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(...) existe a necessidade de compreender que o conhecimento 

matemático se origina das práticas culturais que estão 

enraizadas nas relações sociais. Esse ponto de vista possibilita 

a exploração de ideias matemáticas distintas por meio da 

valorização e do respeito aos conhecimentos adquiridos quando 

os membros desses grupos interagem com o próprio ambiente 

e/ou com outros grupos culturais. 
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RESUMO 

 

Essa pesquisa foi conduzida em uma escola pública estadual, situada em uma 

comunidade periférica na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, 

com a participação de treze alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II e um catador de 

materiais reciclados. O principal objetivo desse estudo esteve relacionado com a 

realização de uma análise sociocrítica da Etnomodelagem enquanto uma ação 

pedagógica no desenvolvimento de conteúdos matemáticos em comunidades periféricas. 

No entanto, outros objetivos foram necessários para condução desse estudo como, por 

exemplo, discutir e problematizar as relações entre a Modelagem Matemática e a 

Etnomatemática, culminando com o conceito da Etnomodelagem; identificar as 

principais características culturais das comunidades periféricas e investigar a prática da 

Etnomodelagem em sala de aula. Dessa maneira, a seguinte questão de investigação foi 

elaborada: De que maneira a Etnomodelagem enquanto uma ação pedagógica pode se 

constituir em um ambiente crítico para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos no 

8º ano do Ensino fundamental em uma comunidade periférica da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte? Para fundamentar teoricamente esse estudo foram utilizados os 

conceitos de Etnomatemática, Modelagem Matemática e sua perspectiva sociocrítica, 

Etnomodelagem e Comunidades periféricas. Como instrumentos de coleta de dados 

foram utilizados três blocos de atividades fundamentados nas abordagens êmica, ética e 

dialógica da Etnomodelagem; dois questionários, um inicial e um final; o diário de 

campo da professora-pesquisadora e uma entrevista semiestruturada realizada com 

catador de materiais reciclados. Os dados foram coletados, analisados e codificados 

conforme os pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados. Para a análise dos dados 

foram utilizadas as codificações aberta e axial que possibilitaram a elaboração das 

categorias conceituais, propiciando a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo. 

Os resultados mostram que a Etnomodelagem contribuiu para o desenvolvimento de 

conteúdos matemáticos dos participantes desse estudo, que são moradores de uma 

comunidade periférica a partir do estudo da ausência de saneamento básico adequado 

que compõem o cotidiano dos membros dessa comunidade. Os resultados desse estudo 

também mostram que a Etnomodelagem proporcionou para os participantes o 

desenvolvimento de um olhar crítico em relação ao próprio espaço, além de refletirem 

uma experiência multicultural e interdisciplinar a partir do desenvolvimento e 

apresentação do projeto: Arquivo Wall-e: Repensando a produção de lixo em 
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comunidades periféricas por meio da Matemática, na 3º Feira Mineira de Iniciação 

Científica – FEMIC, que culminou com o 1º lugar na categoria de Ciências Exatas e da 

Terra e o credenciamento para a 18º Feira Brasileira de Ciências e Engenharias – 

FEBRACE. Finalizando essa investigação, foi elaborado um produto educacional com o 

formato de um caderno de sugestões, cujo objetivo foi apresentar propostas de 

atividades que estiveram relacionadas com o saneamento básico, que visa orientar 

professores e interessados nessa temática no desenvolvimento de tarefas que envolvam 

os aspectos socioculturais da Matemática e de seus alunos. 

 

Palavras chave: Etnomodelagem. Etnomatemática. Modelagem Matemática. 

Comunidade Periférica. Teoria Fundamentada nos Dados. 
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ABSTRACT 

 

The research that forms this master´s thesis was conducted in a public state school, 

located in a peripheral community in the metropolitan region of Belo Horizonte, Minas 

Gerais. Data that forms this research originated with the participation of thirteen 

students in the eighth grade of Elementary School and a collector of recycled materials. 

One objective of this study was related to conducting a sociocritical analysis of 

ethnomodelling as a pedagogical action in the development of mathematical content in a 

peripheral community. As well, other objectives were necessary to conduct this study, 

including for example, discussing and problematizing of the relationships between 

mathematical modelling and ethnomathematics, culminating in the concept of 

ethnomodelling; identify main cultural characteristics of peripheral communities and 

investigating the practice of ethnomodelling in the classroom. The following research 

question was elaborated: How can ethnomodeling as a pedagogical action constitute a 

critical environment for the development of mathematical content in the 8th year of 

elementary education in a peripheral community in the metropolitan region of Belo 

Horizonte? The theoretically base of this study, the concepts of ethnomathematics, 

mathematical modelling and its sociocritical perspective, ethnomodelling and peripheral 

communities were used. As instruments of data collection, three blocks of activities 

were used, based on ethnomodelling, modelling, emic, etic, and dialogical approaches; 

two questionnaires, one initial and one final; the field diary of the teacher-researcher 

and a semi-structured interview conducted with a recycled material collector. The data 

were collected, analyzed and coded according to the assumptions of the Grounded 

Theory. For the analysis of the data, both open and axial codifications were used, which 

allowed for the elaboration of conceptual categories, providing the interpretation of 

results obtained in this study. The results show that ethnomodelling contributed to the 

development of mathematical content of the participants in this study, who are residents 

of a peripheral community based on the study of the lack of adequate basic sanitation 

that make up the daily lives of members of that community. The results of this study 

also show that ethnomodelling provided the participants with the development of a 

critical look in relation to the space itself, in addition to reflecting a multicultural and 

interdisciplinary experience from the development and presentation of the project: 

Arquivo Wall-e: repensando a produção de lixo em comunidades periféricas por meio 

da Matemática (Wall-e file: rethinking production of garbage in peripheral 
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communities through mathematics), at the 3rd Minas Gerais Scientific Initiation Fair - 

FEMIC, which culminated with a 1st place in the category of Exact and Earth Sciences 

and the accreditation for the 18th Brazilian Fair of Sciences and Engineering - 

FEBRACE. At the end of this investigation, an educational product was prepared in the 

form of a book of suggestions, whose objective is to present proposals for activities that 

were related to basic sanitation, which aims to guide teachers and those interested in 

this theme in the development of tasks that involve sociocultural aspects of mathematics 

and its students. 

 

Keywords: Ethnomodelling. Ethnomathematics. Mathemtical Modelling. Peripheral 

Community. Grounded Theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

UMA CAMINHADA RUMO À ETNOMODELAGEM 

 

O interesse pela pesquisa em Etnomodelagem1 teve origem nas observações e 

reflexões realizadas durante o percurso acadêmico e profissional da professora-

pesquisadora 2 , que em 2010 iniciou o Curso de Licenciatura em Matemática na 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

No primeiro ano desse curso, a professora-pesquisadora teve a oportunidade de 

participar do Programa Institucional de Bolsas e Iniciação à Docência (PIBID). Essa 

experiência oportunizou a descoberta da Educação Matemática3 por meio de conversas, 

da realização de pesquisas e da vivência com professores pesquisadores. 

Nesse momento, em especial, a professora-pesquisadora direcionou um olhar 

mais atento para o estudo do Programa Etnomatemática através de um professor do 

Curso de Licenciatura em Educação do Campo ofertado pela UFMG. 

Ainda no período acadêmico, em uma disciplina de Modelagem Matemática na 

Educação Básica, a professora-pesquisadora teve a oportunidade de conhecer novas 

práticas de ensino que tinham como foco a Etnomatemática e a Modelagem Matemática 

e, posteriormente, a Educação Matemática Crítica. 

Desse modo, a professora-pesquisadora ficou motivada a ler e pesquisar 

criticamente sobre as relações entre a Etnomatemática e Modelagem Matemática, 

oportunizando várias reflexões e investigações acerca dessas duas tendências em 

Educação Matemática. Por conseguinte, a Etnomodelagem emergiu como uma maneira 

de conectar a Etnomatemática à Modelagem Matemática. 

 
1 Para Rosa e Orey (2017a), a Etnomodelagem pode ser entendida com uma aplicação prática do 

conhecimento matemático que adiciona a perspectiva cultural nos conceitos da Modelagem Matemática. 
2Nesse projeto, a professora-pesquisadora é uma profissional da educação que pesquisa os problemas 

educacionais do cotidiano da sala de aula visando o desenvolvimento de uma prática pedagógica que 

promova o sucesso do processo de ensino e aprendizagem de seus alunos (RAUSCH; SCHROEDER, 

2010). Desse modo, é importante ressaltar que o conjunto de ideias dos professores se constrói a partir de 

suas reflexões sobre a prática e hipóteses teóricas (FIORENTINI, 1995). 
3Essa descoberta da Educação Matemática está relacionada com a compreensão de que não se pode 

aceitar um processo de ensino e aprendizagem em Matemática que esteja desvinculado da vida prática e 

do cotidiano dos alunos, bem como de sua relação com as diversas áreas do conhecimento humano. Nesse 

sentido, a professora pesquisadora descobriu que a Educação Matemática tem que estar revestida de 

aplicabilidades, de conceitos históricos, de localizações geográficas, de arte, de compreensão textual, de 

cosmologias distintas, da boa escrita e das diversas ciências vinculadas aos fenômenos físicos, biológicos 

e humanos, pois os conteúdos matemáticos a serem aprendidos e apreendidos devem estar além dos 

padrões interdisciplinares para atingir a excelência de seu processo de ensino e aprendizagem, isto é, para 

buscar a transdisciplinaridade e a transcendência. 
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Então, uma professora da disciplina de Modelagem Matemática na UFMG, ao 

perceber o interesse da professora-pesquisadora pela Etnomatemática e seus últimos 

questionamentos, indicou como direcionamento de estudos, a leitura de artigos dos 

pesquisadores Daniel Orey, Milton Rosa e Ubiratan D’Ambrosio. 

Naquela ocasião, a Etnomodelagem era um conceito desconhecido para a 

professora-pesquisadora. No entanto, devido às leituras realizadas no decorrer da 

disciplina de Modelagem Matemática, em paralelo com os seus interesses pessoais, 

sobre a Etnomatemática, a professora-pesquisadora também se motivou a estudar sobre 

a relação entre a Modelagem Matemática e a Etnomatemática. 

Assim, a escolha dessa área de estudo para pesquisa foi motivada devido à 

experiência profissional da professora-pesquisadora em seu trabalho com comunidades 

periféricas4 e, em particular, com a sua experiência pessoal com essa população. 

A princípio, como leituras que inspiraram a professora-pesquisadora em seus 

estudos, destacam-se o livro: Na vida dez na escola zero (CARREHER, CARREHER; 

SCHLIEMANN, 1989), que possibilitou o primeiro contato com as ideias iniciais da 

Etnomatemática. 

Por outro lado, o artigo intitulado Vinho e Queijo: Etnomatemática e 

Modelagem! (ROSA; OREY, 2003) possibilitou o entendimento da relação entre essas 

duas tendências em Educação Matemática. Esse artigo estimulou a professora-

pesquisadora a se direcionar para os estudos da Etnomodelagem, após conhecer os 

trabalhos de Milton Rosa e Daniel Clark Orey e, também, pela opção do Mestrado 

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

Consequentemente, essas leituras influenciaram a melhoria de sua prática docente. 

É importante destacar também como leitura para fundamentar o anteprojeto de 

pesquisa de mestrado, os artigos: Conexões teóricas e práticas (PASSOS, 2008), O 

campo de pesquisa em etnomodelagem: as abordagens êmica, ética e dialética (ROSA; 

OREY, 2012),Uma Abordagem Sócio Crítica da Modelagem Matemática: a perspectiva 

da educação matemática crítica (ARAÚJO, 2009) e Água e Óleo: Modelagem e 

Etnomatemática? (SCANDIUZZI, 2002). 

 
4No campo da sociologia, o termo Comunidade refere-se a um agrupamento social (FERREIRA, 1988). A 

periferia, num sentido genérico, significa tudo o que está ao redor. Na Geografia, esse termo é utilizado 

para designar toda a área urbana que está ao redor de um centro urbano. Portanto, nessa pesquisa, 

entende-se a Comunidade Periférica como um agrupamento social localizado em um mesmo espaço 

situado em volta de uma região urbanizada. Os membros dessas comunidades compartilham as mesmas 

características culturais por meio de vivências e experiências que os aproximam através do diálogo e da 

empatia, gerando uma consciência crítica e reflexiva de transformação social e redução do preconceito. 
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O entendimento das noções da conexão entre a Matemática e a cultura 

possibilitou que a professora-pesquisadora iniciasse um estudo mais sólido com relação 

às discussões sociocríticas da Etnomatemática, da Modelagem Matemática e da 

Etnomodelagem. 

Por exemplo, no artigo: Vinho e Queijo: Etnomatemática e Modelagem!, Rosa e 

Orey (2003) demonstram a possibilidade da utilização harmoniosa do Programa 

Etnomatemática e da metodologia da Modelagem na Educação Matemática, para o 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática. Assim, a professora-pesquisadora 

percebeu que essa utilização harmoniosa indicava uma possibilidade de continuidade e 

aprofundamento de seus estudos em Educação Matemática. 

Com relação à Etnomodelagem, Rosa e Orey (2012) a definem como o estudo 

das ideias, procedimentos e práticas matemáticas produzidas pelos membros de grupos 

culturais distintos, que adiciona os aspectos culturais da Matemática ao processo de 

modelagem. De acordo com esse contexto, durante a sua graduação, a professora-

pesquisadora procurou integrar a Etnomatemática e a Modelagem Matemática em suas 

práticas educacionais. 

Logo após a conclusão de sua graduação, em 2016, a professora-pesquisadora 

ingressou na rede pública como professora de Matemática do 6ª ano em uma escola 

localizada em uma comunidade periférica da cidade de Ribeirão das Neves, na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. 

Essa experiência possibilitou que a professora-pesquisadora refletisse sobre as 

suas práticas docentes, metodologias adotadas no ensino de Matemática e, ainda, como 

os alunos aprendiam em diferentes ambientes de aprendizagem. 

Nessa ocasião, a professora-pesquisadora ficou incomodada com relação às 

práticas de ensino tradicionais e convenceu-se da importância de aprofundar as suas 

reflexões sobre as experiências pedagógicas no âmbito da Educação Matemática. 

Assim, iniciou a investigação de temáticas e de estudiosos que a direcionasse 

para a descoberta de novas possibilidades para o processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática em diferentes grupos culturais, em especial, as favelas5. 

Desse modo, é importante que as pesquisas em Educação Matemática 

proporcionem a compreensão de como é desencadeado o processo de ensino e 

 
5 As favelas podem ser definidas como áreas predominantemente habitacionais, caracterizadas por 

ocupação da terra por população de baixa renda, precariedade da infraestrutura urbana e de serviços 

públicos, vias estreitas e de alinhamento irregular, lotes de forma e tamanho irregular e construções não 

licenciadas, em desconformidade com os padrões legais (RIO DE JANEIRO, 2010). 
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aprendizagem em Matemática para os membros de grupos culturais distintos (ROSA, 

2010). 

Nesse contexto, a utilização da Modelagem Matemática poderá tornar esse 

processo mais completo para que se possa, de acordo com Caraça (1989), desconstruir o 

paradigma da Matemática pronta e acabada. 

Então, é importante promover a investigação, a compreensão e a promoção de 

práticas de ensino de Matemática que proporcionem ambientes críticos e reflexivos de 

aprendizagem, que tenham significado para o estímulo de acadêmicos, professores e 

educandos. 

Como professora atuante na escola pública, a pesquisadora percebeu o 

distanciamento da Matemática com relação ao histórico social e cultural dos alunos. De 

acordo com Rosa (2010), esse distanciamento está relacionado com os problemas 

descontextualizados dos livros didáticos ou até mesmo a própria prática pedagógica dos 

professores. 

Nesse sentido, muitas vezes, em sala de aula, enquanto estudante do Curso de 

Licenciatura em Matemática e, posteriormente, como professora, um dos principais 

tópicos de discussão da pesquisadora era como envolver os alunos durante as aulas. 

