluno o domínio pleno do processo histórico da 

gênese de cada campo, pois, tanto os cotidianos quanto os científicos possuem 

suas razões lógicas e históricas de existência. Eles têm uma história como 

protagonista e contextos de formação diferentes (DAMAZIO, 2004, p. 97). 

 

De acordo com essa asserção, D’Ambrosio (2008) argumenta que a educação resulta da 

dinâmica do encontro cultural de gerações. Nesse direcionamento, os conteúdos matemáticos 

podem ser trabalhados no currículo matemático partindo do contexto sociocultural dos alunos. 

Por conseguinte, os aspectos matemáticos relacionados com cultura cafeeira, que foram 

contemplados nas argumentações realizadas pelos participantes desse estudo, estão 

relacionados com as concepções de modelagem desenvolvidas por Biembengut (2000), pois: 

(...) conhecer, entender e explicar um modelo [sob uma perspectiva ética] ou 

mesmo como determinadas pessoas ou grupos sociais utilizaram ou utilizam-

no [numa perspectiva êmica], pode ser significativo, principalmente, porque 

nos oferece uma oportunidade de “penetrar no pensamento” de uma cultura e 

obter uma melhor compreensão de seus valores, sua base material e social, 

dentre outras vantagens (BIEMBENGUT, 2000, p.137). 
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Desse modo, a possibilidade de diálogo entre sistemas de conhecimentos matemáticos 

distintos possibilitou o desenvolvimento de uma visão holística das práticas laborais dos 

funcionários da fazenda produtora de café pelos participantes desse estudo. 

 

4.1.4.   Categoria Conceitual: Ação Pedagógica da Etnomodelagem 

 

Os códigos preliminares identificados nos instrumentos de coleta de dados brutos, 

compõem a categoria conceitual relacionado com o desenvolvimento de uma ação pedagógica 

da Etnomodelagem no contexto desse estudo, que teve como objetivo o engajamento dos 

participantes na elaboração de etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos. 

Esses códigos estão relacionados com a busca para: a) despertar o interesse e a 

motivação para a aprendizagem em Matemática, b) destacar o papel dos professores, c) 

reconhecer as estratégias de resolução de problemas, d) promover a participação dos alunos em 

atividades extraclasse, e) evidenciar as estratégias para melhorar a aprendizagem em 

Matemática, ressaltando a sua interdisciplinaridade da Matemática, f) reconhecer as próprias 

limitações na aprendizagem, g) evidenciar o trabalho em grupo, colaborativo e em equipe, bem 

como h) discutir a importância do convívio escolar. 

O principal objetivo dessa ação pedagógica foi aproximar o conhecimento matemático 

proveniente da cultura cafeeira com a Matemática desenvolvida no ambiente escolar a partir de 

uma proposta em que os participantes desse estudo investigassem os processos produtivos do 

café. 

Assim, nesse estudo, a Etnomodelagem foi considerada como uma ação pedagógica que 

despertou o interesse dos participantes, auxiliando-os a estruturarem a maneira pela qual 

analisaram as situações-problemas, ampliando o conhecimento matemático que é aprendido no 

sistema escolar. 

Então, a realização de atividades baseadas nas abordagens êmica, ética e dialógica da 

Etnomodelagem desenvolveu a motivação e o interesse dos participantes desse estudo para o 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática. Nessa ação pedagógica, esses participantes 

realizaram pesquisas, participaram de discussões e debates e trocaram informações que foram 

importantes para o entendimento das práticas matemáticas relacionadas com o café. Por 

exemplo, a participante F44 comentou que “Professora! Tô amando fazer isso! Tá muito legal 

fazer esse negócio”. 

Desse modo, a motivação e o interesse dos alunos participantes ficaram evidentes 

durante a realização dos blocos de atividades propostos em sala de aula. Similarmente, o 
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participante M17 comentou que as “atividades foram muito legais, pois foi uma forma de 

aprendizado descontraído, que nos mostrou mais sobre a principal atividade econômica da 

nossa região que é o cultivo do café, possibilitando, assim, abranger novos conhecimentos 

matemáticos sobre essa área”. Para Rosa e Orey (2007), essa tendência em Educação 

Matemática tem como objetivo desenvolver a formação de alunos críticos, reflexivos e que 

estejam atentos aos diferentes problemas que são enfrentados no cotidiano. 

A interpretação dos resultados desse estudo mostra que, com o decorrer da execução 

dos blocos de atividades, os participantes interagiram de um modo ativo e colaborativo na 

realização das tarefas propostas em sala de aula, discutindo sobre os possíveis resultados, bem 

como expuseram as suas argumentações de uma maneira colaborativa. Por exemplo, a 

participante F20 afirmou que “essas atividades podem ter unido mais os alunos e nos mostrado 

a importância da Matemática”. 

De acordo com Vargas (2009), é importante discutir as resoluções e as respostas das 

atividades investigativas por meio da socialização de seus resultados entre os pares. Nesse 

direcionamento, os alunos apresentam as suas soluções e compartilham os seus 

questionamentos que sãos discutidos e esclarecidos pelos professores. O principal objetivo 

dessa abordagem foi explorar as diferentes possibilidades de resoluções encontradas para as 

situações-problema propostas em sala de aula. 

Nesse contexto, essa interpretação também mostra que 26 (74,3%) participantes 

afirmaram que gostam de trabalhar em grupos, pois facilita o aprendizado, a cooperação e o 

trabalho em equipe, além de desenvolver a conexão social, o entrosamento e o auxílio mútuo. 

Para esses participantes, o trabalho em grupo é uma atividade dinâmica e eficiente que 

possibilita o desenvolvimento do respeito e da valorização do conhecimento matemático 

desenvolvido pelos membros de grupos culturais distintos. 

Por exemplo, a participante F20 comentou que o trabalho em grupo “possibilita a 

cooperação, estimula a convivência em grupo, possibilita a aprendizagem descontraída, 

desenvolve o respeito, é divertido e desenvolve a empatia”. Conforme esses resultados, infere-

se que os participantes desse estudo realizaram as atividades propostas em sala de aula de um 

modo ativo e colaborativo, participando em discussões interativas com relação às resoluções 

das situações-problema vinculadas ao contexto cafeeiro. 

Nesse contexto, Torres, Alcântara e Irala (2004) destacam que a “aprendizagem 

colaborativa é uma estratégia de ensino que encoraja a participação do estudante no processo 

de aprendizagem e que faz da aprendizagem um processo ativo e efetivo” (p. 3). Esse processo 

de exposição das soluções apresentadas para as situações-problema propostas em sala de aula, 
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bem como os questionamentos feitos pelos colegas possibilitou que esses participantes 

revisassem as suas interpretações sobre a natureza da Matemática, potencializando a produção 

do conhecimento matemático.  

Ressalta-se que, de acordo com Anjos, Nacarato e Freitas (2018), no trabalho em grupo 

são potencializadas as “relações de apoio, empatia e coletividade entre os alunos”, haja vista 

que o “grupo colaborativo é um espaço educativo e, nesse sentido, possibilita a transformação 

de sujeitos (...) dentro de condições concretas, considerando-se a realidade social e cultural de 

seus participantes” (p. 212-213). 

Com relação à ação pedagógica da Etnomodelagem, é necessário destacar que, no 

decorrer da condução do trabalho de campo desse estudo, todos os seis grupos formados pelos 

35 participantes, gravaram a maioria das atividades propostas em sala de aula com o gravador 

de voz do telefone celular e, posteriormente, enviaram essa gravação para a professora-

pesquisadora por meio do aplicativo WathsApp. 

Essa atividade colaborativa de aprendizagem relaciona-se com um modelo de ação 

pedagógica e tecnológica que objetivou a colaboração entre a professora-pesquisadora e os 

participantes, pois possibilitou a comunicação e troca de ideias sobre a elaboração dos 

etnomodelos propostos. 

Nesse sentido, Torres, Alcântara e Irala (2004) destacam que a tecnologia se constitui 

em uma ferramenta que possibilita o desenvolvimento e a sustentação do processo colaborativo 

ou cooperativo. Nesse sentido, durante a realização das atividades propostas, os participantes 

foram orientados pela professora-pesquisadora a realizarem pesquisas na Internet sobre a 

cultura e o processo produtivo do café, como, por exemplo, sobre a quantidade de café colhido 

por pé, bem como sobre a quantidade de café torrado a partir dos grãos secos. 

Nesse direcionamento, conforme os pressupostos da BNCC (BRASIL, 2018), existe a 

necessidade de que os alunos utilizem os processos matemáticos e as tecnologias digitais com 

o objetivo de modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas do 

conhecimento com o objetivo de validar as estratégias e os resultados obtidos. 

Com relação à realização de atividades extraclasse, a interpretação dos resultados 

mostra que, no início desse trabalho de campo, somente 6 (17,1%) participantes tinham 

participado desse tipo de atividade para a aprendizagem de conteúdos matemáticos. Por 

exemplo, a aluna participante F42 relatou que “realizei uma atividade extraclasse em 

matemática no laboratório de informática”. 

No entanto, 29 (82,9%) afirmaram que nunca realizaram atividades extraclasses 

relacionadas com a Matemática. Por exemplo, a participante M7 afirmou que “nunca saí da sala 
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de aula para ver a aplicação da matemática no dia a dia”. Nesse contexto, Piazzi (2014) relata 

que os professores têm um papel fundamental na instrução e na utilização de estratégias que 

possibilitem a compreensão de conteúdos escolares pelos alunos. 

É importante ressaltar que, para o desenvolvimento da Etnomodelagem, é necessária a 

implementação de atividades extraclasses, pois esse tipo de ação pedagógica é fundamental 

para o desenvolvimento da estrutura curricular, bem como para o desempenho acadêmico dos 

alunos. Por exemplo, o resultado do estudo conduzido por Santos (2017) mostra que as 

atividades extraclasses influenciam diretamente a capacidade de abstração dos alunos, 

especialmente, perante o raciocínio lógico exigido na compreensão de conteúdos matemáticos.  

Então, é necessário que os alunos participem de atividades extraclasses para que possam 

extrapolar o espaço das salas de aula e, assim, observarem a realidade e (re)descobrirem 

diferentes maneiras de resolução de situações-problema contextualizadas em sua vida diária 

(MONTEIRO; POMPEU JR., 2001). Assim, a Etnomodelagem possibilitou que os conteúdos 

matemáticos se relacionassem com as situações-problema que possuem contextualização no 

cotidiano, possibilitando que os participantes desenvolvessem um entendimento holístico de 

sua comunidade com relação à cultura cafeeira. 

Então, de acordo com os resultados obtidos nesse estudo, infere-se que a 

contextualização possibilitou a conscientização da aplicação prática de conceitos matemáticos 

e geométricos em situações extraescolares relacionadas ao cultivo do café. Dessa maneira, Rosa 

e Orey (2017b) afirmam que a Etnomodelagem pode ser percebida como uma ação pedagógica 

que busca a contextualização da Matemática na realidade, bem como melhorias no processo de 

ensino e aprendizagem dessa disciplina. 

Nesse contexto, Rosa (2010) argumenta sobre a necessidade de os professores 

apresentarem os conteúdos matemáticos por meio da contextualização de situações-problema 

vivenciadas no cotidiano dos alunos. Para esse autor, essa abordagem pode minimizar o fato de 

que a Matemática seja apresentada como um obstáculo para a aprendizagem dos alunos por 

causa da maneira como é ensinada em salas de aula, haja vista que os seus conteúdos são 

memorizados por meio da aplicação descontextualizada de situações-problema desvinculadas 

do cotidiano dos alunos. 

Continuando com a interpretação dos resultados desse estudo, para 26 (74,3%) 

participantes, os blocos de atividades realizados durante a condução desse trabalho de campo 

contribuíram para o entendimento sobre a aplicabilidade de conteúdos matemáticos no 

cotidiano de uma fazenda produtora de café. Por exemplo, a participante F22 afirmou que esses 
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blocos de atividades contribuíram para que “eu aprendesse de maneira dinâmica, como a 

matemática é aplicada no cotidiano dos produtores de café e também em no nosso cotidiano”. 