Assim, a professora-pesquisadora continuou as suas leituras sobre o Programa 

Etnomatemática e a Etnomodelagem visando buscar o conhecimento sobre essas 

temáticas e a melhoria de sua prática docente para, posteriormente, participar do 

processo seletivo do mestrado. 

Dessa maneira, por conhecer os trabalhos dos pesquisadores Milton Rosa e 

Daniel Orey e associá-los ao Programa de Pós-graduação da UFOP, a professora-

pesquisadora teve conhecimento do Programa de Mestrado Profissional em Educação 

Matemática que é oferecido por essa universidade. 

É importante ressaltar que a escolha por essa Universidade se tornou relevante 

devido à possibilidade da elaboração de um produto educacional e, principalmente, pela 

identificação com os professores-pesquisadores devido às suas linhas de pesquisa. Esse 

contexto possibilitou que a professora-pesquisadora elaborasse a seguinte questão de 

investigação: 

 

De que maneira a Etnomodelagem enquanto uma ação pedagógica pode se 

constituir em um ambiente crítico para o desenvolvimento de conteúdos 
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matemáticos no 8º ano do Ensino fundamental em uma comunidade 

periférica da Região Metropolitana de Belo Horizonte? 

 

De acordo com essa questão de investigação, o principal objetivo desse estudo 

está relacionado com a promoção da Etnomodelagem como uma ação pedagógica, 

proporcionando assim reflexões sobre o processo educativo em Matemática em 

comunidades de periferia. 

Desse modo, a professora-pesquisadora elaborou os seguintes objetivos 

específicos para orientá-la no desenvolvimento da resposta para a questão de 

investigação: 

• Discutir e problematizar as relações entre a Modelagem Matemática e 

Etnomatemática culminando com o conceito da Etnomodelagem. 

• Identificar as principais características culturais das comunidades periféricas. 

• Investigar a prática da Etnomodelagem em sala de aula. 

 

Nesse direcionamento, a professora-pesquisadora buscou determinar as 

potencialidades e os desafios para a constituição de um ambiente educacional crítico e 

reflexivo para a Etnomodelagem que visa o desenvolvimento de conteúdos matemáticos 

para alunos inseridos no contexto de comunidades periféricas. 

De acordo com esse contexto, Rosa e Orey (2017a) afirmam que a 

Etnomodelagem possibilita a valorização das ideias e procedimentosmatemáticos locais 

e o envolvimento crítico e reflexivo dos alunos sobre as práticas matemáticas que são 

adotadas na resolução de situações-problema enfrentadas no cotidiano. 

Assim, esse estudo justifica-se pela proposição da Etnomodelagem como uma 

ação pedagógica em comunidades da periferia com o objetivo de investigar e 

compreender as suas potencialidades e desafios em instituições de ensino. 

Desse modo, é importante a condução de novas pesquisas que possam 

proporcionar a compreensão de como ocorre o processo de ensino e aprendizagem em 

diferentes grupos culturais com a utilização da Modelagem Matemática como uma 

metodologia de ensino que poderá tornar a aprendizagem em Matemática mais 

humanizada e com mais significado. 

Nesse sentido, a consideração da Modelagem Matemática como uma 

metodologia para a Etnomatemática pode aproximar a Matemática da realidade dos 

indivíduos, aproximando, assim, os alunos do conhecimento matemático, trazendo 
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novas contribuições para uma Educação Matemática de qualidade por meio da 

Etnomodelagem e de sua ação pedagógica. 

Então, partindo do princípio de que esta pesquisa pretende promover um ensino 

de Matemática dinâmico e mais próximo dos contextos social e cultural dos alunos, é 

necessário identificar a relevância de se promover discussões críticas sobre práticas de 

aprendizagem inovadoras que possam trazer contribuições para o processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática. 

Contudo, para que se possa abordar o conceito de Etnomodelagem, faz-se 

necessário compreender a conceituação teórica específica estudada na Modelagem 

Matemática e na Etnomatemática. 

Focando-se no conceito de Etnomodelagem, propõe-se com esta pesquisa 

investigar a Etnomodelagem como uma ação pedagógica para ensinar Matemática em 

comunidades da periferia, sendo que a elaboração dos etnomodelos é um dos aspectos 

mais importante da proposição de atividades curriculares para esse estudo. 

Desse modo, a investigação, a compreensão e a promoção de práticas de ensino 

de Matemática, que proporcionem ambientes críticos e democráticos de aprendizagem 

são importantes para o desenvolvimento da ação docente dos professores e, também, do 

saber/fazer dos alunos. 

Finalizando a parte introdutória desse estudo, essa dissertação está estruturada 

da seguinte maneira: 

O primeiro capítulo apresenta um estudo da revisão de literatura referente às 

principais teorias relacionadas com o desenvolvimento desse estudo como a 

Etnomatemática, a Modelagem Matemática e a Etnomodelagem; bem como foi 

realizada uma análise aprofundada dos principais aspectos teóricos que fundamentam a 

problemática dessa pesquisa. 

O segundo capítulo apresenta o design metodológico baseado na Teoria 

Fundamentada nos Dados (Grounded Theory) que foi utilizado na condução do trabalho 

de campo dessa investigação, detalhando os procedimentos metodológicos e 

descrevendo cada um dos instrumentos necessários para a coleta e a análise dos dados, 

bem como para a interpretação dos resultados que foram obtidos nesse estudo. 

O terceiro capítulo apresenta os resultados da análise dos dados brutos que 

foram coletados por meio de dois questionários: um inicial e um final, das entrevistas, 

do diário de campo da professora-pesquisadora e dos blocos de atividades propostos no 

registro documental. Os dados brutos coletados nesses instrumentos foram analisados 
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no decorrer da realização do trabalho de campo dessa pesquisa e em concordância com 

os pressupostos metodológicos propiciados pela Teoria Fundamentada nos Dados. 

O quarto capítulo apresenta a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo 

de acordo com os pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados, cujo objetivo 

estava relacionado com a determinação de uma resposta para a problemática desse 

estudo por meio da realização das codificações aberta e axial, que possibilitaram a 

descrição e a interpretação dos resultados desse estudo com a elaboração de categorias 

conceituais que foram desenvolvidas durante a realização do processo analítico dessa 

pesquisa. 

O quinto capítulo apresenta a resposta desenvolvida para a questão de 

investigação desse estudo, cuja problemática está relacionada com a maneira em que a 

Etnomodelagem, enquanto uma ação pedagógica pode proporcionar aos alunos, 

moradores de uma comunidade periférica da região metropolitana de Belo Horizonte, 

um ambiente crítico e reflexivo para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos. 

Continuando com a descrição da organização estrutural dessa dissertação, ressalta-

se que o quinto capítulo também apresenta as Considerações Finais, que foram 

elaboradas de acordo com os resultados obtidos nesse estudo, em todas as fases de sua 

condução pela professora-pesquisadora. As referências bibliográficas, os anexos e os 

apêndices também compõem a estrutura final dessa dissertação. 

Para o produto educacional, a professora-pesquisadora elaborou um caderno de 

sugestões para os professores e pessoas interessadas nessa temática com propostas de 

atividades que buscam promover e valorizar o conhecimento local trazido pelos alunos 

de seu contexto social para a sala de aula. 
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CAPITULO I 

 

FUNDAMENTANDO TEORICAMENTE A ETNOMODELAGEM 

 

O principal objetivo desse capítulo é oferecer uma revisão de literatura 

relacionada com o tema desse estudo, que visa mostrar as principais fundamentações 

teóricas que estão sendo discutidas nas investigações relacionadas com etnomatemática, 

a Modelagem Matemática e a Etnomodelagem em uma perspectiva crítica e reflexiva 

para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos em sala de aula. 

Desse modo, o foco dessa revisão de literatura está fundamentado nos seguintes 

tópicos: 

• Programa Etnomatemática 

o Dimensões do Programa Etnomatemática 

o Etnomatemática como uma Ação Pedagógica 

• Modelagem Matemática 

o Abordagem sociocrítica da Modelagem Matemática 

o Conectando a Etnomatemática e Modelagem 

• Etnomodelagem 

o Abordagens Local, Global e Glocal 

o Etnomodelos Local, Global e Glocal 

• Comunidades Periféricas 

 

De acordo com a revisão de literatura relacionada com a problemática desse 

estudo, apresenta-se, em seguida, a fundamentação teórica para cada um desses tópicos. 

 

1.1. Programa Etnomatemática 

 

A Matemática é, geralmente, considerada como um campo de conhecimento 

complexo. Portanto, questiona-se acerca dos processos de ensino e aprendizagem, 

especificamente, em escolas da rede pública localizadas em comunidades periféricas 
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devido ao menor número de recursos, desistência de alunos e, ainda, a influência do 

Capital Cultural6. 

Por exemplo, Bourdieu (2007) ressalta a importância do papel do Capital 

Cultural herdado da família para a formação dos indivíduos, haja vista que o Capital 

Acadêmico7pode ser considerado como um “produto garantido dos efeitos acumulados 

da transmissão cultural assegurada pela família e da transmissão cultural assegurada 

pela escola” (p. 27). 

Nesse sentido, a eficiência dessa transmissão depende do Capital Cultural legado 

da família. Nesse sentido, esse capital consiste num princípio de diferenciação 

poderoso, uma vez que toda uma nova lógica da luta política somente pode ser 

compreendida considerando-se as suas formas de distribuição e evolução (BOURDIEU, 

2007). 

Então, compreende-se que existe a necessidade que o processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática seja reestruturado para tornar-se atraente e eficaz para os 

alunos provenientes de grupos culturais distintos (ROSA, 2010), pois de acordo com 

Skovsmose (2014), “falar de ensino e aprendizagem é inevitavelmente falar das 

condições de ensino e aprendizagem em toda sua diversidade” (p. 30). 

A Matemática é considerada, muitas vezes, como uma área do conhecimento que 

segrega os alunos (ROSA, 2010), portanto, é importante considerar a diversidade 

existente em sala de aula para que os alunos sejam incluídos e que tenham o direito de 

participar e transformar o contexto social de acordo com as suas próprias necessidades 

(SOPELSA, GAZZOLA, DETONI, 2014). 

Por conseguinte, Rosa e Orey (2017a) argumentam que a sociedade é composta 

por diversos e diferentes grupos culturais. Portanto, a cultura determina a maneira como 

os indivíduos lidam com os fenômenos e situações-problema diárias e, também, como 

se comportam, com relação às suas famílias, o trabalho, a comunidade e a escola. Desse 

modo, entende-se que a maneira como se aprende pode estar relacionada com as 

experiências e vivências socioculturais dos indivíduos. 

 
6O Capital Cultural inclui os recursos não econômicos que permitem a mobilidade social, como, por 

exemplo, o conhecimento, as habilidades e a educação. Em ambos os conceitos, as redes sociais e as 

culturas são valorizadas e respeitadas (BOURDIEU; WACQUANT, 1992). 
7O Capital Acadêmico é o produto das informações culturais transmitidas pela família e pela escola para 

os indivíduos (BORDIEU, 1986). Assim, o Capital Acadêmico pode ser considerado como o potencial 

educacional dos indivíduos e suas experiências escolares para que possam ser utilizadas para ganhar um 

lugar na sociedade. 
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Por exemplo, no contexto escolar, de acordo com Cortes (2017), existe uma 

Matemática extraescolar que também é importante para a evolução e para o 

desenvolvimento dos membros de grupos culturais distintos. 

 

1.1.1. Dimensões do Programa Etnomatemática 

 

 Tendo como principal teórico e criador Ubiratan D’Ambrósio, o Programa de 

Etnomatemática teve seu início na década de 1970. Como motivação inicial para o 

surgimento desse programa, D’Ambrosio (2001) destacou a busca pela compreensão do 

saber/fazer matemático em toda a trajetória da humanidade, em diferentes grupos 

culturais. 

 Na contracapa de seu livro intitulado: Etnomatemática: Elo entre as tradições e 

a modernidade, D’Ambrosio (2001)destacou que a palavra Etnomatemática se dividia 

em três partes: etno + matema + tica. Assim, etno significa os ambientes natural, social, 

cultural e imaginário; matema significa arte de explicar, aprender, conhecer, lidar com 

diversos ambientes e tica os modos, os estilos, as artes e as técnicas. 

 Nesse sentido, D’Ambrosio (2001) definiu a Etnomatemática como sendo a arte 

do entender/fazer matemático, que é contextualizado pelos membros de diferentes 

grupos culturais. Portanto, no intuito de caracterizar e esclarecer o que é a 

Etnomatemática, esse autor propõe 6 (seis) dimensões8: conceitual, histórica, cognitiva, 

epistemológica, política e educacional, para esse programa. 

A seguir apresentam-se cada uma das dimensões do Programa Etnomatemática 

conforme propostas por D’Ambrosio (1985). 

 

1.1.1.1. Dimensão Conceitual 

 

 Para D’Ambrosio (2001), a Matemática trata-se de uma estratégia criada pela 

humanidade com o objetivo de resolver as questões existenciais. Assim, a Matemática é 

uma resposta para as pulsões de sobrevivência e de transcendência, que sintetizam a 

questão existencial da espécie humana. 

 
8Para o desenvolvimento dessa pesquisa, no intuito de responder a sua questão de investigação, as 

dimensões política e educacional da Etnomatemática foram utilizadas com mais profundidade, contudo, é 

importante ressaltar que as outras dimensões desse programa também foram utilizadas para auxiliar a 

professora-pesquisadora na fase interpretativa desse estudo. 
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 Nesse sentido, entende-se que a dimensão Conceitual do Programa 

Etnomatemática se relaciona ao fato da Matemática ser uma resposta às necessidades de 

sobrevivência dos indivíduos. Assim, D’Ambrosio (2001) afirma que a: 

 
(...) questão de sobrevivência é resolvida por comportamentos de 

resposta imediata, aqui e agora, elaborada sobre o real e recorrendo a 

experiências prévias [conhecimento] do indivíduo e da espécie 

[incorporada no código cognitivo]. O comportamento se baseia em 

conhecimentos e ao mesmo tempo produz novo conhecimento (p. 27). 

 

  Portanto, a interação entre o comportamento e o conhecimento poderá trazer 

soluções para as questões de sobrevivência e de transcendência. Desse modo, Rosa e 

Orey (2018) argumentam que no: 

 
(...) decorrer da história, os membros de grupos culturais distintos 

desenvolveram ferramentas para explicar, entender e compreender o 

mundo ao seu redor, que possibilitaram a luta pela sobrevivência e a 

busca pela transcendência. Nesse sentido, a sobrevivência e a 

transcendência foram responsáveis pelo desenvolvimento dos 

símbolos, dos códigos, dos instrumentos e das técnicas, que 

auxiliaram esses membros a expandirem a sua percepção de passado, 

presente e futuro (p. 119). 

 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2017a) argumentam que a sobrevivência da 

humanidade depende de comportamentos imediatos em resposta às rotinas inerentes a 

sua espécie de acordo com o próprio ambiente sociocultural. Assim, emerge a 

Matemática como uma resposta às necessidades de sobrevivência e de transcendência 

dos membros de grupos culturais distintos.  

 

1.1.1.2. Dimensão Histórica 

 

 Nessa dimensão, D’Ambrosio (2001) trata do desenvolvimento histórico da 

Matemática e de seus conceitos. Por exemplo, “há cerca de 3000 anos se originou a 

ciência moderna evoluindo de tal modo que nos tempos de hoje tem vivido ápice” (p. 

28). Nesse sentido, essa dimensão trata do desenvolvimento da Matemática e de seus 

conceitos durante a evolução da civilização. 

Desse modo, para D’Ambrosio (2001), esse sistema de conhecimento se 

organizou na bacia do Mediterrâneo, oriundo da interpretação histórica dos 

conhecimentos egípcios, babilônios, judeus, gregos e romanos. Para Rosa (2010), as 

evidências revelam a busca incessante da humanidade por um lugar para habitar e, para 
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essa finalidade, desenvolveu instrumentos intelectuais que a conduziram para essa 

finalidade. 