No entanto, Rosa e Orey (2012a) argumentam que, para que esse objetivo seja atingido, 

existe a necessidade de que os alunos estejam inseridos em um ambiente de aprendizagem que 

possibilite a utilização do conhecimento matemático tacitamente adquirido na comunidade 

escolar na qual estão inseridos. 

Nesse direcionamento, essa interpretação mostra que, para 18 (51,4%) participantes, a 

ação pedagógica relacionada com a visita à fazenda produtora de café proporcionou a ampliação 

de seus conhecimentos, bem como a aprendizagem de conteúdos matemáticos. 

Com relação às atividades propostas nos blocos do registro documental para o 

desenvolvimento da ação pedagógica da Etnomodelagem, a interpretação dos resultados 

obtidos mostra que a atividade denominada Seminário com a Engenheira Agrônoma foi bem 

sucedida e conceituada pelos participantes desse estudo. 

Para 20 (57,1 %) participantes, essa atividade colaborou para um melhor entendimento 

das práticas matemáticas presentes na cultura cafeeira. Por exemplo, a participante F32 relatou 

que as atividades propostas nesse estudo possibilitaram que “eu tivesse uma visão mais 

aprofundada sobre o assunto do café, tendo contato com profissionais da área”. 

Com relação às atividades compreendidas pelo seminário e pela visita à fazenda 

produtora de café, 26 (74,3%) participantes afirmaram que os conhecimentos matemáticos 

presentes nas práticas cotidianas se relacionam de maneira direta ou indireta com os conceitos 

matemáticos estudados em sala de aula. Por exemplo, com o participante M7 afirmou que 

“gostei de poder aplicar no dia a dia os conceitos que foram ensinados em sala de aula” enquanto 

a participante F30 relatou que o “aspecto que mais me chamou atenção foi a importância de se 

conhecer a matemática para aplicá-la no cotidiano”. 

A interpretação dos resultados obtidos nesse estudo mostra que essa ação pedagógica 

propiciada pela visita dos participantes à fazenda e pela sua participação no seminário em sala 

de aula com a engenheira agrônoma possibilitou o desenvolvimento do dinamismo cultural 

entre a cultura escolar dos alunos com a cultura cafeeira. Dessa maneira, essa ação pedagógica 

possibilitou que os participantes desse estudo tivessem oportunidades de contextualização os 

conceitos matemáticos e geométricos estudados em sala de aula. 

Por exemplo, o participante M13 destacou que a visita à fazenda “propiciou que 

diferentes percepções da matemática expandissem o meu conhecimento trigonométrico e 
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geométrico” enquanto a participante F12 ressaltou que “ficou evidente que a matemática não 

está presente somente na escola, mas em nosso cotidiano”. 

Nessa perspectiva, Rosa e Orey (2010) afirmam que, por meio da Etnomodelagem, os 

alunos desenvolvem as ferramentas essenciais para que possam refletir sobre a realidade, 

transformando-a com o objetivo de atingir um bem coletivo e melhorar a qualidade de vida dos 

membros de suas comunidades. 

De acordo com a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo, 26 (74,3%) 

participantes avaliaram positivamente o trabalho realizado no decorrer da condução dos blocos 

de atividades propostos nesse estudo. Na concepção desses participantes, esse trabalho foi 

importante para o desenvolvimento de sua visão crítica e reflexiva com relação à importância 

da matemática para a realização de tarefas cotidianas relacionadas com as atividades da 

produção cafeeira. 

Desse modo, esses participantes apreciaram a participação nessas atividades, 

descrevendo-os como produtivos, interativos, didáticos, objetivos e interessantes. Por exemplo, 

a participante F38 afirmou que “gostei desse trabalho porque foi muito positivo e essa 

experiência ampliou a minha visão da matemática, pois aprendi os conteúdos de maneira 

descontraída”. 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2017a) destacam que as práticas matemáticas culturais 

ultrapassam o espaço físico escolar, pois os professores propõem a elaboração de atividades 

originadas no contexto sociocultural dos alunos por meio do desenvolvimento de uma ação 

pedagógica que possibilite o encontro entre saberes e fazeres distintos. 

Para 26 (74,3%) participantes, os pontos positivos da experiência vivenciada no decorrer 

da condução do trabalho de campo desse estudo estavam relacionados com: 

a) o conhecimento sobre o café, que é produto principal da economia da cidade. 

b) o conhecimento do processo produtivo do café. 

c) o conhecimento sobre a história e a cultura do café. 

d) a ampliação do conhecimento matemático. 

e) a melhoria da relação entre os colegas. 

f) a importância do trabalho em equipe. 

g) o reconhecimento da importância da matemática. 

h) a compreensão das aplicações práticas da matemática no cotidiano. 

i) a organização do pensamento matemático. 

Por exemplo, a participante F44 destacou que um ponto positivo estava relacionado com 

a descoberta de “novas experiências, de diferentes maneiras de aprender, inclusive fora do 



266 

ambiente escolar, pois fizemos tudo isso em grupos, ou seja, tivemos a oportunidade de estar e 

aprender juntos com os amigos”. 

Portanto, Rosa e Orey (2007) argumentam sobre a necessidade da adoção de ações 

pedagógicas inovadoras que posicionem os alunos no centro da aprendizagem em Matemática 

ao oferecerem condições para que possam dialogar com os conteúdos curriculares, analisando-

os criticamente, pois busca engajá-los num processo de ensino relevante e contextualizado. 

Com relação à ação pedagógica da Etnomodelagem desenvolvida nesse estudo, infere-

se que 26 (74,3%) participantes gostariam de vivenciar mais experiências como essa nas aulas 

de matemática, pois essa abordagem possibilitou uma aprendizagem prática e contextualizada 

por meio das atividades propostas em sala de aula e fundamentadas na produção cafeeira. 

Assim, o conhecimento adquirido a partir da experiência possibilitou o desenvolvimento 

de diferentes maneiras de aplicar a Matemática, tornando as aulas mais divertidas, dinâmicas e 

interativas. Por exemplo, a participante F34 destacou o fato de o “balaio de café ter todo um 

processo matemático, além de ver como a experiência das pessoas gera esse conhecimento”. 

Essa abordagem corrobora com o resultado do estudo conduzido por Rosa e Orey 

(2017a) que mostram a Etnomodelagem como um estudo de situações cotidianas que utiliza os 

conteúdos matemáticos como uma linguagem para a compreensão, a simplificação e a resolução 

de problemas associados ao cotidiano, objetivando uma possível modificação dessa realidade. 

A interpretação desses resultados também mostra que, para 8 (22,9%) alunos que 

participaram das atividades propostas durante o desenvolvimento dessa pesquisa, a percepção 

que tinham sobre o trabalho realizado pelos seus familiares com relação à produção de café foi 

modificada, pois compreenderam que a produção de café é uma atividade complexa, sendo um 

trabalho difícil de ser executado. 

Por exemplo, a participante F20 afirmou que a sua percepção mudou “ao enxergar que 

o desenvolvimento e [as] etapas dessa produção [cafeeira] não são tão simples como o 

imaginado”, pois entendeu que esses processos “englobam diferentes conhecimentos de áreas 

distintas”. 

Com relação à percepção do trabalho de seus familiares na cultura cafeeira, o 

participante M7 destacou que “não sabia que o trabalho deles era tão difícil e que era necessário 

tanto conhecimento no processo produtivo do café”. Similarmente, a participante F30 comentou 

que o “trabalho de meus pais é inteligente e criativo, pois é necessário desenvolver diferentes 

maneiras de enxergar o desenvolvimento da produção e formas de inovar”. 

É importante ressaltar que, nesse contexto, os participantes desse estudo destacaram que 

entenderam melhor o processo produtivo do café, além de verificarem como o conhecimento 
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matemático é utilizado como uma ferramenta que auxilia os seus familiares na realização das 

tarefas cotidianas relacionadas com esse trabalho.  

Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2006) afirmam que a utilização de uma ação 

pedagógica que valorize o conhecimento matemático desenvolvido pelos membros de outras 

culturas é importante para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática, pois esse campo de conhecimento é um produto cultural e socialmente construído. 

A ação pedagógica propiciada pela Etnomodelagem possibilitou que um grupo de 6 

(seis) participantes desenvolvessem um trabalho que foi apresentado na Mostra de Inovação 

em Ciência, que foi realizada no colégio em que estudam e onde essa investigação foi 

conduzida. Esse trabalho estava relacionado com a temática de Bioeconomia, sendo resultado 

da visita desses participantes à fazenda produtora de café. Por exemplo, a participante F44 

explicou sobre a motivação que os direcionaram para a realização desse protótipo, pois 

decidiram: 

Fazer este projeto porque é o que está próximo de nós, [essa] questão do café 

da nossa cidade, [além dos] conceitos que foram aprendidos por nós dentro da 

sala de aula em diferentes disciplinas junto com os nossos professores e 

também a questão do trabalho na qual nós estamos participando, do mestrado 

da nossa professora, que se relaciona com o café. 

 

Dessa maneira, esses participantes elaboraram o protótipo de uma máquina para colher 

café, que auxiliasse os pequenos produtores em seu deslocamento em terrenos íngremes, que 

são característicos da região montanhosa em que residem e trabalham. Nesse sentido, o 

participante M13 afirmou que a participação nos blocos de atividade e a visita à fazenda 

produtora de café: 

(...) nos gerou novas ideias para outras atividades da escola, como, por 

exemplo, o desenvolvimento de uma colheitadeira de inclinação e de baixo 

custo para que os pequenos cafeicultores possam mecanizar suas atividades 

sem se endividar e, assim, diminuir o custo de sua produção e sendo mais 

competitivo no mercado. 

 

Assim, esse protótipo poderia se deslocar em terrenos inclinados com acesso mais 

restrito por causa do relevo montanhoso da região em que trabalham. Esse trabalho foi 

classificado em primeiro lugar na escola. 

Dessa maneira, a utilização da cultura cafeeira como um ponto de partida para o 

desenvolvimento de uma ação pedagógica para a Etnomodelagem possibilitou que as 

influências socioculturais existentes no entorno da comunidade escolar servissem como uma 

fonte de inspiração para a utilização do conhecimento matemático que é adquirido em contextos 

extraescolares. 



268 

Por exemplo, o participante M3 afirmou que “eu que não sabia que era possível aprender 

matemática fora do ambiente escolar porque pensava que tudo sobre matemática que eu iria 

aprender seria dentro da sala de aula”. Para Rosa e Orey (2010), a Etnomodelagem propicia o 

desenvolvimento de uma ação pedagógica que busca oportunidades para que os alunos possam 

explorar o papel desempenhado pela Matemática na sociedade contemporânea. 

Desse modo, essa ação pedagógica propiciou o despertar de novas possibilidades para a 

exploração de questões relacionadas com o contexto sociocultural dos participantes desse 

estudo. Por exemplo, Rosa e Orey (2012) afirmam que a ação pedagógica da Etnomodelagem 

tem como objetivo auxiliar os alunos na contextualização e na significação dos conteúdos 

matemáticos do currículo escolar por meio da conexão dos contextos escolar e cotidiano. 

É importante ressaltar que, com a finalização da fase interpretativa desse estudo, infere-

se sobre a importância do dinamismo cultural do conhecimento matemático presente na 

produção cafeeira, que mostra, por exemplo, a necessidade do reaproveitamento da palha de 

café para a redução de custos, oferecendo uma oportunidade pedagógica inovadora para que os 

professores possam utilizar os conhecimentos êmico e ético para a elaboração de atividades 

matemática dialógicas em salas de aula.  
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CAPÍTULO V 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: UMA RESPOSTA PARA A QUESTÃO DE 

INVESTIGAÇÃO 

 

Nesse capítulo, a professora-pesquisadora apresenta uma resposta para a questão de 

investigação e, também, as considerações finais sobre a realização desse estudo. 

 

5.1.      Questão de Investigação 

 

As fases analítica e interpretativa desse estudo foram obtidas por meio dos instrumentos 

de coleta de dados que possibilitaram que a professora-pesquisadora respondesse à questão de 

investigação proposta para esse estudo: 

 

Como a Etnomodelagem pode contribuir para o desenvolvimento dos conteúdos 

matemáticos e geométricos dos alunos do 2º Ano do Ensino Médio, por meio de 

uma ação pedagógica fundamentada na Etnomatemática e na Modelagem, que 

está relacionada com a cultura cafeeira de uma cidade da Região Geográfica 

Imediata de Manhuaçu, em Minas Gerais? 