 Assim, para que houvesse essa evolução foi necessário que a própria ciência 

moderna criasse instrumentos intelectuais no intuito de incorporar elementos de outros 

sistemas de conhecimento nas práticas matemáticas desenvolvidas localmente. Esses 

instrumentos “dependem fortemente de uma interpretação histórica dos conhecimentos 

de egípcios, babilônicos (sic), judeus, gregos e romanos, que estão nas origens do 

conhecimento moderno” (D’AMBROSIO, 2001, p. 29). 

 Esse cenário, de acordo com D’Ambrosio (2001), possibilitou que a Matemática 

ocupasse um papel de destaque na história da humanidade, pois os artefatos culturais9 

são confeccionados e desenvolvidos com o auxílio da evolução tecnológica que se 

fundamenta na ciência, que depende do desenvolvimento matemático. 

Dessa maneira, D’Ambrosio (2001) argumenta que a história possibilita que se 

observe a preocupação com a educação, em especial da Matemática, a fim de suprir as 

necessidades de indivíduos devidamente preparados para trabalhar com a ciência e 

tecnologia. 

 

1.1.1.3  Dimensão Cognitiva 

 

 As ideias matemáticas são percebidas como formas do pensamento humano. 

Nesse sentido, a dimensão cognitiva descrita por Cortes (2017) é entendia como o 

estudo das características do pensamento humano direcionado pelos impulsos das ideias 

matemáticas, como, por exemplo, comparar, classificar, quantificar, medir, explicar, 

generalizar, inferir e avaliar. De acordo com D’Ambrosio (2001), essas características 

estão presentes em todas as culturas. 

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

desvaloriza os diferentes modos de raciocínio e conhecimento desenvolvidos pelos 

membros de outros grupos culturais, valida e valoriza as suas estratégias de explicar os 

diferentes acontecimentos advindos da necessidade de sobrevivência e transcendência. 

 
9De acordo com Fellman, Getis e Getis (1990), os artefatos são objetos culturais que propiciam as 

ferramentas materiais necessárias para o desenvolvimento de vestimentas, abrigos, defesas e transportes, 

bem como auxiliam os membros de grupos culturais distintos na resolução dos problemas diários com a 

utilização de técnicas, procedimentos e estratégias científicas e matemáticas Para D’Ambrosio (2005), os 

artefatos são considerados como ferramentas, aparelhos e instrumentos de observação. 
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Em situações cotidianas, como, por exemplo, em simples escolhas de objetos usuais da 

vida diária, é possível notar a presença do pensamento e do raciocínio matemático. 

 

1.1.1.4. Dimensão Epistemológica 

 

Os sistemas de conhecimento descritos por D’Ambrosio (2001) como “conjuntos 

de respostas que um grupo dá às pulsões de sobrevivência e de transcendência, inerentes 

à espécie humana” (p.37) podem ser considerados com a relação entre os saberes e 

fazeres dos membros de grupos culturais distintos. Assim, para D’Ambrosio (2001), 

essa relação entre esses saberes e fazeres é também a relação entre o empírico e o 

teórico. 

Então, com o intuito de sintetizar as suas propostas para o desenvolvimento de 

uma epistemologia que tem por objetivo compreender os sistemas de conhecimentos 

descritos relacionados com os saberes e fazeres desenvolvidos localmente, D’Ambrosio 

(2001) apresenta o ciclo dambrosiano de conhecimento. A figura 1 mostra o ciclo 

dambrosiano do conhecimento. 

 

Figura 1: Ciclo dambrosiano do conhecimento 

 
Fonte: D’Ambrosio (2001, p. 38) 

 



36 

 

Nesse sentido, uma sequência com três questões principais conduzem os 

pesquisadores e educadores para a compreensão da epistemologia do Programa 

Etnomatemática, como, por exemplo, passar da observação e das práticas para um 

direcionamento específico direcionado para a experimentação e para o método, bem 

como passar da experimentação e do método para a reflexão e a abstração e, por fim, 

passas desses procedimentos para as invenções e as teorias (D’AMBROSIO, 2001). 

Essas questões norteiam as reflexões sobre a evolução do conhecimento que, de 

acordo com D’Ambrosio (2001), é um ciclo harmonioso, integrado e que considera a 

constante inter-relação dos indivíduos com a sua realidade e a sua ação. 

Assim, essa dimensão tem como objetivo a integração dos sistemas de 

conhecimentos diversos com as questões inerentes à sobrevivência e transcendência dos 

indivíduos, pois valoriza a relação entre os saberes e fazeres próprios da cultura dos 

membros de grupos culturais distintos (ROSA; OREY, 2006), desde a observação da 

realidade até os fundamentos teóricos das ciências. 

 

1.1.1.5. Dimensão Política 

 

D’Ambrosio (2001) descreve a dimensão política do Programa Etnomatemática 

como um processo de alternância de poder e de relações entre os conquistadores e os 

conquistados. Desse modo, para que se possa esclarecer essa observação, destacam-se 

alguns fatos históricos que retratam essa relação entre de poder entre os conquistadores 

e os conquistados. 

Há, aproximadamente, 2500 anos, surgiu uma mudança de poder, pois os 

Egípcios e os Babilônios foram desafiados pelos judeus a reconhecerem um Deus único. 

Os Gregos e os Romanos conquistaram os povos da Pérsia, da Índia e, também, os 

bárbaros, impondo, assim, a sua cultura, o seu conhecimento, a sua religião e a sua 

ciência, filosofia e tecnologia (D’AMBROSIO, 2001). 

Dessa maneira, ocorreu o apogeu do sucesso dessas conquistas quando a 

Espanha e Portugal expandiram as suas navegações no final do século XV, pois foram 

“conquistando povos e levando as explicações e modos de lidar com o ambiente (…) 

iniciou-se o processo de globalização do planeta” (D’AMBROSIO, 2001, p. 39). 

Nesse direcionamento, os dominadores utilizaram, durante o processo de 

colonização, uma estratégia fundamental que está relacionada com a manutenção da 
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inferiorização dos indivíduos e dos membros de grupos culturais distintos (ROSA; 

OREY, 2014a). 

Assim, a partir dessas construções históricas, D’Ambrosio (2001) destacou o 

fato de, por meio desses relatos históricos, de se perceber a existência de 

conquistadores. Desse modo, considerando que os indivíduos trazem consigo a sua raiz 

cultural, destaca-se que, o papel dos conquistadores é oprimir os conquistados. 

Essa é uma estratégia fundamental do processo de conquista que tem como 

objetivo enfraquecer as raízes culturais dos indivíduos, dos povos ou das culturas. 

Então, de maneira eficaz, esse objetivo é alcançado, pois remove a historicidade dos 

dominados, enfraquecendo as suas raízes, a sua cultura e os seus vínculos históricos 

(D’AMBROSIO, 2001). 

Portanto, Rosa (2010) argumenta que a Etnomatemática propõe uma mudança de 

direção, pois reconhece, respeita e valorize as raízes culturais trazidas pelos indivíduos, 

ou seja, restaura a sua dignidade, visando findar ou reduzir as práticas seletivas e 

exclusivas com o objetivo de trabalhar com o processo de transição da subordinação para a 

autonomia dos membros de grupos culturais distintos. 

 

1.1.1.6. Dimensão Educacional 

 

A Etnomatemática tem um objetivo pedagógico de tornar a matemática uma área 

de estudo viva, ou seja, a sua proposta não significa a inutilização da matemática 

acadêmica e sim, a sua interação com a cultura dos alunos e a sua valorização (ROSA, 

2010). 

Nesse sentido, a proposta da dimensão educacional considera o conhecimento 

acumulado e o comportamento moderno, buscando “aprimorá-los, incorporando a eles 

valores de humanidade, sintetizados numa ética de respeito, solidariedade e cooperação” 

(D’AMBROSIO, 2001, p. 43). 

Dessa maneira, Rosa e Orey (2017a) ao comentarem sobre a cultura escolar 

descrevem que “quando a cultura escolar reflete as culturas do lar e da comunidade, as 

salas de aula se tornam ambientes familiares que podem motivar o processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos” (p.20). Então, essa dimensão busca: 

 
(…) humanizar a matemática, tornando-a acessível para que os alunos 

possam lidar com situações cotidianas, pois tem como objetivo 

oferecer possibilidades pedagógicas para que os alunos desenvolvam 
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argumentações para questionarem os acontecimentos da vida diária 

(CORTES, 2017, p. 36). 

 

Portanto, essa dimensão proporciona que o processo de ensino e aprendizagem 

se torne algo mais dinâmico e vivo. Assim, o papel dos educadores matemáticos é 

proporcionar os alunos na resolução de situações-problema enfrentadas no cotidiano 

(D’AMBROSIO, 2001). 

Por conseguinte, Rosa e Orey (2017a) afirmam que, a partir desse ponto de vista, 

é necessário que os educadores matemáticos elaborem atividades curriculares baseadas 

em situações contextualizadas, para que, se possa mergulhar nas raízes culturais dos 

indivíduos, visando reconhecer e valorizar a sua identidade. 

Nesse contexto, Rosa (2010) afirma que a Etnomatemática apresenta uma 

proposta para o desenvolvimento de uma ação pedagógica que lida com situações reais, 

no tempo e no espaço, que considera a importância das diversas culturas, valorizando as 

suas tradições na educação para a formação de uma nova sociedade, que seja 

transcultural e transdisciplinar. 

 

1.1.2. Etnomatemática como uma Ação Pedagógica 

 

Antes que a Etnomatemática emergisse como um campo de estudo e pesquisa, os 

professores procuravam entender a conexão da Matemática com cultura para encontrar 

exemplos para utilização em salas de aula. Assim, muitos etnomatemáticos professores 

ficaram entusiasmados para encontrar conexões culturais para desenvolver o seu 

trabalho pedagógico (ROSA, 2010). 

Por conseguinte, Rosa e Orey (2017a), argumentam que a Etnomatemática 

propiciou o enriquecimento curricular por meio da inclusão de tópicos inovadores 

relacionados com as aplicações matemáticas na ciência, nos negócios, na vida cotidiana 

e nas práticas socioculturais, que possibilitaram uma maneira diferenciada de os alunos 

perceberem a matemática para uma melhor compreensão de suas ideias, noções, 

procedimentos, conceitos e práticas. 

Dessa maneira, Rosa (2010) afirma que é importante ressaltar que existe, nas 

escolas públicas ou privadas, uma diversidade cultural que está relacionada com a 

língua, os saberes, os fazeres, as crenças, os valores e de outros aspectos socioculturais 

vinculadas à cultura dos alunos. 



39 

 

Então, uma experiência Etnomatemática considerável surge dos professores que 

trabalham com alunos provenientes de outros grupos culturais ou que vivem 

distanciados da cultura da comunidade escolar (CORTES, 2017). 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2017a) destacam que, os professores ao 

reconhecerem a existência de diversos modos de conhecimento e experiências culturais 

em sala de aula, podem auxiliar os alunos no estabelecimento de novas maneiras de 

interação por meio da comunicação dialógica. 

Nesse contexto, existe a necessidade de que os professores aprendam sobre a 

cultura dos alunos para tornarem o conteúdo matemático relevante para os interesses das 

comunidades locais. Essa abordagem pode exigir mudanças com relação à ação 

pedagógica desenvolvida no currículo matemático (ROSA, 2010). 

Desse modo, a ação pedagógica da Etnomatemática relacionada com a discussão 

das questões políticas pode pressionar a inclusão da diversidade nos currículos escolares 

por meio da elaboração de material didático enraizado nas práticas culturais da 

Matemática, tornando o processo de ensino e aprendizagem uma atividade 

insubordinada, mas criativa (ROSA; OREY, 2015). 

Com a condução de investigações sobre a dimensão educacional da 

Etnomatemática, as práticas matemáticas podem ser traduzidas em aplicações em sala 

de aula relacionadas com o estudo de conteúdos matemáticos relacionados com o 

cotidiano dos alunos (ROSA; OREY, 2006). 

Essa abordagem também estuda os exemplos comunitários embasados em 

atividades profissionais ou práticas matemáticas vinculadas ao contexto local para a 

resolução de problemas enfrentados diariamente (D’AMBROSIO, 1999). 

Nesse contexto, o Programa Etnomatemática “oferece oportunidades para que os 

alunos encontrem maneiras próprias de matematizar10 a realidade” (CORTES, 2017, p. 

37), valorizando a identidade cultural dos indivíduos. Por exemplo, Rosa e Orey 

(2017a) apontam dois processos pedagógicos que podem ser utilizados simultaneamente 

para que a ação pedagógica ocorra: 

• Heurístico: Composto por atividades pedagógicas que estimulam o 

desenvolvimento da experiência, da pesquisa e da descoberta. Este 

é um processo contínuo no qual os alunos incorporam, no 

ambiente escolar, o conhecimento e as experiências adquiridas 

 
10Rosa e Orey (2006) definem a matematização como um conjunto de processos no qual os membros de 

grupos culturais distintos utilizam as ferramentas matemáticas, as técnicas, os procedimentos e as 

estratégias desenvolvidas localmente para solucionar problemas enfrentados no cotidiano. 
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anteriormente, ou o conhecimento tácito 11 , para ampliar a 

compreensão e a análise da resolução de situações-problema 

(p.34). 

• Hermenêutico: Composto por práticas pedagógicas que visam à 

compreensão dos fenômenos naturais por meio da valorização do 

conhecimento prático em detrimento do conhecimento teórico 

para a compreensão da natureza histórica e social da humanidade 

(p.34). 

 

Portanto, considerando-se os processos: Heurístico e Hermenêutico, propõe-se 

nessa pesquisa a implantação e a implementação do modelo pedagógico-

transformatório12 por meio do qual o ato de ensinar torna-se “uma atividade cultural 

que deve motivar e induzir os alunos à criação do próprio conhecimento” (ROSA; 

OREY, 2017a, p. 34). Assim, a utilização da Etnomatemática como uma ação 

pedagógica está baseada no respeito mútuo e na valorização do background13cultural 

dos alunos. 

Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2017a) afirmam que os argumentos para 

utilizar a ação pedagógica da Etnomatemática em salas de aula estão relacionados com: 

a) mostrar para os alunos proveninentes de culturas sub-representadas que as 

suas práticas contribuem para o desenvolvimento do pensamento 

matemático. 

b) expor outras formas de desenvolvimento do conhecimento matemático para 

os alunos de culturas majoritárias, com o objetivo de fortalecer o respeito 

pelos outros e, assim, contribuir para uma educação holística14. 

 
11O conhecimento matemático tácito está relacionado com as maneiras pelas quais os alunos utilizam os 

conceitos matemáticos e se apropriam das experiências matemáticas, relacionando-as com as próprias 

experiências, crenças, e valores culturais (ROSA; OREY, 2017a). 
12O ato de ensinar não significa, somente, a transmissão do conhecimento, pois é uma atividade cultural 

que deve motivar e induzir os alunos à criação do próprio conhecimento. Então, a perspectiva 

etnomatemática favorece o modelo pedagógico transformatório, que é a antítese do modelo pedagógico 

transmissivo, que procura transformar os alunos em contêineres que são preenchidos com informações 

acadêmicas (ROSA; OREY, 2017b). 
13O background dos alunos está relacionado com as experiências vivenciadas nos ambientes cultural, 

social, ambiental, econômico e político, que podem explicar os comportamentos adotados na resolução de 

situações-problema presentes na vida diária (ROSA; OREY, 2017b). 
14 A perspectiva holística da educação tem como objetivo resignificar o espaço escolar enquanto 

instituição de ensino, bem como todos os atores que constituem esse conjunto, pois para o chulismo, um 

fenômeno somente pode ser analisado e, desse modo, compreendido a partir das perspectivas local e 

global com relação às interações que as definem e as caracterizam. Portanto, uma instituição como a 

escola e os processos educativos que nessa instituição se realizam pode ser compreendida pela soma dos 

elementos que a compõe (alunos, professores, pais, funcionários, coordenação, direção, supervisão e 

coordenação), mas também pela maneira como esse corpo se articula e se relaciona entre si e com a 

comunidade escolar. Dessa maneira, a Educação Holística visa contribuir para o desenvolvimento da 

Educação acadêmica e formalizada ao lançar as bases para privilegiar e valorizar outros referenciais 

educacionais preocupados com a formação dos cidadãos, que são protagonistas nas questões 

https://www.infoescola.com/profissoes/professor/
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Nesse sentido, Shirley (2015) argumenta que é importante encorajar os alunosa 

realizaram estudos etnomatemáticos de suas próprias culturas, heranças e interesses 

pessoais, pois tem como objetivo valorizar as suas raízes culturais. 

Consequentemente, Rosa (2010) afirma que, em alguns casos, as informações 

Etnomatemáticas podem ser traduzidas em materiais curriculares, em conteúdos para 

enriquecimento, em atividades baseadas em práticas culturais matemáticas por meio de 

exemplos retirados do cotidiano para que os alunos possam trabalhar com situações-

problemas enfrentadas diariamente. 

 

1.2. Modelagem Matemática 

 

Para Orey e Rosa (2004), a Modelagem Matemática foi utilizada desde que as 

ciências começaram a se desenvolver, pois a noção da elaboração de modelos sempre 

esteve presente na criação das teorias científicas e matemáticas. Contudo, de um modo 

mais sistematizado, a Modelagem Matemática começou a emergir no final da década de 

1950, nos Estados Unidos. 

Por exemplo, Biembengut (2009) argumenta que o “termo ‘Modelagem 

Matemática’ como processo para descrever, formular, modelar e resolver uma situação 

problema de alguma área do conhecimento encontra-se já no início do século XX na 

literatura de Engenharia e Ciências Econômicas” (p. 7). 

Nesse direcionamento, Orey e Rosa (2004) afirmam que, no decorrer da história, 

o processo de Modelagem Matemática vem se aperfeiçoando e sendo utilizado 

constantemente para a criação de novos modelos, que permitiram e permitem que 

determinados fenômenos, até então sem solução ou inexplicados, pudessem ser 

analisados e solucionados. 

Desse modo, de acordo com Pollack (2001), existem alguns indícios na literatura 

mundial sobre o início da utilização do termo Modelagem Matemática na Educação 

Matemática. Por exemplo, Biembengut (2009) afirma que há a apresentação de um 

panorama sobre as aplicações matemáticas no ensino, realizada por Pollack, no período 

de 1966 a 1970, que detalhou o processo da Modelagem, bem como a construção de 

modelos. 

 

socioculturais e ambientais no seu entorno, contribuindo, assim, para a ampliação dos espaços de 

participação na escola (NASCIMENTO; SOUZA, 2014; ROSA, 2010). 



42 

 

Historicamente, para Biembengut (2009), no cenário internacional, as discussões 

sobre a Modelagem e as suas aplicações na Educação Matemática foram desencadeadas, 

principalmente, no decorrer da década de 1960, com o surgimento de um movimento 

denominado utilitarista, que estava relacionado com a aplicação prática dos 

conhecimentos matemáticos na ciência e na sociedade, impulsionando, assim, a 

formação de grupos de pesquisadores sobre essa temática. 

Por exemplo, Biembengut (2009) comenta que, em 1983, foi criado o Grupo 

Internacional de Modelagem Matemática e Aplicações (ICTMA), filiado ao 

International Commission on Mathematical Instruction (ICMI), que está associado ao 

International Congress Mathematics Education (ICME), realizando um evento 

internacional de modelagem bi - anualmente. 

É importante ressaltar que esses movimentos educacionais pela Modelagem 

Matemática na educação influenciaram o Brasil praticamente ao mesmo tempo, com a 

colaboração dos professores, representantes brasileiros na comunidade internacional de 

Educação Matemática (BIEMBENGUT, 2009). 

Assim, a consolidação do termo Modelagem Matemática e a condução de 

pesquisas dessa área do conhecimento iniciaram-se entre as décadas de 1970 e 1980, 

conquistando adeptos em todo o Brasil. Nesse período, os percussores do movimento 

pela Modelagem Matemática brasileira foram: Aristides C. Barreto, Ubiratan 

D’Ambrosio, Rodney Carlos Bassanezi, João Frederico Mayer, Marineuza Gazzetta e 

Eduardo Sebastiani (BIEMBEGUT, 2009). 

Por outro lado, no intuito de realizar um levantamento sobre as pesquisas em 

Modelagem Matemática, Kaiser e Sriraman (2006) propõem um sistema de 

classificação para esse campo de pesquisa por meio do desenvolvimento de seis 

abordagens: Modelagem Aplicada ou Realista; Modelagem Contextual; Modelagem 

Educacional; Modelagem Sociocrítica; Modelagem Epistemológica e Modelagem 

Cognitiva. 

 

1) Modelagem Aplicada ou Realista: possui objetivos pragmáticos e 

utilitaristas, pois está relacionada com a resolução de problemas do mundo 

real, a compreensão do mundo real, bem como com a promoção e o 

desenvolvimento de competências de modelagem. Essa abordagem tem por 

base as situações-problema autênticas, que são originárias da indústria ou da 
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ciência, que visa o desenvolvimento das habilidades de resolução de 

problemas aplicados. 

 

2) Modelagem Contextual: possui objetivos psicológicos relacionados com a 

resolução de situações-problema vinculadas aos contextos dos alunos. 

Assim, essa abordagem considera a inclusão da Modelagem na sala de aula 

por meio da utilização de situações-problema reais, que tem o intuito de 

motivar os alunos e, assim, promover a aprendizagem. Essa abordagem está 

relacionada com interpretação de enunciados, sendo a obtenção do modelo 

matemático uma tarefa de resolução de problemas. 

 

3) Modelagem Educacional: dividida em a) Modelagem didática, que possui 

objetivos pedagógicos relacionados à estruturação e aprendizagem de 

processos e b) Modelagem conceitual, que possui objetivos pedagógicos 

relacionados à introdução e desenvolvimentos de conceitos. Essa abordagem 

integra as abordagens realística e epistemológica, pois considera as 

situações-problema autênticas, bem como se preocupa com o 

desenvolvimento de teorias matemáticas. 

 

4) Modelagem Sociocrítica: possui objetivos pedagógicos relacionados com a 

compreensão crítica do mundo no qual os membros de grupos culturais 

distintos estão inseridos, pois tem como objetivo desenvolver a sua visão 

crítica e reflexiva do mundo, estando relacionada com a formação de 

estudantes autônomos e aptos para exercerem a cidadania. Assim, essa 

abordagem enfatiza o desenvolvimento do pensamento crítico sobre o papel 

e a natureza dos modelos matemáticos e a função da Matemática na 

sociedade. 

 

5) Modelagem Epistemológica: possui objetivos relacionados com a promoção 

e o desenvolvimento de teorias matemáticas por meio da abordagem de 

situações-problema estruturadas com o intuito de desenvolverem conceitos 

matemáticos. 

 

6) Modelagem Cognitiva: possui objetivos relacionados com a análise e a 

compreensão dos processos cognitivos que ocorrem durante a condução do 
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processo de Modelagem, bem como com a promoção dos processos de 

pensamento matemático que é desencadeado pela elaboração e utilização de 

modelos representados por imagens físicas ou mentais, como, por exemplo, a 

abstração e ou a generalização. 

 

Com o objetivo de promover uma discussão crítica e reflexiva da Modelagem 

em sala de aula, a professora-pesquisadora adotou a abordagem sociocrítica desse 

campo de estudo para a condução dessa investigação. 

 

1.2.1. Abordagem Sociocrítica da Modelagem Matemática 

 

Nesta pesquisa, aplica-se a proposta de se tratar o processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática considerando-se a cultura dos alunos em seus diferentes 

grupos culturais, tendo como princípio a Etnomatemática, a Modelagem Matemática e a 

Etnomodelagem. 

Contudo, Rosa (2010) argumenta que é igualmente necessário discutir sobre os 

diferentes contextos socioeconômicos presentes em sala de aula, abordando um debate 

crítico e reflexivo sobre o papel da Matemática na sociedade e as consequências de sua 

utilização na resolução das situações-problema enfrentadas no cotidiano. 

Nesse sentido, justifica-se a escolha da abordagem sociocrítica da Modelagem 

Matemática, pois, uma das preocupações com a condução dessa pesquisa é reconhecer a 

diversidade de condições de ensino e aprendizagem em Matemática e como esse 

processo ocorre em uma comunidade de periferia. 

Assim, a abordagem sociocrítica da Modelagem Matemática propicia o 

desenvolvimento da visão crítica e reflexiva dos indivíduos sobre a importância da 

modelagem e seus modelos no desenvolvimento da sociedade (ROSA; OREY, 2013a). 

Por exemplo, alguns autores, como, por exemplo, Barbosa (2001), Araújo (2009) e Rosa 

e Orey (2007) defendem que a abordagem sociocrítica da Modelagem Matemática, tem 

como objetivo questionar a realidade, o poder da sociedade e as condições sociais. 

Nesse contexto, para Rosa, Reis e Orey (2012), a “modelagem matemática 

possui um papel importante na educação crítica para a cidadania, pois pode auxiliar os 

alunos a entenderem e moldarem a sociedade de acordo com as próprias necessidades” 

(p.162). Portanto, a abordagem sociocrítica da Modelagem Matemática: 
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(...) fundamenta-se na compreensão e no entendimento da realidade na 

qual os alunos estão inseridos pela reflexão, análise e ação crítica 

sobre essa realidade. Ao emprestar-se da realidade os sistemas nela 

existentes, os alunos passam a estudá-los simbólica, sistemática, 

analítica e criticamente (ROSA; OREY, 2007, p.204). 

 

De acordo com essa asserção, Rosa e Orey (2007) afirmam que existe a 

necessidade de que os alunos assumam uma postura sociocrítica em relação aos 

problemas enfrentadas em seu cotidiano para que possam desenvolver a sua capacidade 

de avaliação e de tomada de decisões. 

Para Freitas (2016), essa postura é considerada como uma transformação que 

envolve a análise sociocrítica dos fenômenos social, político, econômico, ambiental e 

cultural, pois reconhece que a Matemática pode ser considerada como uma ferramenta 

importante para questionar os problemas que ocorrem diariamente. 

 

1.3. Conectando a Etnomatemática e a Modelagem 

 

Como descrito nos tópicos anteriores, por um lado, de acordo com D’Ambrosio 

(1993), a Etnomatemática busca a descoberta do saber/fazer matemático em diferentes 

contextos culturais e, por outro lado, a Modelagem Matemática busca descrever, 

modelar, formular e resolver situações-problema provenientes da realidade.  

Então, a Etnomodelagem pode ser entendida como a evolução de ideias, 

procedimentos e práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros de grupos culturais 

distintos. Assim, para Rosa e Orey (2017a), a Etnomodelagem é uma aplicação prática 

do conhecimento matemático, que adiciona a perspectiva cultural nos conceitos da 

modelagem por meio das abordagens êmica, ética e dialógica desse conhecimento. 

Desse modo, Rosa e Orey (2015) afirmam que a Etnomatemática visa enfatizar a 

importância dos conhecimentos locais produzidos, difundidos e acumulados nas 

comunidades (êmicos) enquanto a modelagem busca entender os saberes matemáticos 

acadêmicos (globais) por meio da Etnomodelagem (dialógica, glocalização), que tem 

por objetivo compreender as aproximações entre esses dois tipos de conhecimento. 

No início da primeira década do ano 2000, Rosa (2000) discutiu sobre uma das 

primeiras conexões entre a Etnomatemática e a Modelagem Matemática, baseado em 

D’Ambrosio (2000), ao afirmar que o: 

 
(...) Programa Etnomatemática propicia o fortalecimento das raízes 

culturais presentes nestes grupos enquanto as técnicas da modelagem 
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matemática proporcionam a contextualização da Matemática 

acadêmica, fornecendo condições de igualdade para que os indivíduos 

possam atuar no mundo globalizado (p. 69). 

 

De acordo com essa asserção, existe uma interação entre a Etnomatemática e a 

Modelagem, pois o saber-fazer matemático que os membros de grupos culturais 

distintos adquirem e acumulam se apresenta em seus afazeres diários, confundindo-se 

com a realização das atividades presentes no cotidiano (ROSA, 2000). 

Então, o conhecimento matemático tacitamente adquirido pelos membros desses 

grupos pode transitar nas salas de aula conforme as exigências das atividades diárias que 

são desenvolvidas na comunidade escolar (ROSA; OREY, 2006). 

Similarmente, para Cortes (2017), a “etnomatemática precisa da modelagem 

para que os objetivos educacionais dos membros do grupo cultural em estudo possam 

ser alcançados” (p. 43), pois é importante o desenvolvimento da modelagem em uma 

perspectiva social e humanística, que mostre a sua consonância com os pressupostos da 

Etnomatemática. 

Assim, Rosa (2000) argumenta que ao se trabalhar com a Etnomatemática, a 

modelagem e os seus modelos estão regularmente presentes porque a aplicação crítica 

das técnicas e dos procedimentos matemáticos são aspectos importantes no processo de 

resolução de problemas. 

Dessa maneira, Rosa e Orey (2017a) afirmam que a modelagem pode ser 

considerada como uma das metodologias utilizadas para acessar o conhecimento 

etnomatemático enquanto que a Etnomatemática é uma ação pedagógica que possibilita 

a compreensão das potencialidades matemáticas dos membros do grupo cultural 

estudado. 

 

1.4. Etnomodelagem 

 

De acordo com Caldeira (2007), a Etnomodelagem considera que a construção 

do conhecimento é desencadeada a partir da utilização das práticas matemáticas 

presentes no cotidiano dos membros de grupos culturais distintos, valorizando, portanto, 

os conhecimentos adquiridos pelos alunos em sua vida diária e trazidos para sala de 

aula. 
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Dessa maneira, para Fiorentini (1995), o processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática em salas de aula é desencadeado a partir da compreensão e/ou 

sistematização do modo de pensar, de fazer e de saber dos alunos. 

Nesse contexto, para Rosa e Orey (2017a), a Etnomodelagem trata-se de uma 

abordagem metodológica alternativa que “tem por objetivo o registro das ideias, 

procedimentos e práticas matemáticas que são desenvolvidas em diferentes contextos 

culturais” (p.23). 

Essa abordagem torna o processo de ensino e aprendizagem em Matemática 

mais efetivo e contextualizado, pois procura conectar o cotidiano e a cultura dos alunos 

com o ambiente escolar (ROSA, 2010). 

De acordo com essa perspectiva, a Etnomodelagem pode ser considerada como a 

região de interseção entre a Etnomatemática, a Antropologia cultural e a Modelagem 

Matemática. A figura 2 mostra a região de intersecção entre esses três campos de 

investigação. 

 

Figura 2: A Etnomodelagem como a interseção entre três campos de investigação 

 
Fonte: Rosa e Orey (2017a) 

 

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

uma aplicação prática da Etnomatemática tendo como ferramenta metodológica a 

Modelagem Matemática, que adiciona uma perspectiva cultural nesse processo. 

Dessa maneira, a Etnomodelagem conecta o conhecimento matemático à cultura 

local. Para uma melhor compreensão da Etnomodelagem destaca-se a importância de se 
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compreender a questão da posicionalidade (local/êmica, global/ética e glocal/dialógica) 

dos pesquisadores em relação aos pesquisados (ROSA; OREY, 2017a). 

Desse modo, como a posicionalidade dos pesquisadores é um dos objetivos 

fundamentais das pesquisas em Etnomodelagem, é necessária a compreensão sobre as 

abordagens local (êmica), global (ética) e glocal (dialógica) do conhecimento 

matemático. 

 

1.4.1. Abordagens Êmica (Local), Ética (Global) e Dialógica (Glocal) do 

Conhecimento Matemático 

 

De acordo com Rosa e Orey (2012), existem três abordagens que são 

fundamentais para a condução de análises e interpretações de acordo com as visões 

culturais do conhecimento matemático: a abordagem local (conhecimento êmico), a 

abordagem global (conhecimento ético) e a abordagem glocal (conhecimento 

dialógico), que está relacionada com o dinamismo cultural15. 