 

Nesse sentido, destaca-se que o desenvolvimento dessa questão de investigação 

direcionou todas as etapas desse estudo. No entanto, essa problemática foi implicitamente 

respondida no decorrer do desenvolvimento dos Capítulos 3 e 4 dessa dissertação. 

Contudo, para que essa resposta pudesse ser efetivamente determinada, os dados foram 

analisados e triangulados, bem como os resultados provenientes da fase analítica desse estudo 

foram interpretados por meio da elaboração de categorias conceituais em conformidade com os 

pressupostos metodológicos da Teoria Fundamentada nos Dados. 

 

5.1.1.   Resposta para a Questão de Investigação 

 

Os trabalhadores rurais desenvolvem em seu cotidiano diversas tarefas e atividades que 

utilizam conhecimentos que são difundidos de geração em geração ou que são aprendidos em 

sua prática diária, por meio da experimentação ou da aquisição de conhecimentos tácitos. 
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Por exemplo, a prática cotidiana dos trabalhadores rurais em propriedades produtoras 

de café possibilita o desenvolvimento do estudo de conteúdos matemáticos aplicados, que 

envolvem cálculos para solucionar problemas diários, como, por exemplo, a adubação e o 

preparo da terra, o controle de pragas e doenças, o pagamento de funcionários, a construção de 

curvas de nível, os cálculos de lucro e prejuízo, as perdas por umidade e a análise da qualidade 

do café. Esses fenômenos diários podem possibilitar a elaboração de atividades matemáticas 

curriculares propostas para a sala de aula. 

Nesse estudo, a lavoura de café foi considerada como o ambiente extraescolar de 

aprendizagem dos participantes, que compartilharam conhecimentos matemáticos e 

geométricos, sociais e culturais com os funcionários e os proprietários da fazenda produtora 

desse produto agrícola. 

É importante ressaltar que a Etnomodelagem contribuiu para o desenvolvimento de 

conteúdos matemáticos e geométricos por meio do desenvolvimento de uma ação pedagógica 

relacionada com a cultura cafeeira, pois a realização das atividades propostas nesse estudo 

promoveu a conscientização dos participantes sobre a importância do café no mercado 

econômico local, regional e nacional, bem como propiciou a análise do conhecimento 

matemático tácito sobre a cultura cafeeira, de seu desenvolvimento e de sua importância para a 

economia local, regional e nacional. 

Outra contribuição importante desse estudo está relacionada com o fato de que os 

participantes desse estudo perceberam a importância do conhecimento matemático adquirido 

no contexto escolar para a tradução de situações-problema encontradas em sua realidade 

cultural, conectando-o com o próprio cotidiano da comunidade escolar. Esse aspecto se 

evidenciou por meio do emprego de seus conhecimentos éticos na resolução das situações-

problema propostas, que os auxiliaram no desenvolvimento do processo de matematização dos 

etnomodelos elaborados em sala na perspectiva da Etnomodelagem. 

Além disso, esses participantes também perceberam a importância da utilização do 

conhecimento matemático acadêmico nas práticas cotidianas, bem como a influência e a 

importância do saber/fazer matemático extraescolar na realização das atividades curriculares 

propostas em sala de aula, como, por exemplo, durante a iniciativa dos participantes 

etnomodelarem as situações vivenciadas durante a visita à fazenda produtora de café. Sendo 

assim, esses participantes estabeleceram conexões entre os conteúdos matemáticos e as práticas 

laborais utilizadas na produção cafeeira. 

Nesse sentido, a Etnomodelagem mostrou que os saberes e fazeres matemáticos 

próprios da etno dos membros desse grupo cultural estão em conformidade com o próprio 
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contexto sociocultural (ROSA; OREY, 2017b). Consequentemente, a Etnomodelagem 

proporcionou o entendimento das atividades matemáticas curriculares propostas em sala de aula 

no contexto da produção cafeeira. 

Uma contribuição importante desse estudo foi a utilização da matematização e da 

Etnomodelagem no processo de elaboração de etnomodelos éticos que utilizaram conteúdos 

matemáticos presentes no currículo matemático. Contudo, essa interpretação também 

evidenciou o desenvolvimento da matematização no processo de elaboração de etnomodelos 

êmicos e dialógicos. 

A realização das atividades propostas nos blocos mostra que a resolução das situações-

problema trabalhadas em sala teve uma participação ativa e efetiva dos alunos participantes 

desse processo, que foi motivada por sua conexão com as práticas laborais advindas da cultura 

cafeeira. Essa ação pedagógica contribuiu para despertar o interesse e a motivação desses 

participantes pela aprendizagem de conteúdos matemáticos e geométricos relacionados com as 

atividades diárias praticadas nas lavouras de café. 

Então, os participantes desse estudo se conscientizaram sobre a importância dos 

conhecimentos matemáticos e geométricos utilizados na resolução dos problemas relacionados 

com a produção de café ao estabelecerem conjecturas sobre a sua conexão com o contexto 

escolar, além de valorizar a própria comunidade escolar de acordo com as características 

próprias da cultura cafeeira. 

Consequentemente, os participantes desse estudo valorizaram o conhecimento local 

relacionado com a cultura cafeeira e se conscientizaram que o respeito e a atenção às próprias 

vivências e experiências cotidianas são relevantes para a conexão entre o conhecimento ético 

(escolar) e o êmico (cultura cafeeira) no processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 

Essa abordagem possibilitou aos participantes desse estudo o entendimento de 

conteúdos matemáticos e geométricos, bem como o processo de matematizar situações-

problema vivenciadas no cotidiano. Além disso, permitiu a compreensão das conexões 

curriculares dentro e fora da própria matemática com a elaboração de etnomodelos relacionados 

com os fenômenos que experienciam em suas vidas diárias por meio de discussões, cujos 

resultados foram socializados em sala de aula. 

Por exemplo, o processo de matematização empregado pelos participantes desse estudo 

mostra a existência de uma conexão dialógica entre os conhecimentos desenvolvidos no 

ambiente escolar com aqueles percebidos no ambiente extraescolar da fazenda. Dessa maneira, 

as conexões entre esses dois ambientes devem ser priorizadas nas escolas, pois podem diminuir 
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as lacunas existentes entre os conhecimentos matemáticos teóricos e práticos (ROSA; OREY, 

2015). 

Dessa maneira, esses participantes socializaram as suas ideias com relação ao 

compartilhamento de estratégias de resolução das situações-problema propostas durante a 

condução desse estudo, cujo objetivo estava relacionado com o seu envolvimento no processo 

de construção do próprio conhecimento matemático. Então, esses participantes se 

conscientizaram de que não existe somente um método específico e único para a determinação 

de solução para as situações-problema propostas em sala de aula. 

Nesse direcionamento, as atividades propostas propiciaram um vínculo entre os 

elementos-chave do conhecimento local com os da academia em uma abordagem dialógica. 

Assim, esses participantes aplicaram o conhecimento matemático desenvolvido pelos 

funcionários da fazenda em outras situações propostas em sala de aula de uma maneira 

inovadora e criativa. 

Por conseguinte, o desenvolvimento do processo dialógico da Etnomodelagem, cujo 

desenvolvimento foi estimulado em sala de aula em conjunção com o trabalho realizado em 

grupos, potencializou a capacidade de interação e interlocução entre a professora-pesquisadora 

e os participantes, entre os colegas de grupo e, também, entre os colegas de turma. 

Sendo assim, a Etnomodelagem contribuiu para a aprendizagem de conteúdos 

matemáticos e geométricos dos alunos participantes, pois possibilitou o desenvolvimento de 

análises críticas e reflexivas sobre as práticas matemáticas e as situações-problemas enfrentadas 

no cotidiano desses participantes, que estavam relacionadas com as atividades laborais 

cotidianas dos funcionários de uma fazenda produtora de café. 

Por exemplo, as discussões sobre o pagamento dos apanhadores por meio da utilização 

do volume de balaios de café que são colhidos diariamente, contribuíram para que os alunos 

participantes refletissem criticamente sobre essa problemática propondo soluções baseadas nos 

processos de matematização e nos etnomodelos que foram elaborados. 

Destaca-se também que esse estudo contribuiu com a aprendizagem de técnicas 

empregadas pelos trabalhadores rurais durante o processo de negociação de preços e de 

pagamento de sacas e balaios de café, que são desencadeados no próprio contexto sociocultural, 

por meio da elaboração de etnomodelos. Essa abordagem auxiliou na efetivação da troca de 

saberes e fazeres matemáticos por meio de um processo comunicativo dialógico que está 

baseada no respeito às diferenças e na valorização do conhecimento êmico dos membros desse 

grupo cultural. 
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Então, ao adotar a Etnomodelagem por meio de sua abordagem dialógica no currículo 

escolar, os alunos participantes reconheceram outras visões de mundo, paradigmas e 

epistemologias, bem como compreenderam a natureza holística do conhecimento matemático 

desenvolvido pelos membros de grupos culturais distintos que compõem a comunidade escolar. 

Essa abordagem contribuiu para que a produção do conhecimento matemático fosse 

realizada a partir de informações extraídas da própria realidade (êmico) para que pudessem 

aplicar esse conhecimento em outras situações-problema (ético) por meio da utilização de 

outros campos de conhecimento matemático, como, por exemplo, a matemática escolar. 

Desse modo, a elaboração dos etnomodelos dialógicos mostrou a conexão entre as 

abordagens êmica e ética e, assim, promoveram a interação dos participantes desse estudo com 

a cultura cafeeira por meio do dinamismo cultural, numa relação de reciprocidade entre os 

saberes desenvolvidos nesses dois ambientes culturais (escolar e produção cafeeira). 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2014b) estabelecem que essa abordagem possibilita um 

entendimento aprofundado do dinamismo cultural entre os conhecimentos local e o global em 

direção a uma compreensão matemática holística de âmbito glocal. 

É importante ressaltar que, após a finalização da condução de trabalho de campo desse 

estudo, os participantes se conscientizaram sobre a importância dos conteúdos matemáticos 

relacionados com a cultura cafeeira na realização das atividades matemática propostas em sala 

de aula após a visita que realizaram à fazenda de café. 

Consequentemente, essa investigação também contribuiu para ampliar a percepção dos 

participantes desse estudo com relação à complexidade do trabalho rural e das dificuldades 

encontradas, especificamente, na lavoura de café, possibilitando a valorização dos 

conhecimentos familiares e/ou comunitários, bem como o reconhecimento desse trabalho, 

principalmente, de seus familiares. 

Ressalta-se também que, durante as discussões sobre qual seria o sólido geométrico mais 

adequado para representar emicamente o balaio de café, esses participantes elaboraram 

etnomodelos dialógicos diferentes, encontrando, assim, volumes diferentes. Esse fato corrobora 

com D´Ambrosio (1993) ao argumentar que os modelos desenvolvidos pelos membros de 

grupos culturais distintos não são estáticos, pois estão em constante transformação em virtude 

do dinamismo cultural entre conhecimentos matemáticos distintos. 

De acordo com esse contexto, esses participantes identificaram a necessidade de 

padronizar o tamanho do balaio para colher o café e os debates realizados em sala de aula sobre 

essa situação-problema mostraram soluções diversas para a sua resolução. Desse modo, essa 

abordagem propiciou o desenvolvimento de uma conscientização dos participantes desse estudo 
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com relação ao respeito e a valorização das vivências cotidianas dos membros desse grupo 

cultural específico (cultura cafeeira). 

Além disso, esses participantes concluíram que a matemática aprendida dentro do 

ambiente escolar pode ser aplicada para solucionar problemas do dia a dia, e vice-versa, como, 

por exemplo, o cálculo de volume nos balaios de café para verificar se o pagamento realizado 

para os apanhadores de café está sendo realizado de uma maneira justa. 

Dessa maneira, essa ação pedagógica possibilitou o desenvolvimento de sua visão 

crítica e reflexiva com relação à importância do conhecimento matemático para a realização de 

tarefas cotidianas relacionadas à cultura cafeeira e, também, como os conhecimentos 

matemáticos presentes nas práticas cotidianas se relacionam de maneira direta ou indireta com 

os conceitos matemáticos estudados em sala de aula. 

Assim, os participantes se relacionaram com os temas cotidianos associados ao 

conhecimento matemático e geométrico e, também, com relação aos etnomodelos que foram 

elaborados em sala de aula e que estavam vinculados à produção cafeeira. É importante ressaltar 

também as contribuições desse trabalho, no que se refere à conscientização dos alunos 

participantes quanto à sua importância na sociedade, principalmente, com relação ao 

desenvolvimento do protótipo de um veículo motorizado para que auxiliasse os apanhadores de 

café na colheita em terrenos íngremes e irregulares. 

Assim, ensinar Matemática por meio da Etnomodelagem está além da realização de 

cálculos numéricos relacionados com o emprego do conhecimento matemático escolar, pois 

busca valorizar o conhecimento matemático das pessoas à nossa volta, possibilitando que os 

alunos se sintam parte integrante do processo de ensino e aprendizagem ao reconhecerem que 

o ambiente sociocultural no qual estão inseridos é importante para o desenvolvimento da 

sociedade, pois tem relevância matemática e científica. 

Logo, a utilização da cultura cafeeira como um ponto de partida para o desenvolvimento 

de uma ação pedagógica para a Etnomodelagem, possibilitou que as influências socioculturais 

existentes no entorno da comunidade escolar servissem como uma fonte de inspiração para a 

utilização do conhecimento matemático que é adquirido e utilizado em contextos 

extraescolares. 

 

5.2.       Considerações Finais 

 

É importante ressaltar que existem diferentes maneiras para a resolução de uma mesma 

situação-problema presente no cotidiano de membros de grupos culturais distintos. Por 
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conseguinte, ao empregar as técnicas da modelagem em um contexto etnomatemático, por meio 

da Etnomodelagem, é possível identificar os aspectos socioculturais da Matemática em 

situações vivenciadas no dia a dia e no ambiente escolar. 

Existia, por parte da professora-pesquisadora, uma inquietação com relação à 

possibilidade de utilizar a cultura cafeeira como uma ação pedagógica inovadora para o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 

Então, a partir da reflexão do papel de um professor e do entendimento de sua 

importância social, a professora-pesquisadora optou por trabalhar em sua pesquisa de Mestrado 

com a Etnomodelagem, por possibilitar a contextualização da Matemática por meio de ações 

culturais e sociais. 

Nesse sentido, de acordo com Rosa e Orey (2017b), ao se utilizar um sistema 

matemático baseado em uma prática cotidiana que seja capaz de resolver situações-problema 

enfrentadas pelos membros de um determinado grupo cultural, utiliza-se o pensamento 

matemático desenvolvido localmente, bem como a sua conexão com a Matemática escolar por 

meio da ação pedagógica da Etnomodelagem. 

Contudo, para que se possa modificar a prática pedagógica tradicional, existe a 

necessidade de que os professores transformem o espaço educacional por meio da adoção de 

uma postura interdisciplinar que possibilita o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e 

geométricos a partir das experiências vivenciadas, pois é nas necessidades cotidianas que os 

alunos podem desenvolver as capacidades que lhes possibilitam lidar com Matemática ao 

reconhecer os problemas que enfrentam em sua vida diária, buscando e selecionando 

informações para a suas tomadas de decisão. 

A condução desse estudo teve, como um dos principais objetivos, auxiliar os membros 

de grupos culturais distintos na obtenção dos conhecimentos êmico e ético, em uma abordagem 

dialógica para o currículo matemático a partir da Etnomodelagem de acordo com as propostas 

de atividades matemáticas curriculares para a sala de aula, além de possibilitar uma valorização 

sociocultural dos membros de determinado grupo cultural (culturas cafeeira e escolar) pelos 

alunos, por meio do dinamismo cultural. 

Nesse sentido, o conhecimento matemático êmico foi utilizado como um ponto de 

partida para o desenvolvimento e para a formulação de atividades éticas, em que a dialogicidade 

possibilitou o entendimento sobre os processos matemáticos desenvolvidos pelos membros 

inseridos na cultura cafeeira, de uma maneira holística. 

Além disso, as pesquisas em Etnomodelagem propõem que exista um diálogo entre os 

conhecimentos globais (ético) e locais (êmico), sem que um se sobreponha sobre o outro 
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(ROSA; OREY, 2014b), de tal maneira que os conhecimentos êmicos sejam traduzidos por 

meio da matematização de situações-problemas cotidianas. 

Assim, um currículo matemático fundamentado com essa abordagem auxilia na 

compreensão global das práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros de um 

determinado grupo cultural, como, por exemplo, da cultura cafeeira. 

Desse modo, de acordo com Rosa e Orey (2004), a Modelagem pode ser entendida como 

um estudo de situações reais que utiliza a Matemática como uma linguagem para a 

compreensão, a simplificação e a resolução de problemas associados ao cotidiano, objetivando 

uma possível previsão e modificação dessa realidade. 

Nesse direcionamento, os alunos participantes desse estudo desenvolveram as 

ferramentas matemáticas necessárias para que pudessem influenciar a própria realidade, 

transformando-a, visando atingir um bem coletivo, bem como melhorar a qualidade de vida de 

suas comunidades, como, por exemplo, ao projetarem um protótipo de um veículo para auxiliar 

o processo de colheita de café em terrenos montanhosos. 

A ação pedagógica da Etnomodelagem proporciona a transformação dos alunos em 

cidadãos produtivos, local e globalmente, para que possam reinterpretar o seu entorno e 

compreender os diferentes pontos de vista ao descreverem e caracterizarem o conhecimento 

matemático desenvolvido em outras culturas (ROSA; OREY, 2012b). 

Assim, durante a realização do bloco de atividades dialógicas, inicialmente, os alunos 

participantes trouxeram informações sobre as medidas do balaio de café e, ao compararem os 

dados, perceberam que as medidas não eram padronizadas e, posteriormente, ao compararem 

os volumes, notaram que não havia um padrão para o volume de 60 litros ou para a sua 

aproximação. 

Então, por meio de discussões, esses participantes entenderam como os trabalhadores 

e/ou produtores de café não seriam prejudicados durante a negociação dos preços pagos pelo 

trabalho desses empregados. Esse fato corrobora com o ponto de vista de Rosa e Orey (2012b) 

ao argumentarem que a Etnomodelagem pode ser compreendida como um processo de ensino 

e aprendizagem em Matemática que auxilia no desenvolvimento de uma análise crítica e 

reflexiva de várias fontes de conhecimento e das situações-problemas presentes no cotidiano e 

nas salas de aula. 

Esse estudo possibilitou a utilização de uma perspectiva diferenciada para a 

compreensão da Matemática como um campo de conhecimento humanizado, que é composto 

pelas ideias, procedimentos e técnicas matemáticas relacionadas com as práticas desenvolvidas 

no ambiente extraescolar da cultura cafeeira, que ofereceram elementos importantes para a 
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caracterização do espaço cultural dos trabalhadores rurais, como, por exemplo, os apanhadores 

de café, e também, para uma melhor compreensão dos etnomodelos que compõem as suas 

práticas laborais diárias. 

Assim o cotidiano da cultura cafeeira mostrou que os funcionários e apanhadores de 

café buscam pela própria sobrevivência, transformando-a em transcendência ao promoverem o 

fortalecimento de suas próprias raízes por meio da utilização de suas experiências e vivências 

para resolverem os problemas que se apresentam em seu cotidiano. 

No decorrer do desenvolvimento desse estudo, não houve dificuldades ou obstáculos 

com relação à realização das entrevistas ou do Seminário, pois esses participantes foram sempre 

atenciosos e prestativos quando solicitados para contribuir na coleta de dados. 

Entretanto, o trabalho realizado com 35 participantes durante o processo execução das 

atividades e, posteriormente, com os 6 (seis) grupos formados, exigiu atenção redobrada e 

aprimoramentos da professora-pesquisadora quanto à transcrição dos áudios gravados durante 

a realização das atividades. 

A visita à propriedade rural produtora de café não foi tumultuada, e se desenvolveu com 

pequenos contratempos, como, por exemplo, o fato de a professora-pesquisadora ter que 

realizar as anotações no diário de campo, fotografar e conduzir o desenvolvimento da atividade 

sozinha. 

Uma vez que seja proposta a condução de uma pesquisa com a Etnomodelagem, é 

importante que os professores elaborem atividades com a utilização das abordagens éticas, 

êmicas e dialógicas para possibilitar a compreensão dos etnomodelos desenvolvidos pelos 

alunos, bem com o seu papel na sociedade. 

Durante o desenvolvimento das atividades propostas nesse estudo, a professora-

pesquisadora teve um papel de mediadora no desenvolvimento dessas tarefas enquanto os 

alunos participantes tiveram autonomia para propor, desenvolver, elaborar, criar e modelar as 

ideias e os procedimentos que seriam utilizados na construção do seu próprio conhecimento 

matemático. Consequentemente, de acordo com Rosa e Orey (2012a), essas atividades os 

auxiliaram a se tornarem cidadãos críticos, reflexivos e atuantes na sociedade. 

De acordo com Rosa e Orey (2017b), os etnomodelos constituem a representação dos 

processos retirados da realidade, que auxiliam a conexão entre o desenvolvimento das práticas 

matemáticas com o patrimônio cultural, que é desenvolvido pelos membros de grupos culturais 

distintos. Nesse sentido, os alunos participantes desse estudo desenvolveram etnomodelos 

êmicos, éticos e dialógicos que representaram matematicamente as situações-problema 

enfrentadas em sua vida diária. 
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Existe a necessidade de destacar que, uma das dificuldades encontradas durante o 

processo de coleta, codificação e análise dos dados, bem como na interpretação dos resultados, 

foi com relação à utilização da Teoria Fundamentada nos Dados (Grounded Theory) como um 

design metodológico para a condução desse estudo, que tem como um de seus principais 

objetivos a validação de pesquisas qualitativas por meio da observação de um fenômeno 

específico (GASQUE, 2007). 

Nessa teoria, os dados brutos são coletados e sistematicamente analisados por meio da 

codificação aberta, para que, em seguida, os códigos preliminares sejam agrupados em 

categorias conceituais, por meio da codificação axial, com as mesmas características, 

possibilitando a interpretação dos resultados obtidos. Entretanto, com o apoio oferecido pelo 

professor orientador, as dúvidas foram sendo sanadas. 

Ressalta-se que essa metodologia, apesar de ser muito trabalhosa, oferece respostas, 

direcionamentos e informações mais robustas para a compreensão holística da problemática 

estudada. É necessário destacar a importância de gravar todas as atividades desenvolvidas para 

a posterior realização das transcrições e dos processos de codificação aberta e axial. 

Por conseguinte, é importante que a voz dos alunos, dos entrevistados e dos participantes 

dessa pesquisa seja ouvida para que possa fornecer os dados necessários, juntamente com a 

interpretação dos resultados obtidos nas atividades, cujo objetivo é responder à questão de 

investigação. 

Então, após cada atividade desenvolvida no trabalho de campo desse estudo, houve 

discussões entre os alunos participantes e a professora-pesquisadora sobre os conteúdos 

aprendidos e apreendidos, bem como sobre os conhecimentos adquiridos nos espaços escolares 

e extraescolares, para que não ficassem lacunas no processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática mediante a conexão entre os conhecimentos êmicos e éticos por meio da 

dialogicidade. 

Além do mais, convém evidenciar que a professora-pesquisadora compreendeu a 

importância social que a sua profissão docente possui no contexto da Educação e da Educação 

Matemática. Além disso, com a condução dessa pesquisa qualitativa, a sua prática docente foi 

muito enriquecida após a utilização da Etnomodelagem como uma ação pedagógica para o 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática na Educação Básica. 

Com relação à aprendizagem dos alunos, os resultados dessa pesquisa mostram que 

houve uma maior interação e o desenvolvimento do interesse e da dedicação dos alunos 

participantes na compreensão de conteúdos matemáticos e geométricos ao verificaram que a 
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Matemática acadêmica é utilizada para auxiliar na resolução de situações-problema presentes 

no cotidiano de membros de grupos culturais distintos. 