Consequentemente, Rosa e Orey (2017a) afirmam que essas abordagens 

possibilitam que os pesquisadores e educadores investiguem e estudem as ideias, as 

noções, os procedimentos e as práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros de 

grupos culturais distintos. Assim, é importante conceituar cada um desses termos, os 

aspectos gerais de sua aplicação e a sua importância para a condução de investigações 

em Etnomodelagem. 

É importante ressaltar que os termos: ético e êmico são provenientes da 

Antropologia, que foram inspirados, inicialmente, por duas analogias linguísticas, 

fonêmico e fonético conforme definido por Pike (1954). Assim, de acordo com Cortes 

(2017) o termo: 

1) fonêmico está relacionado com a organização dos sons utilizados 

em um determinado idioma. Esses sons são localmente significativos. 

Assim, o estudo da abordagem fonêmica examina os sons produzidos 

em uma língua específica (p. 47). 

 

Por outro lado, o termo: 

 
2) fonético está relacionado com os aspectos gerais dos sons possíveis 

produzidos em uma determinada língua. Nesse sentido, a fonética 

 
15No dinamismo cultural, os conhecimentos locais se interagem com aqueles consolidados pela academia 

(globais) através do desenvolvendo uma relação recíproca entre os saberes desenvolvidos êmica e 

eticamente (ROSA; OREY, 2017). 



49 

 

estuda as generalizações linguísticas a partir dos estudos fonêmicos de 

um idioma específico, pois busca a elaboração de uma ciência 

universal que aborde todas as línguas (CORTES, 2017, p.47). 

 

Por conseguinte, com base nas noções desenvolvidas pelo antropólogo Pike 

(1954) com relação aos termos: Fonêmico e Fonético, Rosa e Orey (2012) os adaptaram 

para o contexto de estudos da Etnomodelagem. 

Nesse direcionamento, a abordagem local ou êmica trata da visão de mundo que 

está relacionada com a compreensão dos membros de grupos culturais distintos, que 

estão olhando de dentro (insiders), de sua própria cultura, desenvolvendo os seus 

costumes, as suas crenças e as suas práticas matemáticas e científicas. 

Por outro lado, Rosa e Orey (2012) também afirmam que a abordagem global ou 

ética refere-se ao ponto de vista dos observadores externos, que estão olhando de fora 

(outsiders), em relação aos costumes, às crenças e às ideias e procedimentos 

matemáticos e científicos desenvolvidos pelos membros de um determinado grupo 

cultural. 

No intuito de comparar as abordagens êmica e ética, o quadro 1 mostra as 

principais características das abordagens êmica e ética, destacando as suas diferenças. 

 

Quadro 1: Principais características das abordagens êmica e ética 

 
Fonte: Rosa e Orey (2012, p. 867) 

 

Por outro lado, a abordagem glocal (dialógica) pode ser considerada como uma 

relação dialógica entre a globalização (ética) e a localização (êmica) (ROSA; OREY, 

2017a). Essa abordagem que é denominada de dinamismo cultural também é 

considerada comoglocalização16 (ROBERTSON, 1995), pois envolve a combinação e a 

adaptação de dois ou mais sistemas de conhecimentos ou culturas distintas. 

Por conseguinte, Rosa e Orey (2017a) afirmam que quando os investigadores 

pesquisam os membros de grupos culturais distintos, esses profissionais podem 

 
16Glocalização é um termo cunhado por Robertson (1995) que combina os conceitos de globalização e 

localização. 
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encontrar ideias, procedimentos e práticas matemáticas, que possuem características 

distintas que podem ser denominadas como Etnomodelagem. 

 

1.4.2.  Etnomodelos Local (Êmico), Global (Ético) e Glocal (Dialógico) 

 

Muitas vezes, os modelos matemáticos tradicionais desconsideram os aspectos 

socioculturais do conhecimento dos alunos. Por outro lado, o componente cultural do 

conhecimento matemático é uma característica importante da Etnomodelagem (ROSA; 

OREY, 2017a). Nesse contexto, no processo da etnomodelagem, os etnomodelos são 

considerados como pequenos sistemas compostos por conhecimento matemático que 

podem auxiliar os pesquisadores na construção e na compreensão do mundo (ROSA; 

OREY, 2010). 

Por conseguinte, os etnomodelos são caracterizados por Rosa e Orey (2017a) 

como “pequenas unidades de informação (...) que compõe a representação dos sistemas 

retirados da própria realidade” (p.39). Nesse sentido, Cortes (2017) argumenta que os 

etnomodelos auxiliam os membros de culturas distintas a relacionarem as suas práticas 

matemáticas com seu próprio patrimônio cultural. 

De acordo com Rosa e Orey (2017), existem 03 (três) tipos de etnomodelos: 

Local (êmico), Global (ético) e Glocal (dialógico). Os etnomodelos matemáticos êmicos 

estão relacionados com as representações que são desenvolvidas pelos membros de um 

grupo cultural específico (insiders), considerando-se as suas raízes, como, por exemplo, 

a cultura, a religião, o folclore, as crenças e os costumes. 

Por outro lado, destacam-se os etnomodelos éticos que são desenvolvidos e 

elaborados de acordo com a visão dos membros externos (outsiders) com relação ao 

grupo cultural estudado sobre as práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros 

desse grupo (ROSA; OREY, 2017). 

É importante ressaltar que Rosa e Orey (2017a) argumentam sobre a importância 

dos etnomodelos glocais ou dialógicos, que relacionam as abordagens: local e global. 

Assim, nos etnomodelos dialógicos (glocais) a “abordagem êmica procura compreender 

uma determinada prática matemática a partir da observação (...) interna (local) (...). Por 

outro lado, a abordagem ética emprega perspectivas comparativas com a utilização da 

matemática acadêmica” (p.62). 

Desse modo Cortes (2017) afirma que os etnomodelos dialógicos apresentam um 

conceito alternativo no processo de ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos, 
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pois possibilita um diálogo entre os conhecimentos ético (global-escolar) e êmico 

(local-cultural), contribuindo, assim, para a implementação de uma ação pedagógica da 

etnomodelagem em sala de aula. 

 

1.5. Comunidades Periféricas 

 

Inicialmente, apresenta-se, nesse tópico, uma breve discussão sobre o termo 

Comunidade Periférica em seu significado primário e como essa terminologia vem 

sendo tratado na legislação e nos discursos públicos. É importante também discutir 

como esse termo está associado a essa pesquisa com relação à ocupação urbana. 

A palavra Comunidade se origina do latim comunitas. Assim, comunitas é um 

substantivo latino que se refere a uma comunidade na qual os indivíduos são iguais e 

que desenvolvem o próprio espírito da comunidade (TURNER, 1974). 

De acordo com o dicionário Aurélio o termo comunidade significa um conjunto 

de pessoas que possuem algo em comum e habitam em um mesmo lugar. Na sociologia, 

esse termo se refere a um agrupamento social (FERREIRA, 1988). 

Nesse direcionamento, Castro (2004) argumenta que o termo comunidade 

“aparece como uma expressão capaz de atribuir positividade a estes aglomerados 

humanos, pois o termo é resgatado das experiências ligadas aos chamados ‘trabalhos 

comunitários” (p. 192). 

É importante ressaltar que os termos: periférico ou periferia se referem aquilo 

que está ao redor de um lugar (FERREIRA, 1998). O conceito de periferia refere-se 

àquilo que rodeia um determinado centro, como, por exemplo, uma zona, um contorno 

ou um perímetro. Então, a periferia pode ser considerada como uma região que está 

situada nos arredores de um determinado centro (VILLAÇA, 1998). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística– IBGE 

(BRASIL, 2011), o termo comunidade periférica ou favela pode ser entendido por meio 

de um conjunto de características, como, por exemplo, o acesso inadequado à água 

potável, o acesso inadequado à infraestrutura de saneamento básico e outras instalações, 

a baixa qualidade das unidades residenciais e a alta densidade e insegurança quanto ao 

status da propriedade. 

Assim, a referência ao termo comunidade periférica pode ser entendida como a 

existência de uma interdependência entre o espaço e as pessoas. Nesse sentido, Lana 

(2016) define as comunidades como: 
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(...) agrupamentos sociais que compartilham características e valores, 

seja a mesma língua, costumes, origens, preferências etc. Está 

associada a essa interpretação a noção de união e coesão entre os 

integrantes da comunidade. Não obstante, as pessoas que integram a 

comunidade não se relacionam no limbo, mas estão referenciadas em 

um espaço. A vinculação entre o agrupamento social e o espaço que 

esse ocupa é inerente à noção de comunidade (p.22). 

 

De acordo com essa asserção, as comunidades são lugares que apresentam 

significados, regras e códigos próprios que estejam mergulhados e embebidos na 

cultura, economia e sociedade urbana que lhe fazem parte compondo toda a cidade 

(Lefebvre, 1999). Portanto, nessa pesquisa, adota-se a definição de comunidade 

periférica como uma noção de um agrupamento social em um mesmo espaço em que as 

pessoas compartilham uma mesma cultura. 
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CAPÍTULO II 

 

DETERMINANDO OS ASPECTOS METODOLÓGICOS COM BASE NA 

TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS 

 

  Esse capítulo tem como objetivo principal a descrição da metodologia que será 

utilizada na condução desse estudo, bem como identificar as escolhas metodológicas 

que a professora-pesquisadora realizou para que possa entender a problemática desse 

estudo. 

  É importante ressaltar que esse capítulo também apresenta a contextualização da 

Comunidade Mandela 17 e da escola, a caracterização dos participantes, o design 

metodológico da pesquisa, a triangulação de dados, os instrumentos utilizados no 

processo de coleta de dados, o processo de coleta e a análise dos dados brutos e a 

interpretação das informações e dos resultados que serão obtidas durante a condução do 

trabalho de campo desse estudo. 

  A principal abordagem dessa pesquisa é qualitativa. Desse modo, os 

procedimentos metodológicos utilizados nesse estudo estão relacionados com a 

obtenção e a produção dos dados coletados mediante o contato interativo e colaborativo 

da professora-pesquisadora com os alunos que participarão desse estudo. 

 Nessa abordagem qualitativa, os pesquisadores se aprofundam a compreensão da 

problemática e dos fenômenos que estudam para que possam compreender as ações dos 

indivíduos em seu contexto sociocultural, porém, sem uma preocupação constante com 

as generalizações (PATTON, 1990). 

  De acordo com esse contexto, essa abordagem metodológica poderá auxiliar a 

professora-pesquisadora a entender as relações entre os participantes com o contexto da 

Comunidade no qual estão inseridos, bem como com as ações pedagógicas relacionadas 

com a utilização da Etnomodelagem para o entendimento da elaboração de etnomodelos 

êmicos, éticos e dialógicos. 

  Então, para a professora-pesquisadora e para o seu orientador, a Teoria 

Fundamentada nos Dados (Grounded Theory) (GLASER; STRAUSS, 1967) será a 

abordagem metodológica qualitativa a ser adotada nesse estudo. Assim, nesse design 

metodológico, os dados brutos serão coletados, analisados e interpretados 

 
17Nome fictício dado a Comunidade no intuito de preservar a sua identidade. 
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sistematicamente para possibilitar que a professora-pesquisadora possa responder à 

questão de investigação e melhor compreender a problemática desse estudo. 

 

2.1.     Contextualização da Comunidade Mandela 

 

A escola pública estadual na qual essa pesquisa será conduzida está localizada 

em uma comunidade, que teve o seu início marcado pelas representações políticas 

religiosas, pelos movimentos sociais, pelas brigadas populares e pelas ações da mídia. 

Então, no intuito de contextualizar a situação territorial, habitacional e econômica 

presente na comunidade, que influenciam diretamente a escola, apresenta-se a seguir 

uma breve descrição dessas conjunturas. 

Em abril de 2009, iniciou-se a ocupação efetiva de terra, até então, Ocupação 

Mandela, cujos moradores estavam lutando pela igualdade e pelo direito à moradia. Em 

dezembro de 2017, a prefeitura municipal de Belo Horizonte, em Minas Gerais, aprovou 

o Plano de Regularização Urbanística (PRU), que iniciou o processo de mudança. Por 

isso, a ocupação antes denominada de Ocupação Mandela começou a ser chamada pelos 

seus moradores de Comunidade Mandela. 

Essa Comunidade impressiona pelo seu tamanho, em área, pois possui cerca de 

40 mil hectares e, também, pela quantidade de pessoas envolvidas e, em específico, pela 

sua organização territorial e a sua divisão exata de lotes. Em sua maioria, essa 

Comunidade é composta por famílias de baixa renda, que são “pessoas que decidem por 

ocupar um terreno, [que], muitas vezes, têm trajetórias marcadas por moradias em 

sistema de coabitação, de aluguel (...) por moradias em situação de risco” (SILVA, 

2017, p.80). 

Desse modo, contando com o auxílio e com o envolvimento das Brigadas 

Populares e do Movimento Sem Terra (MST), a Comunidade Mandela foi pensada, 

inicialmente, para abrigar, aproximadamente, 80 famílias. Porém, devido à grande 

repercussão midiática, pois a “pobreza estava chegando muito próximo de uma área 

nobre da cidade de Belo Horizonte” (MARTINS, 2016, p. 43), esse fato gerou, então, 

um novo problema, que estava relacionado com o aumento inesperado da população. 

Nesse contexto, a população passou, rapidamente, de 80 para 800 famílias, na 

primeira semana do movimento em prol da moradia (SILVA, 2017). Contudo, é 

importante ressaltar que não existe um censo da população das Ocupações da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. No entanto, de acordo com os 
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moradores, em entrevista dada ao Jornal Hoje em Dia18, estima-se que, em 2017, havia 

cerca de 8 (oito) mil famílias convivendo nessa comunidade. 

No que se refere à organização territorial, Silva (2017) comenta que a 

Comunidade Mandela teve o seu plano urbanístico formulado a partir da contribuição 

de estudantes voluntários de um curso de Arquitetura e Urbanismo, que estavam 

envolvidos em causas sociais19. Assim, a distribuição territorial dessas comunidades se 

caracteriza pela demarcação exata dos loteamentos, diferenciando-a, assim, dos 

aglomerados. 

Por exemplo, de acordo com Silva (2017), a distribuição de loteamentos 

organizada na comunidade Mandela possibilita, aos moradores, o desenvolvimento da 

convicção de que as comunidades possam ser reconhecidas, em um futuro próximo, 

como bairros, recebendo, assim, todos os serviços de saneamento básico do governo. A 

figura 3 mostra o modelo de repartição dos loteamentos nessa comunidade. 

 
Figura 3: Modelo de repartição de loteamento na Comunidade Mandela 

 
Fonte: Silva (2017, p.78) 

 

Assim, Silva (2017) argumenta que há uma preocupação dos moradores para que 

essa comunidade se estabeleça como um bairro, mantendo a sua divisão de loteamentos 

 
18Jornal Hoje em Dia. Ed. 22/01/2017. Disponível em: <<http://hojeemdia.com.br/horizontes/%C3%A0-

margem-da-metr%C3%B3pole-ocupa%C3%A7%C3%B5es-t%C3%AAm-mais-habitantes-que-metade-

dos-munic%C3%ADpios-mineiros-1.441195/dandara-1.441199>>. Acessado em 20 de julho de 2018. 
19Projeto social: Arquitetos sem Fronteiras. O objetivo desse projeto é levar arquitetura e urbanismo às 

comunidades periféricas, em especial, à população de baixa renda. Disponível em: 

<<http://semfronteirasbrasil.wixsite.com/asfbrasil>>. Acesso em 21 de julho de 2018. 

http://hojeemdia.com.br/horizontes/%C3%A0-margem-da-metr%C3%B3pole-ocupa%C3%A7%C3%B5es-t%C3%AAm-mais-habitantes-que-metade-dos-munic%C3%ADpios-mineiros-1.441195/dandara-1.441199
http://hojeemdia.com.br/horizontes/%C3%A0-margem-da-metr%C3%B3pole-ocupa%C3%A7%C3%B5es-t%C3%AAm-mais-habitantes-que-metade-dos-munic%C3%ADpios-mineiros-1.441195/dandara-1.441199
http://hojeemdia.com.br/horizontes/%C3%A0-margem-da-metr%C3%B3pole-ocupa%C3%A7%C3%B5es-t%C3%AAm-mais-habitantes-que-metade-dos-munic%C3%ADpios-mineiros-1.441195/dandara-1.441199
http://semfronteirasbrasil.wixsite.com/asfbrasil
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em ruas paralelas e perpendiculares, preservando a sua avenida principal e, também, a 

sua área verde. 