Além disso, as atividades propostas nesse estudo possibilitaram o desenvolvimento de 

habilidades (ou capacidades) nos alunos participantes, como, por exemplo, analisar e interpretar 

informações, formular hipóteses e tecer opiniões. Então, esses participantes aprenderam e 

solucionaram as atividades propostas para que pudessem compreender, de maneiras diferentes, 

o mundo ao seu redor (GARDNER, 2001). 

De acordo com D’Ambrosio (1993), as práticas matemáticas utilizadas no cotidiano 

estão associadas ao desenvolvimento de técnicas e procedimentos próprios, que são as ticas 

desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos, pois existem maneiras distintas de 

resolução de problemas que são inerentes ao processo produtivo cafeeiro e que podem ser 

denotadas por modos diferenciados de quantificar, medir e quantificar que estão relacionadas 

com os conhecimentos êmicos dos membros desse grupo cultural específico. 

Consequentemente, tendo em vista os aspectos observados nesse estudo, para a 

condução de pesquisas futuras, sugere-se o desenvolvimento de estudos que contemplem as 

possíveis ações pedagógicas que possam ser desenvolvidas por meio da Etnomodelagem em 

outros contextos socioculturais. 

Assim, ensinar Matemática por meio da Etnomodelagem está além da realização de 

cálculos numéricos relacionados com o emprego do conhecimento matemático escolar, pois 

busca valorizar o conhecimento matemático dos membros de grupos culturais distintos que 

estão à nossa volta, possibilitando que os alunos sejam considerados como o centro do processo 

de ensino e aprendizagem em Matemática ao reconhecerem que o ambiente sociocultural no 

qual estão inseridos é importante para o desenvolvimento da sociedade, pois tem relevância 

matemática e científica. 
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ANEXO I 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

Autorizo a professora-pesquisadora Érika Dagnoni Ruggiero Dutra e o seu orientador 

Prof. Dr. Daniel Clarck Orey, professor do Mestrado Profissional em Educação Matemática, da 

Universidade Federal de Ouro Preto, a realizarem a sua pesquisa intitulada: Etnomodelagem e 

Café: propondo uma ação pedagógica para a sala de aula, com os alunos do segundo ano do 

Ensino Médio, desta escola, de acordo com atividades previstas no projeto de pesquisa, durante 

as aulas da disciplina de Matemática. 

 

 

_________________________, Minas Gerais, ___/____/2018. 

 

 

_______________________________________________ 

 

Escola: _________________________________ 

 

Assinatura Diretor(a) ______________________________ 
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ANEXO II 

 

AUTORIZAÇÃO DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEL PARA A VISITA DO(A) 

ALUNO(A) À UMA PROPRIEDADE RURAL 

 

Senhores pais e/ou responsáveis,  

 

O(a) seu (sua) filho (a) ___________________________________________________está 

sendo convidado a participar de uma excursão que é parte integrante da pesquisa intitulada: 

“Etnomodelagem e café: propondo uma ação pedagógica para a sala de aula”. A excursão 

será realizada no dia 27 de Maio de 2019 às 14horas e o transporte dos alunos será realizado 

pelo ônibus da própria instituição de ensino com motorista habilitado. Nesse sentido, 

solicitamos a sua autorização para que o seu(ua) filho(a) possa participar dessa excursão. 

Qualquer informação poderá ser solicitada pelo telefone: (33) 988198578.  

Atenciosamente,  

___________________________________________________________ 

Érika Dagnoni Ruggiero Dutra 

Orientanda e Professora-pesquisadora 

Para ser preenchido pelos pais:  

 

Eu, _________________________________________________, pai do(a) aluno (a), autorizo 

o(a) meu(inha) filho(a) a participar desta pesquisa com a utilização de todos os dados que 

possam servir para os fins da pesquisa da qual meu(minha) filho(a) está contribuindo.  

 

Eu, _________________________________________________, mãe do(a) aluno (a), 

autorizo o(a) meu(inha) filho(a) a participar desta pesquisa com a utilização de todos os dados 

que possam servir para os fins da pesquisa da qual meu(minha) filho(a) está contribuindo.  

 

___________________ , ___ de __________ de 2019. 

____________________________________________________ 

Assinatura dos pais ou dos responsáveis 
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ANEXO III 

 

AUTORIZAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL 

 

Autorizo a professora Érika Dagnoni Ruggiero Dutra (Orientanda) e Prof. Dr. Daniel 

Clark Orey (Orientador) do Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP a 

realizarem a pesquisa intitulada Etnomodelagem e café: propondo uma ação pedagógica para 

a sala de aula com os alunos da turma do segundo ano do Ensino Médio, em minha propriedade 

rural, de acordo com as tarefas e atividades previstas no projeto de pesquisa. 

 

 

 

 

_________________, Minas Gerais, _______de __________ de 2018. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Proprietária da Propriedade Rural 
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APÊNDICE I 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) PARA OS 

ALUNOS MENORES (DE 12 A 17 ANOS) 

 

 

Prezado(a) Aluno(a), 

 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada Etnomodelagem e 

Café: propondo uma ação pedagógica para a sala de aula. 

O nosso principal objetivo é verificar se as atividades elaboradas fundamentadas na 

Etnomodelagem podem ser utilizadas como uma ação pedagógica para o desenvolvimento de 

conhecimentos matemáticos e geométricos aplicadas à cultura cafeeira, conseguirão 

desenvolver nos alunos uma consciência crítica e reflexiva que proporcione a reinterpretação 

de seu entorno e a compreensão e valorização das diferenças culturais ao descrever e 

caracterizar o conhecimento matemático de seu meio. 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 3(três) blocos de atividades, cada um com 

duas aulas (de 50 minutos cada) de duração, que será realizada uma vez por semana na própria 

escola, durante as aulas de matemática, sob a condução e orientação da professora-pesquisadora 

Érika Dagnoni Ruggiero Dutra. 

Essas atividades serão aplicadas pela professora-pesquisadora em sala de aula durante 

dois meses. Você também responderá dois questionários: a) um inicial que tem o objetivo de 

traçar o seu perfil geral para obter informações pessoais sobre o seu nível econômico, gênero e 

sua relação com a matemática e b) outro final, que visa identificar as novas percepções da 

matemática adquiridas após a realização das atividades. 

As atividades serão filmadas e gravadas em áudio para que a professora-pesquisadora 

possa verificar o seu desenvolvimento com as atividades propostas em sala de aula. Apesar de 

as atividades serem filmadas, a sua identidade será preservada, pois o foco da filmagem será a 

interação entre você, os demais alunos e a professora-pesquisadora. O foco das gravações será 



290 

garantir a coleta de dados sem perdas de informações, por parte dos pesquisadores, durante a 

sua participação e a de seus colegas nas atividades propostas. 

Caso, você não participe dessa pesquisa, a sua imagem será destorcida para evitar uma 

possível identificação. 

A sua colaboração é totalmente voluntária, pois a qualquer momento você poderá 

desistir de participar desse estudo, sem qualquer prejuízo ou penalidade para a sua participação 

nas atividades de sala de aula. 

A qualquer momento, você poderá retirar o seu consentimento ou interromper a sua 

participação nesse estudo. Garantiremos, também, o anonimato de sua identidade e o sigilo da 

escola, pois as informações que você fornecer não serão associadas com o seu nome em nenhum 

documento resultante dessa pesquisa. 

As atividades serão elaboradas e realizadas de acordo com cronograma da escola. 

Assim, você não será prejudicado(a) em relação ao estudo do conteúdo matemático 

determinado por sua escola. 

Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob a responsabilidade do professor-orientador Dr. Daniel Clark Orey em sua sala 

de trabalho, no. 1-11, no primeiro andar, do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – 

ICEBIII/UFOP, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse fim, até a 

publicação dos resultados dessa pesquisa, quando será incinerado. Esses materiais apenas serão 

consultados pela professora-pesquisadora e por seu professor-orientador. 

Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento dessa pesquisa estão relacionados 

com o manuseio de materiais escolares tais como lápis, caneta, computador, tesoura, cola e 

réguas, que são necessários para a realização das atividades em sala de aula. 

Esses riscos serão minimizados por meio da observação e da orientação da professora-

pesquisadora e do professor-orientador desse projeto de pesquisa para que esse manejo seja 

realizado com segurança. 

A visita à propriedade rural acontecerá no turno vespertino, que é extra turno às aulas, 

para que você não seja prejudicado(a) em sua participação às aulas. Será agendado junto aos 

grupos de alunos para que a visita seja realizada em um dia útil da semana. 

No que se refere ao seu transporte é importante esclarecer que o seu deslocamento para 

a propriedade rural será realizado por meio de ônibus, contratado de uma empresa particular, 

com motorista habilitado, juntamente com a professora-pesquisadora, que será responsável por 

acompanhar, levar e buscar os alunos. 
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A professora-pesquisadora, o motorista e os alunos se encontrarão na recepção da escola 

e partirão juntos para a propriedade rural de destino. Para a sua melhor segurança, será 

solicitado que você se acomode no banco do veículo e que utilize o cinto de segurança. É 

importante ressaltar que a visita à propriedade rural ocorrerá das 14 horas às 17 horas, portanto, 

com três horas de duração. 

Caso ocorra algum incômodo durante a condução dessa pesquisa e você se sinta cansado 

ou desanimado com relação à realização das tarefas propostas nesse projeto, essas atividades 

serão paralisadas até que você se sinta à vontade e disposto para a sua continuidade. 

Procuraremos propiciar situações de aprendizagem em um ambiente de convívio 

agradável e respeitoso, para que você se sinta valorizado(a) e à vontade para se expressar, bem 

como estimulado(a) para participar das atividades propostas em sala de aula. 

Essa pesquisa poderá auxiliar você na aprendizagem de conteúdos matemáticos por 

meio da utilização de uma metodologia diferenciada e inovadora por meio da utilização da 

Etnomodelagem, que se trata de um processo pedagógico diferenciado, que vem sendo utilizado 

no campo da educação matemática podendo tornar as aulas mais atraentes e interessantes. 

Como a professora-pesquisadora e o seu professor-orientador providenciarão todos os 

materiais necessários para a realização dessa pesquisa, você não terá gastos com a sua 

participação nesse estudo, que será de responsabilidade da professora-pesquisadora e de seu 

orientador. 

Caso você venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação nessa 

pesquisa, você tem o direito à assistência integral e à indenização por parte da professora-

pesquisadora e de seu professor-orientador com referência às complicações que possam 

decorrer da condução desse estudo. 

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas quanto aos aspectos éticos desta pesquisa, 

solicitamos que você entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP, no 

seguinte endereço: Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Centro de Convergência, CEP: 

35400-000, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil telefone: (31) 3559-1368, e-mail: 

cep@propp.ufop.br, homepage: http://comitedeetica.ufop.br/. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Clark Orey  

Departamento de Educação Matemática- DEEMA / ICEB / UFOP 

mailto:cep@propp.ufop.br
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Fones: (31) 3559-1313 / e-mail: oreydeema@gmail.com 

 

 

______________________________________________ 

Orientanda: Érika Dagnoni Ruggiero Dutra 

Escola: Colégio América do Norte  

Telefone: (33) 33395500 /e-mail: erikadrd@hotmail.com 

___________________________________________________________________________ 

 

Para ser preenchido pelo(a) aluno(a) 

 

Eu, _________________________________________________, autorizo a minha 

participação nessa pesquisa com a utilização de todos os dados que possam servir para os fins 

do projeto ao qual estou contribuindo. 

Concordo com a gravação de vídeo e áudio: [   ] SIM          [   ] NÃO 

 

Manhuaçu, Minas Gerais, ___ de __________ de 2019 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) 

  

mailto:oreydeema@gmail.com
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APÊNDICE II 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA OS 

PAIS DOS ALUNOS MENORES (DE 12 A 17 ANOS) 

Prezados Pais, 

O seu (sua) filho (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada: 

Etnomodelagem e Café: propondo uma ação pedagógica para a sala de aula. 

O nosso principal objetivo é verificar se as atividades elaboradas fundamentadas na 

Etnomodelagem, podem ser utilizadas como uma ação pedagógica para o desenvolvimento de 

conhecimentos matemáticos aplicadas à cultura cafeeira, conseguirão desenvolver nos alunos 

uma consciência crítica e reflexiva que proporcione a reinterpretação de seu entorno e a 

compreensão e valorização das diferenças culturais ao descrever e caracterizar o conhecimento 

matemático de seu meio. 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 3(três) blocos de atividades, cada um com 

duas aulas (de 50 minutos cada) de duração, que será realizada uma vez por semana na própria 

escola, durante as aulas de matemática, sob a condução e orientação da professora-pesquisadora 

Érika Dagnoni Ruggiero Dutra. 

Essas atividades serão aplicadas pela professora-pesquisadora em sala de aula durante 

dois meses. O seu (sua) filho (a) também responderá dois questionários: a) um inicial que tem 

o objetivo de traçar o seu perfil geral para obter informações pessoais sobre o seu nível 

econômico, gênero e sua relação com a matemática e b) outro final, que visa identificar as novas 

percepções da matemática adquiridas após as atividades. 

Essas atividades serão filmadas para que a professora-pesquisadora possa verificar o seu 

desenvolvimento de seu(ua) filho(a) com as atividades propostas em sala de aula. Apesar de as 

atividades serem filmadas, a identidade de seu(ua) filho(a) será preservada, pois o foco da 

filmagem será a interação entre o seu(ua) filho(a) e a professora-pesquisadora. Caso, o seu(ua) 

filho(a) não participe dessa pesquisa, a sua imagem será destorcida para evitar uma possível 

identificação. 
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 A colaboração de seu(sua) filho(a) é totalmente voluntária, pois a qualquer 

momento ele(a) poderá desistir de participar desse estudo, sem qualquer prejuízo ou penalidade 

para a sua participação nas atividades de sala de aula. A qualquer momento, vocês também 

poderão retirar o seu consentimento ou interromper a participação de seu(sua) filho(a) nesse 

estudo. Garantiremos o sigilo da escola e o anonimato da identidade de seu(sua) filho(a), pois 

as informações que ele(a) fornecer não serão associadas com o seu nome em nenhum 

documento resultante dessa pesquisa. 

As atividades serão elaboradas e realizadas de acordo com cronograma da escola. 

Assim, o seu(sua) filho(a) não será prejudicado em relação ao estudo do conteúdo matemático 

determinado pela escola. 

Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob a responsabilidade do professor-orientador Dr. Daniel Clark Orey em sua sala 

de trabalho, n. 1-11, no primeiro andar, do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – 

ICEBIII/UFOP, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse fim, até a 

publicação dos resultados dessa pesquisa, quando será incinerado. Esses materiais apenas serão 

consultados pela professora-pesquisadora e pelo seu professor-orientador. 

Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento dessa pesquisa estão relacionados 

com o manuseio de materiais escolares tais como lápis, caneta, computador, tesoura, cola e 

réguas, que são necessários para a realização das atividades em sala de aula. 

A visita à propriedade rural acontecerá no turno vespertino, que é extra turno às aulas, 

para que seu(ua) filho(a) não seja prejudicado(a) em sua participação às aulas. Será agendado 

junto aos grupos de alunos para que a visita seja realizada em um dia útil da semana.  

No que se refere ao transporte é importante esclarecer que o deslocamento para a 

propriedade rural será realizado por meio de ônibus, contratado de uma empresa particular, com 

motorista habilitado, juntamente com a professora-pesquisadora, que será responsável por 

acompanhar, levar e buscar os alunos. 

A professora-pesquisadora, o motorista e os alunos se encontrarão na recepção da escola 

e partirão juntos para a propriedade rural de destino. Para a melhor segurança de seu(ua) 

filho(a), será solicitado que ele(a) se acomode no banco do veículo e que utilize o cinto de 

segurança. É importante ressaltar que a visita à propriedade rural ocorrerá das 14 horas às 17 

horas, portanto, com três horas de duração. 

Esses riscos serão minimizados por meio da observação e da orientação da professora-

pesquisadora e do professor-orientador do projeto de pesquisa para que esse manejo seja 

realizado com segurança. 
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Caso ocorra algum incômodo durante a condução desta pesquisa e o seu(sua) filho(a) 

sentir-se cansado ou desanimado com relação à realização das tarefas propostas nesse projeto, 

as mesmas serão paralisadas até o que ele(a) sinta-se à vontade para a sua continuidade. 

Procuraremos propiciar situações de aprendizagem em um ambiente de convívio 

agradável e respeitoso, para que o seu(sua) filho(a) se sinta valorizado(a) e à vontade para se 

expressar, bem como estimulado(a) para participar das atividades propostas. 

Essa pesquisa poderá auxiliar o(a) seu(ua) filho(a)na aprendizagem de conteúdos 

matemáticos e geométricos por meio da utilização de uma metodologia diferenciada e 

inovadora por meio da utilização da Etnomodelagem, que se trata de um processo pedagógico 

diferenciado, que vem sendo utilizado no campo da educação matemática podendo tornar as 

aulas mais atraentes e interessantes. 

Como a professora-pesquisadora e o seu professor-orientador providenciarão todos os 

materiais necessários para a realização dessa pesquisa, nem vocês e nem o seu(sua) filho(a) 

terão gastos com a participação de seu(ua) filho(a) realização desse estudo. 

Caso o(a) seu(sua) filho(a) venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua 

participação nessa pesquisa, ele(a) tem o direito à assistência integral e à indenização por parte 

da professora-pesquisadora e do professor-orientador com referência às complicações que 

possam decorrer durante a condução desse estudo. 

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas quanto aos aspectos éticos desta pesquisa, 

solicitamos que você entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP, no 

seguinte endereço: Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Centro de Convergência, CEP: 

35400-000, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil telefone: (31) 3559-1368, e-mail: 

cep@propp.ufop.br, homepage: http://comitedeetica.ufop.br/. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

__________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Clark Orey 

Departamento de Educação Matemática (DEEMA) 

Fones: (31) 3559-1313 / e-mail: oreydeema@gmail.com 

 

mailto:cep@propp.ufop.br
http://comitedeetica.ufop.br/
mailto:oreydeema@gmail.com
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___________________________________________ 

Orientanda: Érika Dagnoni Ruggiero Dutra 

Escola: Colégio América do Norte 

Telefone: (33) 33395500 / e-mail: erikadrd@hotmail.com 

 

 

 

Para ser preenchido pelos pais do(a) aluno(a) 

 

Eu, _________________________________________________, pai (mãe)/responsável do(a) 

aluno(a) ___________________________________________________, autorizo o meu(inha) 

filho(a) a participar dessa pesquisa com a utilização de todos os dados que possam servir para 

os fins do projeto ao qual meu(minha) filho(a) está contribuindo. 

Concordo com a gravação de vídeo e áudio: [   ] SIM          [   ] NÃO 

 

Manhuaçu, Minas Gerais, ___ de __________ de 2019 

 

___________________________________________ 

Assinatura dos pais ou responsáveis do(a) aluno(a) 

 

 

  

mailto:erikadrd@hotmail.com
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APÊNDICE III 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA O 

PROPRIETÁRIO E O FUNCIONÁRIO DA FAZENDA PRODUTORA DE CAFÉ E A 

ENGENHEIRA AGRÔNOMA DA PROPRIEDADE RURAL 

 

Prezado(a) ________________, 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada: Etnomodelagem e 

café: propondo uma ação pedagógica para a sala de aula por meio de uma entrevista 

semiestrutura que será conduzida no primeiro semestre de 2019 com V.Sa. A entrevista tem 

como objetivo verificar como ocorre as atividades relacionadas á produção de café e também o 

conhecimento matemático envolvido nestas atividades. 

O nosso principal objetivo é verificar se as atividades elaboradas fundamentadas na 

Etnomodelagem, podem ser utilizadas como uma ação pedagógica para o desenvolvimento de 

conhecimentos matemáticos aplicadas à cultura cafeeira, conseguirão desenvolver nos alunos 

uma consciência crítica e reflexiva que proporcione a reinterpretação de seu entorno e a 

compreensão e valorização das diferenças culturais ao descrever e caracterizar o conhecimento 

matemático de seu meio. 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 3(três) blocos de atividades, cada um com 

duas aulas (de 50 minutos cada) de duração, que será realizada uma vez por semana na própria 

escola, durante as aulas de matemática, sob a condução e orientação da professora-pesquisadora 

Érika Dagnoni Ruggiero Dutra. 

A entrevista será gravada em áudio e vídeo para que a professora-pesquisadora possa 

verificar como ocorre as atividades do seu trabalho, bem como verificar quais são suas 

experiências práticas relacionadas à produção de café, identificando que existe também o 

desenvolvimento do conhecimento matemático nestas atividades. 

O foco da gravação em áudio e vídeo será garantir a coleta de dados sem perda de 
informações, por parte dos pesquisadores, durante a participação de V.Sa. nessa entrevista. 

Contudo, apesar de que a entrevista seja gravada em áudio e vídeo, a identidade de V.Sa. será 

preservada, pois em momento algum o áudio e o vídeo gravado serão divulgados em qualquer 

tipo de mídia. 

A sua colaboração é totalmente voluntária, pois a qualquer momento você poderá 

desistir de participar da entrevista. Garantiremos o anonimato de sua identidade, pois as 
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informações que V.Sa. fornecer não serão associadas com o seu nome em nenhum documento 

resultante dessa pesquisa. 

Informamos que não há riscos ou desconfortos previstos para a sua participação nesse 

projeto durante a realização da entrevista. Contudo, caso ocorra algum incômodo ou 

constrangimento durante a condução dessa atividade colocamo-nos à sua disposição para que 

possamos esclarecê-los e/ou minimizá-las. 

Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob nossa responsabilidade do professor-orientador Dr. Daniel Clark Orey em sua 

sala de trabalho, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse fim pelo 

prazo de cinco anos, quando será incinerado. Esses materiais apenas serão consultados por 

pessoas diretamente envolvidas nesse estudo. 

Como a professora-pesquisadora e o seu professor orientador providenciarão todos os 

materiais necessários para a realização dessa pesquisa, você não terá gastos com a realização 

deste estudo. Caso V.Sa. venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação 

nessa pesquisa, você tem o direito à assistência integral e à indenização por parte da professora-

pesquisadora e do professor orientador, no que se refere às complicações decorrentes desse 

estudo. 

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas, o endereço para contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) é Centro de Convergência, Campus Universitário - Morro do 

Cruzeiro, Universidade Federal de Ouro Preto, CEP: 35400-000, Ouro Preto, Minas Gerais, 

Brasil telefone: (31)3559-1368, e-mail: cep@propp.ufop.br, homepage: 

http://comitedeetica.ufop.br/. 

 

_______________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Clark Orey 

Departamento de Educação Matemática (DEEMA) 

Fones: (31) 3559-1313 / e-mail: oreydeema@gmail.com 

 

_______________________________________________ 

Orientanda: Érika Dagnoni Ruggiero Dutra 

Escola: Colégio América do Norte 

Telefone: (33) 33395500 / e-mail: erikadrd@hotmail.com 

___________________________________________________________________________ 

Para ser preenchido pelo proprietário e funcionário da fazenda produtora de café e pela 

engenheira agrônoma 

Eu, ____________________________________________________________, autorizo a 

minha participação nessa pesquisa com a utilização de todos os dados que possam servir para 

os fins dessa investigação na qual estou contribuindo. 

mailto:cep@propp.ufop.br
http://comitedeetica.ufop.br/
mailto:oreydeema@gmail.com
mailto:erikadrd@hotmail.com
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Concordo com a gravação de áudio e vídeo: [   ] SIM          [   ] NÃO 

 

Manhuaçu, Minas Gerais, ___ de __________ de 2019. 

_______________________________________________ 

Assinatura do _______________ 
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APÊNDICE IV 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

Aluno(a): _____________________________________________________________ 

 

1) Idade: _____________________  Gênero: (   ) Masculino        (   ) Feminino 

2) Renda familiar em Reais: 

(  ) Até 954,00     (  ) De 955,00 a 1.500,00     (  ) 1.501,00 a 2.500,00     (  ) 2501,00 a 4300,00   

(    ) Mais de 4.300,00. 