No entanto, é importante ressaltar que, essa comunidade, em seus nove anos de 

existência, tem passado por um processo lento de urbanização, pois ainda há casas sem 

acabamento e sem saneamento básico. 

 

2.2.     Contextualização da Escola 

 

Essa pesquisa será conduzida em uma escola pública estadual situada na região 

metropolitana de Belo Horizonte, na Ocupação Mandela. A escola possui três turnos, 

manhã, tarde e noite, abrangendo o Ensino Fundamental I e II e o Ensino Médio regular. 

Atualmente, a escola possui um total de 634 alunos matriculados, sendo 150 

alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 243 alunos nos anos finais do Ensino 

Fundamental e 241 alunos no Ensino Médio. 

Desse modo, os alunos dessa escola estão distribuídos em turnos de estudo da 

seguinte maneira: 

a) Turno da manhã - Ensino Fundamental II, para os 8ª e 9ª anos e Ensino 

Médio. 

b) Turno da tarde - Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II para os 6ª e 

7ª anos. 

Em relação à estrutura física, a escola possui 13 salas de aulas, sendo 12 ativas e 

uma inativa, possuindo ainda uma biblioteca, uma quadra esportiva coberta, um 

laboratório de vídeo, uma cantina, uma sala dos professores, uma sala de recursos que é 

utilizada para os alunos com necessidade especiais e, ainda, um laboratório de 

informática que, atualmente, possui apenas 2 (dois) computadores em funcionamento. 

Por fim, a escola também possui uma sala para a direção, uma secretária e uma 

sala compartilhada para a supervisão e para a assistencial social. É importante ressaltar 

que, por se tratar de uma escola situada em uma comunidade periférica, o papel da 

assistência social é de extrema importância, pois viabiliza a assessoria necessária para 

que os alunos tenham condições de permanência de acordo com as limitações da escola. 
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2.3.      Participantes da Pesquisa 

 

 Os participantes desse estudo são os alunos do Clube Olímpico de Matemática 

da Comunidade Mandela e um catador de materiais reciclados. 

 

2.3.1. Participantes do Clube Olímpico de Matemática 

 

Com base na participação média do número de alunos nos anos de 2017 e 2018 

no Clube Olímpico de Matemática (COM), essa pesquisa foi realizada com 13 alunos, 

entre 12 e 15 anos, do 8º ano do Ensino Fundamental II, que participam das atividades 

desse Clube. 

O Clube Olímpico de Matemática (COM) surgiu no 1º semestre de 2017 no 

intuito de preparar os alunos, até então 6º ano, para as futuras olimpíadas de 

Matemática. Porém, no decorrer do ano a proposta do Clube foi ampliando-se. 

A partir do 2º semestre de 2018 a proposta do COM, além do preparo para as 

Olimpíadas de Matemática, tornou-se também uma busca pelo papel da Matemática na 

sociedade onde são desenvolvidos projetos interdisciplinares, como, por exemplo, a 

Modelagem Matemática e a Resolução de Problemas. 

Nessa pesquisa, os membros do Clube Olímpico de Matemática que, em sua 

maioria, são moradores da Comunidade Mandela, podem ser considerados como um 

grupo cultural específico, pois possuem características próprias quando desenvolvem os 

procedimentos matemáticos atrelados às próprias práticas cotidianas. 

É importante ressaltar que esses alunos se tornaram os participantes desse estudo 

quando retornaram para a professora-pesquisadora, o Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido - TALE (Apêndice I) com a sua assinatura, bem como o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice II) assinados pelos seus pais e/ou 

responsáveis, autorizando-os a participarem dessa investigação. 

As respostas dadas para as questões de 01 a 08 do Questionário Inicial 

(Apêndice IV) possibilitaram que a professora-pesquisadora pudesse complementar as 

informações referentes ao perfil desses participantes. 

Por exemplo, as respostas dadas para a questão 1: Qual é a sua Idade?, mostram 

que a faixa etária desses participantes está compreendida entre 12 e 15 anos, sendo que 

8 participantes têm 13 anos, 3 participantes têm 12 anos, 1 participante tem 14 anos e 1 

participante têm 15 anos. O gráfico 1 mostra a idade dos participantes desse estudo. 
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Gráfico 1: Idade dos participantes da pesquisa 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Nesse questionário, as respostas dadas para a questão 2: Qual é o seu gênero? 

Mostram que 6 participantes são do sexo masculino enquanto 7 participantes são do 

sexo feminino. O gráfico 2 identifica o sexo dos alunos participantes desse estudo. 

 
Gráfico 2: Sexo dos alunos participantes desse estudo 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Prosseguindo com essa caracterização, esses participantes responderam a 

seguinte questão 3: Qual é a profissão de seu pai? As respostas dadas para essa questão 

mostram que 12 participantes a responderam essa questão, 01 (um) participante não 

soube respondê-la. 

Nesse sentido, 5 (cinco) participantes responderam que o seu pai ou responsável 

trabalha na construção civil como pedreiro ou gesseiro, 2 (dois) participantes 

responderam que o pai está desempregado, 2 (dois) participantes responderam que é 

motorista, 1 (um) participante respondeu que é porteiro, 1 (um) participante respondeu 
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que é microempreendedor e 1 (um) participante respondeu que é zincador20. O quadro 2 

mostra a profissão do pai ou responsável dos participantes desse estudo.  

 

Quadro 2 : Profissão do pai ou responsável dos participantes 
Profissão do pai ou responsável Participantes 

Pedreiro 4 
Gesseiro 1 
Desempregado 2 
Motorista 2 
Porteiro 1 
Microempreendedor 1 
Zincador 1 
Não sabe 1 
Total 13 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Em seguida, os participantes desse estudo responderam à questão 4: Qual é a 

profissão de sua mãe?As respostas dadas mostram que 12 participantes responderam 

essa questão enquanto 01 (um) participante não a respondeu 

Desse modo, 5 (cinco) participantes responderam que a sua mãe é dona de casa, 

1 (um) participante respondeu que é aposentada, 3 (três) participantes responderam que 

é a diarista, 1 (um) participante respondeu é cuidadora de idosas, 1 (um) participante 

respondeu que é balconista de lanchonete e 1 (um) participante respondeu que é gerente. 

O quadro 3 mostra a profissão da mãe dos participantes desse estudo. 

 

Quadro 3 : Profissão da mãe dos participantes 

Profissão da mãe Participantes 
Dona de casa 5 
Aposentada 1 
Empregada diarista 3 
Cuidadora de idosos 1 
Balconista de lanchonete 1 
Gerente  1 
Não respondeu 1 
Total 13 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para a questão 5: Com quem você mora? a) Com a 

família (pais, avós, irmãos) ( ); b) Parentes próximos (tios, tias,primos,outros) ( );c) 

Outros ( ). Quais?,mostra que 08 participantes desse estudo moram com os pais, os 

avós e os irmãos,02 (dois)participantes moram com a mãe e os irmãos, 01 (um) 

 
20Zincador é o profissional que realiza o tratamento de chapas e peças de ferro ou aço em linha de 

zincassem, envolvendo as rotinas de desengraxa mento, decalagem por processo químico e neutralização.  
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participante mora com o irmão, 01 (um) participante mora com o pai enquanto 01 (um) 

participante mora com a mãe, o padrasto e os irmãos. O quadro 4 mostra com quem os 

participantes desse estudo moram. 

 

Quadro 4: Com quem você mora? 

Eu moro com… Participantes 
Pais, avós e irmãos 08 
Mãe e irmãos 02 
Irmão 01 
Pai 01 
Mãe, irmãos e padrasto 01 
Total 13 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Nesse direcionamento, as respostas dadas para a questão 6: Quantas pessoas 

moram em sua casa?, mostram que, incluindo os participantes desse estudo,1 (um) 

participante respondeu que mora com 2 pessoas, 1 (um) participante respondeu que 

mora com 3 pessoas, 3 (três) participantes responderam que moram com 4 pessoas, 3 

(três) participantes responderam que moram com 5 pessoas e 4 (quatro) participantes 

responderam que moram com 6 pessoas. 

Contudo, 1 (um) participante respondeu que mora com mais de 04 pessoas em 

sua casa, contudo não especificou qual era essa quantidade. O quadro 5 mostra quantas 

pessoas moram na casa dos participantes desse estudo. 

 

Quadro 5 : Quantas pessoas moram em sua casa? 

Em minha casa moram… Participantes 
2 pessoas 1 
3pessoas 1 
4pessoas 3 
5 pessoas 3 
6 pessoas 4 
Mais de 4 pessoas 1 
Total 13 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando com essa análise, as respostas dadas para a questão 7: Qual é a 

renda total de sua família?, mostram que 1 (um) participante respondeu que a renda de 

sua família é menos que um salário mínimo, 8 (oito) participantes responderam que essa 

renda é de um salário mínimo enquanto 4 (quatro) participantes responderam que a sua 

renda familiar corresponde a dois salários mínimos. O quadro 6 mostra a distribuição da 

renda familiar desses participantes. 
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Quadro 6: Renda familiar 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

As respostas dadas para a questão 8: Esta é a primeira vez que você cursa o 8o 

ano?, mostra que 12 participantes responderam sim para essa questão enquanto 01 (um) 

participante respondeu que cursou esse ano escolar anteriormente. 

Nesse contexto, é importante ressaltar que a professora-pesquisadora utilizou 

números pares adjacentes à letra F (Feminino) e números ímpares adjacentes à letra M 

(Masculino), para indicar o sexo dos participantes desse estudo que possuem o mesmo 

gênero. Ressalta-se que o principal objetivo desse procedimento foi garantir o 

anonimato dos participantes desse estudo por meio do sigilo de sua identificação. 

Nesse sentido, as 07 (sete) participantes do sexo feminino foram identificadas 

por meio da letra F para feminino com numeração par, como, por exemplo, F2, F4... 

F14 enquanto 06 (seis) participantes do sexo masculino foram identificados por meio da 

letra M com numeração ímpar, como, por exemplo, M1, M3, ..., M11. 

É importante destacar que essa numeração foi realizada com a utilização de uma 

ordem aleatória, que foi elaborada pela professora-pesquisadora, sendo distinta da 

ordenação alfabética e numérica constante no diário de classe da disciplina, na qual os 

participantes desse estudo estão matriculados. 

 

2.3.2.  Catador de Materiais Reciclados 

 

Em Março de 2018, a professora-pesquisadora conheceu o Catador de Materiais 

Reciclados, cujo nome fictício é Senhor João, por meio de amigos em comum. O 

Senhor João juntamente com sua esposa e o seu filho mudaram-se para o Brasil, vindos 

da Venezuela, devido à crise econômica no país de origem. 

Assim como a história de muitos imigrantes da Venezuela e de outros países, o 

senhor João exercia a profissão de Contador e professor particular de Matemática em 

sua cidade natal, em seu país de origem. Porém, devido a diversos empecilhos, ao se 

mudar para o Brasil, o seu diploma não foi reconhecido. Assim, diante das dificuldades 
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econômicas, o senhor João encontrou na reciclagem de materiais uma oportunidade para 

recomeçar a sua vida. 

Portanto, diante de uma rica experiência de vida, um profissional ligado a 

Matemática e as suas relações diretas com a proposta desse estudo, a professora-

pesquisadora percebeu uma ótima oportunidade em convidá-lo para participar dessa 

pesquisa. 

 

2.4.     Teoria Fundamentada nos Dados como um Design Metodológico 

 

A Teoria Fundamentada nos Dados (TFD) 21  foi desenvolvida por Glaser e 

Strauss, em 1967, inicialmente, na área da saúde. De acordo com Almeida (2016), o: 

(...) pesquisador começa com uma área de estudo e permite que a 

teoria surja a partir dos dados. A teoria derivada dos dados tende a se 

parecer mais com a “realidade” do que a teoria derivada da reunião de 

uma série de conceitos baseados em experiência ou somente por meio 

de especulação (como alguém acha que as coisas devem funcionar). 

(STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 25 apud ALMEIDA, 2016, p. 90). 

 

Dessa maneira, a TFD é definida por Strauss e Corbin (1998) como a “teoria que 

foi derivada de dados, sistematicamente reunidos e analisados por meio de processo de 

pesquisa. Neste método, a coleta de dados, a análise e a eventual teoria mantêm uma 

relação próxima entre si” (p. 25). 

Nas pesquisas de cunho qualitativo, diferentes técnicas metodológicas podem ser 

utilizadas. Assim, para nortear a professora-pesquisadora na coleta e análise de dados, 

bem como na interpretação dos resultados foi escolhida a Teoria Fundamentada nos 

Dados como o design metodológico desse estudo. 

A Teoria Fundamentada nos Dados, que será denominada de TFD para evitar 

repetições, é uma metodologia qualitativa “de natureza exploratória que enfatiza a 

geração e o desenvolvimento de teorias que especificam o fenômeno e as condições 

para a sua manifestação” (GASQUE, 2007, p. 90). 

Nesse contexto, Almeida (2016) argumenta que esse tipo de ação investigativa 

pode ter referência na: 

(...) pesquisa sobre a vida das pessoas, experiências vividas, 

comportamentos, emoções e sentimentos, e também à pesquisa sobre o 

funcionamento organizacional, movimentos sociais, fenômenos 

culturais e interação entre nações (STRAUS; CORBIN, 2008, p. 23 

apud ALMEIDA, 2016, p. 87). 

 
21Grounded Theory. 
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É importante ressaltar que um dos principais objetivos da TFD é a produção e a 

análise de dados, que tem como objetivo a compreensão de uma determinada situação-

problema que está relacionada com a problemática estudada, no caso dessa pesquisa, o 

saneamento básico. 

Com relação aos objetivos desse estudo, a professora-pesquisadora está 

interessada no processo de investigação, ou seja, na compreensão do comportamento 

dos membros de um grupo cultural específico no tratamento de problemas retirados da 

realidade por meio de ferramentas matemáticas relacionadas com a etnomodelagem. 

Nesse sentido, a TFD, é o design metodológico que melhor contribuirá para 

responder à questão de investigação e buscar a compreensão do comportamento dos 

membros do grupo pesquisado. 

Nesse contexto, Gasque (2007) afirma que, por se basear nos dados brutos 

coletados, a Teoria Fundamentada tende a ser mais próxima da realidade dos 

pesquisadores e dos pesquisados, além de oportunizar um roteiro para a ação desses 

investigadores. 

Essa abordagem ocorre porque os seus procedimentos possibilitam a interação 

entre os dados e os pesquisadores, de acordo com o rigor científico (GASQUE, 2007). 

Desse modo, para Charmaz (2006), a Teoria Fundamentada nos Dados pode ser 

considerada como um: 

(…) método de condução da pesquisa qualitativa focado no 

desenvolvimento de estruturas teóricas construídas a partir da análise 

indutiva das informações, estas surgidas dos dados substantivos 

investigados. A ideia central da TFD é que o resultado da investigação 

surja fundamentado nos dados recolhidos em campo pelo pesquisador 

(p. 187). 

 

As práticas proporcionadas pela TFD conduzem a uma transformação 

substantiva dos dados brutos em estruturas teóricas explicativas, que propiciam um 

entendimento conceitual do objeto em estudo (STRAUSS; CORBIN, 1998). 

Assim, a figura 4 mostra o modelo simplificado da Teoria Fundamentada nos 

Dados conforme proposto por Ladeira (2015) na condução de sua investigação sobre 

aprendizagem móvel. 
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Figura 4: Modelo simplificado da teoria fundamentada nos dados 

 
Fonte: Ladeira (2015, p. 70) 

 

Por meio da TFD é possível elaborar categorias que organizam e interpretam os 

eventos, explicam as propriedades e, frequentemente, demonstram as origens e as 

condições sobre as quais as ações emergem, variam e, consequentemente, trazem 

resultados (STRAUSS; CORBIN, 1998).  

De acordo com os pressupostos metodológicos da TFD, três etapas são 

necessárias para a produção, organização e sintetização dos dados brutos: a) 

amostragem teórica, b) codificação dos dados brutos e c) redação da teoria emergente 

(LADEIRA, 2015). 

Contudo, é importante destacar que a codificação seletiva e a redação de uma 

teoria emergente não serão realizadas nessa pesquisa, pois esse não é o objetivo 

principal da professora-pesquisadora, que visa buscar uma resposta para a questão de 

investigação que está relacionada com a problemática desse estudo. 

Consequentemente, a professora-pesquisadora e o seu orientador propuseram 

uma adaptação na Teoria Fundamentada nos Dados que foi empregada na condução 

dessa pesquisa, pois a redação da teoria emergente por meio da codificação seletiva está 

desvinculada dos objetivos desse estudo. 
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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 e os Dados Brutos 

 

O primeiro ponto estratégico da TFD parte do entendimento de que a coleta de 

dados e a sua análise estão integradas na investigação. A estratégia proposta pela TFD é 

trabalhar com uma amostragem teórica na qual os pesquisadores coletam, codificam e 

analisam as informações de fontes que provavelmente fornecerão dados relevantes para 

a interpretação dos resultados que serão obtidos nesse estudo (STRAUSS; CORBIN, 

1990). 

Então, a amostragem teórica refere-se à coleta de dados, pois “os pesquisadores 

coletam, analisam e codificam os dados, bem como interpretam as informações obtidas 

para fundamentarem a teoria emergente” (PINHEIRO, 2017). 

Desse modo, a TFD enfatiza o processo concomitante de coleta e análise dos 

dados até que ocorra a saturação teórica, pois dados novos ou relevantes não são 

determinados ou começam a se repetir (GASQUE, 2007). 

Desse modo, a “análise dos dados vai auxiliando a refinar o próprio processo de 

coleta dos mesmos. Trata-se de um processo de retroalimentação constante entre o 

empírico e a análise” (FRAGOSO, RECUERO; AMARAL, 2011, p. 92). 

Nesse estudo, os procedimentos de coleta e análise de dados ocorrerão 

simultaneamente, possibilitando que a professora-pesquisadora realize as modificações 

necessárias durante o transcorrer do trabalho de campos, pois a retroalimentação das 

informações possibilitará um melhor entendimento da problemática estudada. 

Assim, como descrito no tópico sobre os procedimentos metodológicos, a 

amostragem teórica dos dados brutos será produzida, tendo como instrumentos de 

coleta: dois questionários (inicial e final), diário de bordo da professora-pesquisadora, 

entrevista semiestruturada e três blocos de atividades do registro documental. 

Portanto, a amostragem teórica desse estudo será composta pelos dados brutos 

que serão coletados nos instrumentos, possibilitando a apresentação e organização pela 

professora-pesquisadora no processo de codificação. 
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2.4.2.   Codificação dos Dados Brutos 

 

A codificação dos dados brutos é realizada após a fase de coleta dados. Nessa 

etapa, a codificação dos dados se refere às ações de analisar, rotular e classificar os 

dados brutos. De acordo com Pinheiro (2017) a “codificação dos dados envolve 

comparações constantes entre os fenômenos, os casos e os conceitos, as quais conduzem 

ao desenvolvimento de teorias por meio da abstração e das relações entre os elementos” 

(p. 99). 

Os processos pelos quais as codificações são realizadas são classificados em 

codificação aberta, codificação axial e codificação seletiva, que são maneiras distintas 

de os pesquisadores realizarem o tratamento dos dados brutos. Contudo, ressalta-se 

novamente que, nesse estudo, a codificação seletiva não será realizada, pois não haverá 

a redação de uma teoria emergente fundamentada nos dados coletados nesse estudo. 

 

2.4.2.1. Codificação Aberta 

 

Nessa codificação, os dados brutos que forem coletados serão organizados e 

analisados de uma maneira cuidadosa e metódica, pois nessa etapa, os pesquisadores 

desenvolvem as atividades de comparar, classificar, conceituar e categorizar as 

informações obtidas nos instrumentos de coleta (PINHEIRO, 2017). 

Assim por se tratar da primeira etapa de codificação, os códigos preliminares 

obtidos nesse processo originarão as subcategorias e as categorias conceituais que serão 

definidas na codificação axial. 

 

2.4.2.2. Codificação Axial 

 

Nessa codificação, ocorreu a categorização dos códigos preliminares, que será 

realizada de uma maneira abstrata e refinada, pois, nessa etapa, esses códigos foram 

determinados na codificação aberta tornam-se categorias completas e complexas que 

são elaboradas por meio do agrupamento de características semelhantes (LADEIRA, 

2015). 

Nesse sentido, Pinheiro (2017) aponta que, no decorrer da condução do processo 

de análise dos dados, os pesquisadores podem transitar entre as codificações aberta e 

axial, pois, nesse momento, as “categorias devem ser constantemente verificadas pelos 
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dados e informações que as compõem, podendo ser reagrupadas e reorganizadas” 

(p.100) frequentemente. 

 

2.4.3.  Triangulação dos Dados 

 

A triangulação de dados tem a finalidade de estabelecer um rigor metodológico 

para as investigações. É importante ressaltar que a triangulação permite uma visão 

multidimensional do objeto de análise desse estudo, pois auxiliou a reduzir as distorções 

possíveis quando se utiliza um único método de coleta de dados (GUNTHER, 2006). 

Por conseguinte, a triangulação de dados refere-se a uma estratégia de pesquisa 

“baseada na utilização de diversos métodos para investigação de um mesmo fenômeno 

que se refere à convergência ou corroboração de dados relacionados com uma mesma 

problemática” (PINHEIRO, 2017, p. 102). 

Nesse estudo, os dados serão triangulados com a utilização dos questionários 

inicial e final, das entrevistas, dos grupos focais, do diário de campo da professora-

pesquisadora e com a utilização das atividades dos 3 (três) blocos do registro 

documental elaboradas com os conteúdos matemáticos na perspectiva da 

etnomodelagem. A figura 5 mostra os instrumentos de coleta utilizados na triangulação 

dos dados dessa pesquisa. 

 

Figura 5: Instrumentos de coleta utilizados na triangulação dos dados 

 
Fonte: Adaptado de Pinheiro (2017) 

 

Por conseguinte, a triangulação direcionou a professora-pesquisadora para a 

obtenção de uma resposta para a questão de investigação por meio da comparação e da 
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convergência dos dados obtidos nesses instrumentos de coleta com o auxílio da revisão 

de literatura e de acordo com os procedimentos utilizados na Teoria Fundamentada. 

Nesse sentido, Gunther (2006) argumenta que é importante que os pesquisadores 

utilizem a triangulação dos dados coletados por meio das informações obtidas, como, 

por exemplo, nos questionários, nas observações de aulas, entrevistas, documentos 

como provas, exercícios e trabalhos e no diário de campo. 

 

2.4.4.  Confiabilidade da Análise dos Dados Brutos 

 

Uma preocupação constante da professora-pesquisadora foi assegurar a 

confiabilidade da análise dos dados e da interpretação dos resultados obtidos nesse 

estudo. Desse modo, a professora-pesquisadora e o seu orientador utilizaram a fórmula 

de consenso (MILES; HUBERMAN, 1994). 

Nesse processo consensual, dois membros da equipe de investigação elaboram e 

revisam os códigos obtidos por meio das codificações aberta e axial, que foram 

desenvolvidas de maneira independente (MILES; HUBERMAN, 1994). É importante 

ressaltar que, nesse estudo, essa verificação foi realizada pela professora-pesquisadora e 

pelo seu professor-orientador. 

Em concordância com esse procedimento metodológico, nesse processo, do total 

de 1760 codificações determinadas para os instrumentos de coleta de dados brutos que 

foram utilizados nessa investigação, houve 195 divergências encontradas nesse 

processo. Por conseguinte, com a aplicação da fórmula do consenso tem-se que: 

 

Consenso =
1760

1760 + 195
(x100) =

1760

1955
(x100) = 90,3% 

 

Nesse contexto, a confiabilidade obtida para a codificação das respostas dadas 

para as questões dos questionários e, também, para as atividades propostas nos blocos 

do registro documental foi de 90,3%. 

Por conseguinte, Miles e Huberman (1994) afirmam que um determinado 

resultado é considerado confiável se for igual ou superior a 90%, que é o mínimo 

exigido como satisfatório para a obtenção do consenso, bem como para a confiabilidade 

das codificações realizadas e, consequentemente, dos resultados obtidos nesse estudo. 

 

 



69 

 

2.5.  Coleta de Dados Brutos e Instrumentos 

 

Durante a condução dessa pesquisa, cuja coleta de dados ocorreu de 21 de 

Fevereiro de 2019 a 02 de Julho de 2019, foram utilizados diferentes instrumentos de 

coleta de dados brutos no intuito de validar as informações obtidas nesse estudo. 

Portanto, os seguintes instrumentos de coleta de dados foram utilizados: dois 

questionários: um inicial e um final, três blocos de atividades do registro documental, o 

diário de campo da professora – pesquisadora e os grupos focais (rodas de conversa). 

 

2.5.1. Questionários 

 

Os questionários são instrumentos de coleta de dados muito utilizados tanto na 

pesquisa qualitativa quanto na pesquisa quantitativa. Para o desenvolvimento dessa 

pesquisa foram utilizados dois questionários: um inicial e outro final. 

Nesse sentido, os questionários são considerados como “instrumentos de coleta 

de dados constituídos por uma série de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito” (MARCONI; LAKATOS, 1999, p.100). 

De acordo com Rosa (2010), os questionários possuem um número determinado 

de questões abertas, fechadas ou mistas, que são apresentadas para que os participantes 

as respondam por escrito. Essas questões possuem alternativas específicas para 

possibilitar que os participantes escolham a melhor resposta para os questionamentos 

solicitados. 

Nesse sentido, apesar de serem mais difíceis de serem respondidas, catalogadas 

e interpretadas, as questões abertas oferecem uma liberdade ilimitada para que os 

participantes possam responder aos questionamentos propostos nos questionários 

(ROSA, 2010). 

Por outro lado, nesse estudo, as questões fechadas também foram utilizadas, pois 

são simples de serem codificadas, facilitando a preparação, a organização e a análise 

dos dados brutos (SAMPIERI, COLLADO; LUCIO, 2003). Nesse sentido, de acordo 

com Rosa (2010), as questões mistas são formadas por questionamentos abertos e 

fechados. 

É importante ressaltar que essas questões propiciam para os pesquisadores o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas e situações 

vivenciadas pelos participantes de um determinado estudo. 
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2.5.1.1. Questionário Inicial 

 

O questionário inicial (Apêndice IV) foi composto por 24 questões, sendo 9 

abertas, 7 fechadas e 8 mistas. O questionário inicial foi entregue para os participantes 

antes da realização das atividades dos blocos do registro documental no dia 21 de 

Fevereiro de 2019. 

O principal objetivo desse questionário foi identificar os conhecimentos tácitos 

dos alunos em relação a alguns temas dessa pesquisa como, por exemplo, o saneamento 

básico, a relação da Matemática com o cotidiano e, ainda, a obtenção de respostas em 

relação ao contexto social, econômico e cultural no qual estão inseridos. 

 

2.5.1.2. Questionário Final 

 

O questionário final (Apêndice V) foi entregue para os participantes após a 

realização das atividades propostas no registro documental no dia 02 de Julho de 2019. 

Esse questionário foi composto por 13 questões, sendo todas abertas. 

O objetivo principal desse questionário esteve relacionado com as concepções 

dos participantes acerca das atividades que foram desenvolvidas durante a condução do 

trabalho de campo dessa pesquisa. 

Objetivou-se, também, analisar a maneira como os conceitos matemáticos foram 

desenvolvidos e compreendidos pelos participantes, bem como verificar se as atividades 

propostas no registro documental sob a perspectiva da Etnomodelagem contribuíram 

para o desenvolvimento desses conteúdos e, também, se houve o desenvolvimento da 

percepção crítica e reflexiva dos participantes. 

 

2.5.2.  Blocos de Atividades do Registro Documental 

 

Para Cortes (2017) o registro documental é composto por papeis e documentos 

que “contêm informações que podem auxiliar os pesquisadores a coletarem dados, 

tomarem decisões, comunicar as decisões tomadas e a registrarem os tópicos de 

interesse da instituição educacional e dos sujeitos pesquisados” (p.75). 

Assim, os materiais, como, por exemplo, as atividades, as gravações de áudio e 

vídeo são exemplos de documentos que compõem o registro documental (ROSA, 2010). 
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Nesse entendimento, a professora-pesquisadora juntamente com o seu professor-

orientador elaboraram três blocos de atividades do registro (Apêndices VI, VII e VIII) 

documental sob a perspectiva da Etnomodelagem, que tratarão das abordagens êmica, 

ética e dialógica na elaboração dos etnomodelos. 

O primeiro bloco de atividades, fundamentado na abordagem êmica da 

Etnomodelagem, propôs para os participantes um olhar crítico sobre seu próprio espaço 

(insiders). Nessa etapa, os alunos construíram uma base teórica sobre o saneamento 

básico da Comunidade Mandela. 

O segundo bloco de atividades estava relacionado com a transição entre as 

abordagens êmica e ética. Os participantes foram convidados a desenvolverem um 

conhecimento mais aprofundado sobre o seu espaço. 

O terceiro bloco de atividades, que estava fundamentado na abordagem dialógica 

da Etnomodelagem, buscou conectar experiência cotidiana dos participantes e as suas 

experiências acadêmicas, com a proposição de discussões críticas e reflexivas sobre o 

saneamento básico, que foram originadas no processo de análise dos etnomodelos 

êmicos, éticos e dialógicos. 

Esses blocos de atividades auxiliaram a professora-pesquisadora na obtenção da 

resposta para a questão de investigação desse estudo, pois possibilitarão que os dados 

brutos sejam codificados em códigos preliminares na codificação aberta, sendo que, 

posteriormente, esses códigos serão agrupados em categorias conceituais por meio da 

codificação axial. 

 

2.5.3. Diário de Campo da Professora-Pesquisadora 

 

O diário de campo é entendido como um caderno em que os pesquisadores 

registram as observações sobre as conversas e os comportamentos, as falas e as 

conversas, bem como anotam as informações obtidas durante a condução do trabalho de 

campo (ARAÚJO, DOLINA, PETEAN, MUSQUIM, BELLATO; LUCIETTO, 2013). 

Nesse sentido, Ladeira (2016) afirma que o diário de campo é um instrumento 

metodológico de coleta de dados que tem por objetivo preencher as possíveis lacunas de 

informações que são proporcionadas por outros instrumentos de coleta de dados. 

Nesse estudo, a professora-pesquisadora anotou em seu diário de campo as 

informações que julgou relevantes para auxiliá-la no processo analítico dos dados, bem 

como a interpretação dos resultados desse estudo. 
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Assim, as anotações que foram registradas no diário de campo da professora-

pesquisadora estão relacionadas com a postura e os comentários dos participantes no 

decorrer da condução desse estudo e no desenvolvimento das atividades propostas nos 

registros documentais I, II e III. 

 

2.5.4.  Grupos Focais (Rodas de Conversa) 

 

Os grupos focais podem ser considerados como “grupos de discussão que 

dialogam sobre um tema em particular, ao receberem estímulos apropriados para o 

debate” (RESSEL, BECK, GUALDA, HOFFMANN, SILVA; SEHNEM, 2008, p.780). 

Nesse contexto, um dos principais objetivos do grupo focal é discutir sobre as 

crenças e as experiências dos componentes do grupo, a fim de clarificar e obter 

informações mais precisas sobre determinados tópicos (BARENETT, 2002). 