3) Você mora em uma propriedade rural? (    ) Sim     (    ) Não 

4)  Você veio de outra cidade para estudar nesta escola? Sim (   )    Não (   ). Qual? 

______________________________________________________________________ 

5) Você é bolsista? (   ) Sim    (    ) Não. Como adquiriu a sua bolsa (por processo seletivo, 

avaliação de histórico escolar, etc)? 

______________________________________________________________________ 

6) Qual(ais) motivo(s) o(a) levaram a escolher esta escola para cursar o Ensino Médio? 

______________________________________________________________________ 

7) O café faz parte das compras mensais de sua casa? Sim (   )  Não (   ). Explique a sua resposta. 

_______________________________________________________________________ 

8) Qual é o consumo mensal de café em sua casa?  

____ pacotes de 250 g 

____ pacotes de 500 g 

____ pacotes de 1 kg 

Quantas pessoas em sua casa tomam café? ________________________________ 

9) Vocês têm o hábito de tomar café tipo “gourmet”? Sim (   )  Não (   ). Em qual quantidade? 

______________________________________________________________________ 
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10) Quais critérios sua família utiliza para escolher a marca de pó de café que será comprada? 

(preço, qualidade, sabor, etc) Explique sua resposta. 

______________________________________________________________________ 

11) Você gosta de estudar Matemática? Sim (   )  Não (   ). Explique a sua resposta. 

______________________________________________________________________ 

12) Especifique os conteúdos da disciplina Matemática que você gostou de estudar no Ensino 

Fundamental e até o momento no Ensino Médio. 

______________________________________________________________________ 

Explique a sua resposta. __________________________________________________ 

13) Quando você estudou os conteúdos de Matemática, realizou alguma atividade extraclasse? 

Sim (   ). Explique a sua resposta. 

Não (   ). Explique a sua resposta. 

______________________________________________________________________ 

14) Explique se você tem facilidade para resolver problemas matemáticos. 

______________________________________________________________________ 

15) Quais os conteúdos matemáticos que você considera mais difíceis? Explique. 

______________________________________________________________________ 

16) Quais são os conteúdos de matemática que você considera mais fáceis? Explique. 

______________________________________________________________________ 

17) Qual(ais) são o(s) conteúdo(s) de Matemática já estudado(s) que você menos gostou e por 

quê? 

______________________________________________________________________ 

18) Qual a sua opinião sobre trabalhos em grupo? Explique. 

______________________________________________________________________ 

19) Você vai à alguma propriedade rural com frequência (sítio, chácara ou fazenda)? 

Sim (   )  Não (   ). Com qual frequência? ______________________________________ 

20) Você já viu e/ou visitou uma lavoura de café? Sim (   )  Não (   ). Explique o que você 

achou. 

__________________________________________________________________________ 

21) Você já acompanhou o processo de colheita e/ou de plantio de café? Sim (   )  Não (   ). 

Explique o que você achou. 

___________________________________________________________________________ 

22) Em sua opinião, o conhecimento matemático pode ser utilizado em uma plantação de café? 

Sim (   )    Não (   ). Explique a sua resposta. 
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___________________________________________________________________________ 

23) Numa plantação os pés de café são dispostos em fila, de modo que, em cada fila, a partir da 

segunda, há 3 pés a mais que a fila anterior. além disto, o total de filas é igual ao número de pés 

da primeira fila. se a última fila tem 49 pés, quantos são os pés da fila do meio. Explique com 

você resolveu esse exercício. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

24) Um terreno tem 400 metros quadros. Uma plantação de café ocupa 2/5 desse terreno. 

Quantos metros quadrados sobraram do terreno? Explique como você fez para resolver esse 

problema.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

25) Em uma determinada fazenda, os colhedores de café fabricam e utilizam balaios (cestos) 

feitos artesanalmente por eles para a colheita e transporte do produto. Desta maneira, recebem 

o pagamento por todo o café que conseguem colher num dia de trabalho. Quando os colhedores 

foram indagados sobre a forma de pagamento, os pesquisadores foram informados que o 

fazendeiro utilizava como unidade de medida para o pagamento, o balaio (cesto) por eles 

fabricado. De acordo com o fazendeiro, o volume do balaio (cesto) era equivalente a 60 litros, 

Explique como verificar se o fazendeiro estava efetuando o pagamento correto para cada balaio 

(cesto) com café colhido (ROSA; OREY, 2003). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

26) Deixe registrado abaixo o que você se lembra de ter visto em alguma propriedade produtora 

de café da sua região que mais chamou sua atenção, caso você conheça alguma propriedade. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE V 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

 

1) Os blocos de atividades realizados contribuíram para o entendimento da aplicabilidade da 

Matemática no cotidiano de uma propriedade rural produtora de café? Explique 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Para você, quais foram as contribuições da visita à propriedade rural produtora de café para 

a sua aprendizagem de Matemática? Detalhe sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Durante as atividades desenvolvidas nessa pesquisa, você soube que os apanhadores de café 

recebem o pagamento pelo seu trabalho, por saca ou balaio de café colhido. Você acredita que 

essa é a maneira mais correta de fazer este pagamento? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) Utilizar o balaio ou a saca de café como unidade de medida pode padronizar o pagamento 

em todas as fazendas de café? Explique.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Como você pensa que seria a melhor forma de fazer o pagamento aos colhedores de café? 

Explique.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6) Como você avalia o trabalho realizado ao longo dos blocos de atividades? Na sua concepção, 

esse trabalho foi importante para o desenvolvimento de sua visão crítica e reflexão com relação 

à importância da matemática para a realização de tarefas cotidianas? Justifique a sua resposta. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7) Após a análise e desenvolvimento das atividades, você aprendeu algo novo sobre a aplicação 

e utilização da matemática? Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8) Você identificou que a cultura e a vivência de uma pessoa, fora do ambiente escolar, também 

gera aprendizado e conhecimento matemáticos? Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9) Você percebeu a presença do conhecimento matemático no universo da produção de café? 

Comente como essa presença ocorre. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10) Para você, quais foram os pontos positivos dessa experiência vivenciada no decorrer dessa 

pesquisa? Comente a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11) Você gostaria de vivenciar mais experiências como essas nas aulas de matemática? Qual 

aspecto chamou mais a sua atenção? Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12) Você imaginava que poderia aprender matemática fora do contexto escolar? Explique a sua 

resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13) Explique como você relaciona a matemática aprendida fora da escola com aquela aprendida 

em sala de aula. 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE VI 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA O PROPRIETÁRIO E PARA O 

FUNCIONÁRIO DA FAZENDA PRODUTORA DE CAFÉ 

 

Prezado senhor,  

 

 Gostaria de agradecer em meu nome e também em nome de meu orientador, Professor 

Dr. Daniel Clark Orey, a oportunidade para a realização dessa entrevista.  

 Gostaria informá-lo que, se em algum momento da condução dessa entrevista, o senhor 

se sentir constrangido com alguma pergunta, o senhor poderá não respondê-la ou, também, de 

não responder as demais questões dessa entrevista. 

 Posteriormente, a transcrição dessa entrevista será enviada para que o senhor possa 

verificar a sua correção, bem como realizar os ajustes necessários. 

1 – Qual é a sua idade?  

2 – Qual é a sua formação? O senhor estudou até qual série?  

3 – Há aproximadamente quantos anos o senhor trabalha ajudando a produzir café? Há quanto 

tempo o senhor trabalha nesta propriedade? 

 4 – Qual foi a sua última profissão antes de se tornar um funcionário desta propriedade?  

5 – O senhor tem filhos? Quantos? Todos moram com você?  

6 – A sua renda familiar é de aproximadamente quantos salários mínimos, considerando que, 

atualmente, o salário mínimo é de R$ 954,00.  

7 – Quais tipos de produtos o senhor ajuda a produzir nesta propriedade? 
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8 – Como o senhor define o momento ou a “hora” de colher o café?  

9 – Durante o processo de secagem do café, como o senhor identifica que o grão de café está 

seco? 

10 – Você tem aparelhos para medir a umidade do grão de café? 

11 – Durante o preparo da terra antes do plantio, como o senhor identifica se o terreno é bom 

para plantar café? 

12 – Durante a florada do cafezal, é possível identificar qual será a produtividade da fazenda?  

13 - O senhor usa a calculadora para auxiliá-lo a calcular os valores de adubo que serão 

necessários para correção do solo? Favor explicar a sua resposta.  

14 – Explique como o senhor calcula a quantidade de café que será produzido em cada pé. 

15 – Para o senhor, a matemática escolar é importante nos cálculos realizados durante o seu 

trabalho? Favor explicar a sua resposta.  

16 – O senhor utiliza curvas de nível para a plantação de café? Se sim, como essas curvas são 

trabalhadas? 

17 – Explique como o senhor faz para determinar a distância de uma pé de café para o outro. 

18 – Explique como é feita a colheita de café. 

19 – Explique como o café coletado é vendido? É por meio de litros? Quantos litros? Por 

meio de balaios (cestos)? 

20 – Qual é a produção anual média de um pé de café? Como é feita essa medida? 

21 – Qual é a produção diária de trabalhador que faz a colheita de café? Como é feita essa 

medida? 

22 – Como o senhor repassa esses conhecimentos para os seus ajudantes? Favor explicar a sua 

resposta. 
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APÊNDICE VII 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA A ENGENHEIRA AGRÔNOMA 

DA FAZENDA PRODUTORA DE CAFÉ 

 

Prezado senhor,  

 

 Gostaria de agradecer em meu nome e também em nome de meu orientador, Professor 

Dr. Daniel Clark Orey, a oportunidade para a realização dessa entrevista.  

 Gostaria informá-la que, se em algum momento da condução dessa entrevista, a 

senhorita se sentir constrangida com alguma pergunta, a senhorita poderá não respondê-la ou, 

também, de não responder as demais questões dessa entrevista. 

 Posteriormente, a transcrição dessa entrevista será enviada para que a senhorita possa 

verificar a sua correção, bem como realizar os ajustes necessários. 

 

1 – O que é talhão? 

2 – Ele tem medida certa? 

3 – Como é feita a pulverização? 

4 – Como é definido o espaçamento entre os pés de café na hora do plantio? 

5 – Como vocês lidam com a declividade do terreno na hora do plantio? 

6 - Quando você vai fazer o corte da estrada para fazer o talhão, você calcula mais ou menos o 

tamanho do talhão que você está querendo e depois você vai abrindo de acordo com o ângulo 

que você precisa? 

7 – Lavouras mais ou menos adensadas, produzem de maneira diferente? 

8 – Após plantio, quanto tempo o café demora para dar a primeira florada? 

9 – A colheita de café é manual ou semi-mecanizada? 

10 – Qual unidade de medida você utiliza para o café, na hora da colheita? 

11 – Como você controla a colheita de cada apanhador de café? 

12 – De que maneira é feita a secagem do café? 
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13 - Antes da aquisição do secador de café, como era realizado esse processo? 

14 - Basicamente, como é realizado o processo desde a colheita até o armazenamento? 

15 – Qual é o tipo de armazenagem que pode ser realizado? Explique a sua resposta. 

16 – Na hora de vender o café, tem que fazer mais algum processo? Explique a sua resposta. 

17 – Como você faz para saber que o café já está seco? 

18 – Só a umidade do café que é importante na hora de vender? Explique a sua resposta. 
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APÊNDICE VIII 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

BLOCOS DE ATIVIDADES MATEMÁTICAS DO REGISTRO 

DOCUMENTAL 

 

Abaixo, apresentam-se os blocos de atividades utilizados no trabalho de campo desse 

estudo. 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 1 – ATIVIDADE EXPLORATÓRIA SOBRE O CAFÉ 

 

Após a leitura da reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo, no dia 6 de 

Fevereiro de 2019, intitulada “Consumo de café no Brasil cresce com retomada econômica e 

mudança de hábitos, diz ABIC”77, é possível obter várias informações sobre consumo e 

produção de café. 

 

 
77

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/consumo-de-cafe-no-brasil-cresce-com-

retomada-economica-e-mudanca-de-habitos-diz-abic.shtml. Acessado em 8 Abril de 2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/consumo-de-cafe-no-brasil-cresce-com-retomada-economica-e-mudanca-de-habitos-diz-abic.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/consumo-de-cafe-no-brasil-cresce-com-retomada-economica-e-mudanca-de-habitos-diz-abic.shtml
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Desse modo, os participantes desse estudo serão orientados a realizarem as seguintes 

atividades: 

 

1) Anote no espaço abaixo as informações sobre o consumo e a produção de café que 

estão descritas na reportagem. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2) Qual é a previsão do crescimento para o consumo do café no Brasil até o ano de 

2021? Mostre como chegou a essa conclusão. 

 

3) Qual foi a quantidade de sacas de café produzidas no ano de 2018 de acordo com o 

crescimento apresentado para o consumo de café no Brasil até o ano de 2021? 

Mostre como você determinou esse valor. 

 

4) Diante dos dados apresentados em relação à produção de café no Brasil, qual é a 

quebra de produção que está sendo prevista para o ano de 2019? 

 

5) Com os dados do consumo de suas famílias, que foram obtidos a partir das respostas 

do questionário inicial, determine o consumo per capita de café em pó (em gramas 
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e em quilos), considerando que 67 pessoas consomem o café nas famílias 

pesquisadas nessa investigação. O gráfico 8 mostra o consumo de café em 

quantidade de pacotes de 250 gramas, 500 gramas e 1 quilo, consumidos por mês 

pelas 67 pessoas. 

 

Gráfico 9: Consumo de café em quantidade de pacotes por dia 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora  

 

6) Esse consumo per capita corresponde a quantas xícaras de café por pessoa por dia? 

Explique como você resolveu esse problema. 

 

7) Com relação à qualidade do café, o texto destaca alguns fatores importantes que 

influenciam a sua qualidade. Quais são esses fatores? 

 

8) Cite outros fatores que você acredita que podem interferir na qualidade do café. 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 2 – ATIVIDADES MATEMÁTICAS ÉTICAS 

 

Um grupo de alunos resolveu se organizar para preparar um lanche da tarde para os 

moradores de rua da sua cidade. Para tanto, fizeram uma lista com os ingredientes necessários 

para este evento: pão, manteiga, açúcar e café. A quantidade de pão a ser comprada seria 

determinada por uma contagem inicial, de quantos moradores de rua há na cidade, de tal 

maneira que cada um receba 2 pães. 

Entretanto, ficou mais difícil identificar a quantidade de pó de café que deveriam 

comprar, já que não tinham noção de quantas xícaras uma colher (de sopa) de pó de café poderia 
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fazer. Para isso, foram ao supermercado e olharam as marcas disponíveis e as instruções dadas 

na embalagem sobre o modo de preparo. 

Os dados encontrados estão na tabela abaixo: 

 

MARCA QUANTIDADE PÓ por litro de 

água 

PREÇO por pacote 

de 500 g 

A 4 colheres (sopa) = 80 gramas R$ 8,45 

B 5 colheres (sopa) = 80 gramas R$ 9,00 

C 4 colheres (sopa) = 70 gramas R$ 8,40 

D 5 colheres (sopa) = 85 gramas R$ 9,50 

 

1) Após a pesquisa, os alunos ficaram curiosos, pois verificaram que a mesma 

quantidade em colheres não correspondia à mesma quantidade em gramas. Como você explica 

por que isso ocorreu? 

 

2) Qual estimativa você daria sobre qual é a quantidade de café que uma pessoa bebe, 

aproximadamente, em um lanche da tarde? Explique a sua resposta. 

 

3) Qual das marcas de pó de café é mais vantajoso comprar, isto é, que ficaria mais 

barato? Justifique a sua resposta. 

 

4) Supondo que os alunos irão servir 20 moradores de rua, qual seria a quantidade de 

pacotes de pó de café que eles deveriam comprar, de acordo com a resposta dada no item 2? 

Justifique a sua resposta. 

 

5) Considerando que você fez corretamente a previsão da quantidade de pó de café a ser 

comprado, faça um gráfico em que aparecem o número de pessoas e a quantidade de pó de café 

utilizado para servir estas pessoas. Estime o seu gráfico para até 100 pessoas. 

 

6) Faça uma pesquisa para identificar qual a quantidade de grãos de café torrados que 

são necessários para produzir 1 kg de pó de café. Escreva abaixo o resultado encontrado. 

7) Faça uma pesquisa para identificar qual é a perda de peso entre 1 kg de grão de café 

colhido e 1 kg de grão de café torrado. Escreva abaixo o resultado encontrado. 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 3 – ATIVIDADES MATEMÁTICAS ÊMICAS 
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Pense que você é um produtor de café e que você precisa saber quantos pés de café você 

deve plantar para ter uma determinada produção de grãos secos e torrados. Sabendo que o grão 

de café perde em média de 20 a 25% de umidade durante o processo de secagem e considerando 

a saca de 60 kg, analise e responda as questões abaixo. 

 

*Utilize a experiência que você vivenciou na visita à fazenda para resolver as situações-

problema propostas abaixo. 

 

1) Esquematize uma possível tabela que indique o número de pés de café, a quantidade 

de café colhido, e a de café torrado ou seco produzido. 

 

2) Em um talhão de 10000 m2, você viu que pode ser plantado cafés com espaçamento 

de 3m de beco por 50cm de pé a pé, ou 2,5m por 1m. Sabendo que cada pé de café do tipo 

Arábica dá em média 6 litros, quantas sacas será possível colher nestas duas situações possíveis 

de espaçamento entre os pés, para este talhão? Qual deles é o mais vantajoso? Justifique sua 

resposta. 

 

3) Supondo que você tenha um terreno em desnível, como seriam feitas as curvas de 

nível, isto é, os cortes no terreno? 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 4 – ATIVIDADES MATEMÁTICAS DIALÓGICAS 

 

Conectando saberes e fazeres diversos 

Com relação à colheita de café, no sítio visitado por alguns pesquisadores, os 

trabalhadores utilizam balaios (cestos) feitos artesanalmente para o transporte desse produto. 

Assim, recebem o pagamento por todo o café que conseguem colher num dia de trabalho. 

Quando esses trabalhadores foram indagados sobre a forma de pagamento, os pesquisadores 

foram informados que o fazendeiro utilizava como unidade de medida para pagamento o balaio 

(cesto) que fabricavam (SILVA et al., 2000). 

 

Respondam às questões abaixo: 

1) Discutam sobre como saber se o fazendeiro estava fazendo o pagamento correto para 

os colhedores de café. Escrevam suas conclusões. 
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Continuando, para verificar se este pagamento estava sendo realizado de modo correto 

para os colhedores de café, os pesquisadores resolveram determinar o volume aproximado do 

balaio (cesto) utilizado na colheita de café. Como os colhedores de café não dispunham de 

ferramentas para medir, utilizaram barbante e uma régua utilizada na escola por uma das 

crianças para calcularem a altura e o diâmetro do balaio (cesto), que está representado abaixo 

(SILVA et al., 2000). 

 

2) Represente em forma de desenho o balaio utilizado na colheita de café. Anote suas 

medidas. 

3) Qual sólido geométrico você acha mais adequado para representar esse balaio? 

Determine o volume desse recipiente, a partir de uma representação aproximada do 

balaio (cesto) utilizado na colheita de café.  

 

4) Em sua opinião, o fazendeiro estava efetuando o pagamento correto para os 

colhedores de café? Explique a sua resposta. 

 

Nesse direcionamento, esse bloco de atividades compreenderá a elaboração, a 

interpretação e a discussão de etnomodelos dialógicos.  

Um dos principais objetivos desse bloco de atividades é conectar as experiências 

escolares com aquelas vivenciadas no cotidiano, podendo, assim, (re)direcionar os alunos para 

uma redefinição dos conceitos de conteúdos matemáticos e geométricos. 
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APÊNDICE IX 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

PLANO DE AÇÃO DO SEMINÁRIO COM A ENGENHEIRA AGRÔNOMA 

 

Esse plano de ação é parte integrante da atividade de campo da pesquisa de mestrado 

intitulada “Etnomodelagem e café: propondo uma ação pedagógica para a sala de aula”, que 

tem por objetivo intermediar e direcionar as discussões entre os alunos do 2º ano do Ensino 

Médio e a engenheira agrônoma. 

 

Roteiro 

 

1 - Apresentar a engenheira agrônoma para os participantes e vice-versa; 

2 - Agradecer a presença e a participação de todos e todas; 

3 - Disponibilizar os recursos para a apresentação do seminário, como, por exemplo, 

notebook e Datashow; 

4 - Possibilitar que todos os participantes tenham oportunidades iguais para realizar os 

questionamentos, para que haja um diálogo harmonioso entre a engenheira agrônoma e esses 

participantes; 

5 - Entregar para os participantes um roteiro para o direcionamento das anotações e para 

as observações do seminário; 

6 - Reformular as perguntas e/ou as respostas dos participantes e da engenheira 

agrônoma caso não fossem compreendidas e/ou entendidas; 

7 - Ao encerrar essa atividade, agradecer novamente a participação dos participantes e 

da engenheira agrônoma pela participação nas atividades propostas no seminário em sala de 

aula. 
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APÊNDICE X 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DO SEMINÁRIO COM ENGENHEIRA 

AGRÔNOMA 

 

Esse roteiro é parte integrante da atividade de campo da pesquisa de mestrado intitulada 

“Etnomodelagem e café: propondo uma ação pedagógica para a sala de aula”, que tem por 

objetivo intermediar e direcionar as discussões entre os alunos do 2º ano do Ensino Médio e a 

engenheira agrônoma. 

 

Roteiro 

 

1 - Quais foram os aspectos matemáticos que você identificou? 

2 - Quais são as diferenças e/ou semelhanças entre a matemática mostrada pela 

engenheira agrônoma e aquela estudada na escola? 

3 - O que a engenheira explicou que você achou mais interessante? 

4 - Anote suas dúvidas, caso tenha, para serem esclarecidas ao final da exposição da 

engenheira agrônoma. 
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APÊNDICE XI 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

ENTREVISTA COM FAMILIARES QUE TRABALHAM COM O PROCESSO 

PRODUTIVO E/OU DE COMERCIALIZAÇÃO DO CAFÉ 

 

Esta atividade é parte integrante do trabalho de campo da pesquisa de mestrado 

intitulada “Etnomodelagem e café: propondo uma ação pedagógica para a sala de aula”, que 

tem por objetivo entender qual é o conhecimento das pessoas que estão diretamente envolvidas 

no processo produtivo e de comercialização do café, referente aos questionamentos propostos. 

Para isso, será apresentada a atividade abaixo. Preencha antes as seguintes informações: 

DATA: _______________ 

NOME DO ALUNO:______________________ 

NOME DA PESSOA ENTREVISTADA: __________________________ 

GRAU DE PARENTESCO COM O ALUNO: _________________________ 

 

Leia o texto abaixo, e escreva as respostas nesta folha. 

 

Em visita realizada em uma das fazendas de café, na cidade de Amparo, no estado de 

São Paulo, alguns pesquisadores descobriram haver um método diferente e curioso, utilizado 

pelos pequenos produtores de café daquela região, para verificar se o café estava seco. Então, 

esses produtores utilizavam o seguinte método:  

a) primeiro pegam um punhado de café do monte que está secando no terreiro, 

b) em seguida, selecionam ao acaso (aleatoriamente) alguns grãos de café desse monte. 

c) Após a realização desse procedimento, esses trabalhadores tiram a casca desses grãos, 

colocando-os entre os dentes, mordendo-os. Se esses grãos pularem, o café está seco e se os 

grãos não pularem, há necessidade de mais tempo para a secagem do café. Esse mesmo método 

pode ser realizado com a utilização de um canivete ou de uma faca (SILVA et al., 2000). 
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Para a realização dessa atividade vocês devem realizar uma breve entrevista com os seus 

pais e/ou familiares que trabalham com a produção e/ou a comercialização do café em grão, de 

tal modo que respondam as questões abaixo. 

 

1) Há procedimentos similares ao apresentado no texto acima para verificar a secagem 

do café? Existem outros métodos? Justifique a sua resposta. 

2) Com a utilização de secadores de café, a análise da secagem do grão é realizada de 

outras maneiras. Quais são elas? 

3) Registre aqui algum outro questionamento (e resposta) que você elaborou durante a 

realização desta entrevista. 

 