Então, a interação grupal desenvolve um ambiente propício para a busca de 

dados e, no caso dessa pesquisa, relacionada com o saneamento básico em uma 

comunidade periférica por meio da etnomodelagem. 

Por conseguinte, o grupo focal foi utilizado nesse estudo, pois pode “gerar 

possibilidades contextualizadas pelo próprio grupo de estudo (…) oportunizando a 

compreensão de crenças, valores, conceitos, conflitos, confrontos e pontos de vista” 

(RESSEL et al., 2008. p.780). 

Desse modo, os grupos focais podem contribuir para a compreensão da relação 

entre a problemática dessa pesquisa, a cultura dos participantes e os conteúdos 

matemáticos escolares. Assim, os grupos focais têm como objetivo a compreensão de 

um tema que possui diferentes pontos de vista dentro de um mesmo grupo. 

 

2.5.5. Entrevista Semiestruturada 

 

A entrevista semiestruturada é técnica de coleta de dados em que os 

pesquisadores e pesquisados estão mais próximos por meio de uma interação social 

(GIL, 1999), cujo objetivo é obter informações sobre uma determinada questão de 

investigação. 

Por exemplo, para Mynaio (1999), as entrevistas podem ser estruturadas ou não 

estruturadas, diferenciando-se pelo fato de serem mais ou menos direcionadas. Desse 

modo, é importante ressaltar que: 
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(...) torna-se possível trabalhar com a entrevista aberta ou não 

estruturada, onde o informante aborda livremente o tema proposto; 

bem como com as estruturadas que pressupõem perguntas 

previamente formuladas. Há formas, no entanto, que articulam essas 

duas modalidades, caracterizando-se como entrevistas 

semiestruturadas (p. 58). 

 

Ressalta-se que, nesse estudo, esse instrumento metodológico foi utilizado para a 

realização de uma entrevista com um catador de material reciclado, que visava obter 

informações desse participante sobre a sua prática laborial cotidiana. 

Então, o principal objetivo dessa entrevista foi verificar como esse entrevistado 

percebe: a) o papel do seu trabalho para o meio ambiente e para a comunidade, b) a 

relação da Matemática com as atividades que realizam em seu trabalho e c) como a 

comunidade poderia contribuir para a boa manutenção do seu próprio espaço, ou seja, 

da comunidade. 

 

2.6. Procedimentos Metodológicos 

 

A partir de 08 de Março de 2018, após o ingresso da professora-pesquisadora no 

Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP, foi realizado o 

levantamento bibliográfico, visando à busca de fundamentações teóricas e 

metodológicas que a auxiliassem na análise dos dados brutos e na interpretação dos 

resultados relacionados com a problemática desse estudo. 

Assim, no primeiro semestre em 2018 desse mestrado, a professora-pesquisadora 

realizou uma pesquisa bibliográfica no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com a procura de 

dissertações e teses que tratassem da Etnomodelagem, que pudessem contribuir para a 

compreensão da problemática dessa investigação.  

Nessa pesquisa, a professora-pesquisadora percebeu que não havia muitos 

registros de pesquisas que envolvessem, em um mesmo trabalho, as temáticas 

relacionadas com a Modelagem Matemática, Etnomatemática, Etnomodelagem e 

comunidades periféricas. 

Dessa maneira, foram encontradas 3 (três) dissertações sobre Etnomodelagem, 

mas que não a relacionava com o desenvolvimento de conteúdos matemáticos em 

escolas de periferia. Assim, buscou-se levantar artigos, dissertações e teses que tratavam 

dos assuntos propostos nessa investigação. 
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Consequentemente, essa busca também foi direcionada para a procura de artigos, 

livros, capítulo de livros, dissertações e teses publicadas no exterior, em inglês, 

português e espanhol, que se relacionavam com a problemática desse estudo. Desse 

modo, o principal objetivo desse levantamento de informações teve como objetivo a 

obtenção de informações teóricas e metodológicas que propiciassem uma melhor 

maneira de responder à questão de investigação desse estudo. 

Assim, de posse dessas informações, que foram julgadas, pela professora-

pesquisadora e por seu professor-orientador, apropriadas para a condução desse estudo, 

elaborou-se uma proposta de 03 (três) blocos de atividades do registro documental que 

possibilitasse o estabelecimento de um diálogo entre o conhecimento dos participantes e 

os problemas que enfrentam em cotidiano. 

É importante destacar que a Direção da Escola (Anexo 1) na qual essa pesquisa 

foi conduzida autorizou essa realização em sua instituição de ensino. Esse projeto de 

pesquisa também foi encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) para a verificação do atendimento aos 

requisitos e exigências desse comitê. 

Dessa maneira, após a sua submissão ao CEP/UFOP, em 18 de Outubro de 

2018, esse projeto foi aprovado, no dia 18 de Dezembro de 2018, de acordo com o 

parecer consubstanciado CAEE No. 01673018.9.0000.5150 que foi emitido por esse 

comitê. 

Posteriormente à aprovação desse projeto pelo CEP/UFOP, no dia 14 de 

Fevereiro de 2019, foi realizada a entregado Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

- TALE (Apêndice I) e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

(Apêndice II) para os alunos e para os seus pais ou responsáveis. 

No dia 21 de Fevereiro de 2019, todos os 13 TALE e TCLE foram retornados, 

devidamente assinados pelos alunos e por seus pais ou responsáveis, autorizando a sua 

participação nessa pesquisa, bem como a realização da coleta de dados para o início da 

condução do trabalho de campo. Desse modo, a partir dessa data, esses alunos se 

tornaram participantes desse estudo. 

É importante ressaltar que o TCLE do entrevistado foi entregue no dia 22 de 

Fevereiro de 2019, sendo assinado nessa mesma dada, autorizando, assim, a sua 

participação nesse estudo. Dessa maneira, o objetivo desses documentos foi informar 

para os pais e responsáveis, para os alunos e para o entrevistado sobre os procedimentos 
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e instrumentos que foram utilizados durante a realização do trabalho de campo dessa 

pesquisa. 

Assim, esses documentos também apresentaram informações de que os alunos e 

o entrevistado poderiam desistir de sua participação nessa investigação, a qualquer 

momento, por vontade própria ou por meio de solicitação dos pais ou responsáveis dos 

participantes. 

Destaca-se que, esses documentos apresentaram a garantia do sigilo com relação 

à identificação dos alunos e do entrevistado, pois os seus nomes foram substituídos por 

códigos que foram identificados apenas pela professora-pesquisadora e pelo seu 

orientador. 

A coleta dos dados foi conduzida por meio da realização do trabalho de campo 

desse estudo, sendo que se iniciou no dia 21 de Fevereiro de 2019 e finalizou no dia 02 

de Julho 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 

Questionário 

Inicial 
21/02/2019 

14:00h às 

15:30h 

Realizar o levantamento de dados relacionados 

com o sexo, idade, nível econômico, bem 

como sobre a maneira como os participantes se 

relacionam com as questões associadas ao 

conhecimento matemático e a temática 

apresentada relacionada ao saneamento básico. 

 

 
Bloco de 

Atividades 1 
(Êmico) 

 

 
14/03/2019 

à 

04/04/2019 

 

 
14:00h às 

15:30h 

Realizar um estudo teórico sobre o tema 

proposto por meio da realização de pesquisar 

na internet, em livros e outros sobre 

saneamento básico.Objetiva-se que os 

participantes conheçam a temática proposta e 

elaborem as suas bases teóricas e 

metodológicas para problematizar a situação 

problema, com relação ao saneamento básico. 

 

 

 
Entrevista 

Semiestruturada 

 

 

 
22/02/2019 

 

 

 
17:00h às 

18:05h 

Obter informações sobre a maneira como o 

catador de materiais reciclados percebe: a) o 

papel do seu trabalho para o meio ambiente e 

para a comunidade, b) a relação da matemática 

com as atividades que realizam em seu 

trabalho e c) como os moradores poderiam 

contribuir para a boa manutenção do seu 

próprio espaço, ou seja, da comunidade. 

Bloco de 

Atividades 2 
(Ético) 

04/04/2019 

à 

11/04/2019 

14:00h às 

15:30h 
Realizar um conhecimento mais aprofundado 

em relação a seu próprio espaço, à produção de 

lixo e ao consumo de água por meio da 

matemática e de um grupo focal (rodade 

conversa). 

   Realizar um levantamento de dados sobre a 
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Bloco de 

Atividades 3 
(Dialógico) 

 
09/05/2019 

à 

29/06/2019 

 
14:00h às 

15:30h 

produção de lixo na escola no intuito de buscar 

uma solução para a problemática proposta por 

meio da elaboração de etnomodelos dialógicos 

relacionados ao desenvolvimento de um 

projeto,cujo principal objetivo foi identificar 

como a ausência de saneamento básico em 

duas comunidades interfere diretamente na 

dinâmica escolar dos alunos. 

 
Apresentação na 

escola 

 
01/07/2019 

13:30h às 

15:00h 
Apresentar aos alunos da escola os dados 

coletados no projeto desenvolvido no Bloco de 

atividades 3 desse estudo no intuito de 

contribuir para o desenvolvimento de um 

pensamento mais crítico e reflexivo. 

 

 

 
Questionário 

Final 

 

 

 
02/07/2019 

 

 

 
13:30h às 

15:00h 

Analisar as concepções gerais que os alunos 

participantes tiveram a respeito das atividades 

desenvolvidas durante a realização do trabalho 

de campo dessa pesquisa com relação ao 

saneamento básico.Verificar se novos 

significados foram desenvolvidos por esses 

participantes, que podem tê-los direcionados 

para a utilização do processo dialógico da 

etnomodelagem para a resolução de situações-

problemas presentes em sua comunidade. 

3a Feira Mineira 

de Iniciação 

Científica 

(Femic 3) 

 
13/08/2019 

à 

16/08/2019 

 
Horários 
diversos 

Proporcionar aos participantes desse estudo a 

oportunidade de apresentarem os dados da 

pesquisa desenvolvida no Bloco de Atividades 

de uma maneira científica na 3ª Feira Mineira 

de Iniciação Científica.  
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando com a descrição do processo de coleta de dados, no dia 21 de 

Fevereiro de 2019,o questionário inicial (Apêndice IV), composto por 24 questões, 

sendo 8 fechadas, 7 abertas e 9 mistas, foi entregue para os participantes antes da 

realização das atividades do registro documental que foram propostas em sala de aula. 

O objetivo desse questionário foi traçar um perfil geral dos participantes dessa 

pesquisa para obter informações sobre o gênero, a idade e o nível econômico, bem 

como buscar os esclarecimentos sobre como se relacionam com as questões que 

envolvem o saneamento básico em sua comunidade, bem como obter informações sobre 

a sua visão com relação aos conteúdos matemáticos no cotidiano. 

Nesse sentido, Rosa (2010) argumenta que existe a necessidade de que os 

professores conheçam o contexto social, cultural, político e econômico nos quais os 

alunos estão inseridos para que possam investigar as ações pedagógicas necessárias para 

a sua implantação e implementação em sala de aula. 

O questionário final (Apêndice V) foi entregue para os participantes 

responderem, no dia 02 de Julho de 2019, após a realização dos blocos de atividades do 
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registro documental que foram propostas para a sala de aula. O principal objetivo desse 

instrumento de coleta de dados foi identificar a percepção dos participantes sobre a 

visita à comunidade. 

Outro objetivo estava relacionado com a verificação da importância do 

saneamento básico na comunidade, o papel da Matemática na resolução de problemas 

do cotidiano e, também, com a maneira como a Matemática foi trabalhada no intuito de 

responder alguns questionamentos relacionados com as questões referentes ao 

saneamento básico. 

Para a realização das atividades do registro documental, os participantes 

trabalharam em grupos divididos da seguinte maneira: o grupo 1 com 4 (quatro) 

participantes, o grupo 2 com 3 (três) participantes e o grupo 3 com 5 (cinco) 

participantes. 

É importante destacar que, inicialmente, na condução do questionário inicial, 

esse estudo possuía 13 participantes. No entanto, a partir da realização do primeiro 

bloco de atividades, 1 (uma) participante, F14, optou por não continuar como 

participante dessa investigação. 

Nesse estudo, destaca-se que os blocos de atividades propostos no registro 

documental (Apêndices VII, VIII e IX) estavam relacionados com as situações 

cotidianas vinculadas com a temática de saneamento básico e aos conhecimentos 

matemáticos estudados em sala de aula. 

Assim, a professora-pesquisadora e o seu professor-orientador elaboraram as 

seguintes etapas metodológicas que a auxiliaram na obtenção da resposta para a 

seguinte questão de investigação: 

 

De que maneira a Etnomodelagem, enquanto uma ação pedagógica pode se 

constituir em um ambiente crítico para o desenvolvimento de conteúdos 

matemáticos no 8º ano do Ensino fundamental em uma comunidade 

periférica da Região Metropolitana de Belo Horizonte? 

 

Nesse direcionamento, a professora-pesquisadora proporá para os participantes 

um tema de pesquisa relacionado com o saneamento básico na Comunidade Mandela, 

na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. 

Então, para a condução do trabalho de campo dessa pesquisa, foram propostos 3 

(três) blocos de atividades para serem realizadas em sala de aula e que compõem o 
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registro documental desse estudo.A seguir, descreve-se, brevemente, cada um desses 

blocos de atividades. 

 

1) Primeiro Bloco de Atividades: Desenvolvendo um Olhar Crítico sobre a 

Comunidade Mandela (Apêndice VI) 

 

Esse bloco está fundamentado na abordagem êmica da Etnomodelagem, pois 

propôs que os participantes direcionem um olhar crítico sobre seu próprio espaço 

(insiders) de acordo com uma visão de dentro, da própria comunidade. 

Nessa etapa, os alunos construíram uma base teórica sobre o saneamento básico 

da Comunidade Mandela. Desse modo, as seguintes atividades foram realizadas: 

a) Em um primeiro momento, os participantes realizaram um estudo teórico 

(Apêndice VI) sobre o tema proposto, ou seja, foram realizadas pesquisas na 

internet, em livros e em sites da Copasa e da prefeitura de Belo Horizonte 

sobre a temática de saneamento básico. 

b) Na segunda parte do desenvolvimento desse bloco, os participantes foram 

convidados a relacionarem o saneamento básico com o seu cotidiano por 

meio de uma atividade sobre o consumo de água (Apêndice VI). Em seguida, 

foi realizado um grupo focal (roda de conversa) no intuito de problematizar a 

questão do saneamento básico na Comunidade Mandela. 

c) Em continuidade às etapas anteriores foi realizada uma entrevista 

semiestruturada (Apêndice VI) com um convidado, catador de materiais 

reciclados. Posteriormente, as suas informações com relação às contribuições 

da população para a preservação do meio ambiente foram utilizadas para o 

desenvolvimento da problemática apresentada no projeto denominado: 

Arquivo Wall-e: Repensando a Produção de Lixo por meio da Matemática, 

proposto no Bloco III (Apêndice VIII). 

d) Para finalizar a realização das atividades desse bloco, a partir do 

levantamento de informações sobre esse tema, os participantes se 

conscientizaram sobre a temática proposta e construíram as bases teóricas e 

metodológicas para problematizar as situações-problema dadas com relação 

ao saneamento básico que foram propostas em sala de aula. 
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2) Segundo Bloco de Atividades: Transicionando entre Conhecimentos 

Matemáticos Distintos (Apêndice VII) 

 

Esse bloco de atividades estava relacionado com a transição entre as abordagens 

êmica e ética. Os participantes foram convidados a desenvolverem um conhecimento 

mais aprofundado sobre o espaço físico e sociocultural da comunidade na qual estão 

inseridos. 

Em seguida, em sala de aula, esses participantes realizaram um levantamento 

dos questionamentos sobre o tema proposto, saneamento básico, para formularem as 

questões que originaram os etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos, com base também 

no bloco de atividades anteriormente realizado. 

Nesse bloco, também foram realizadas discussões críticas e reflexivas sobre a 

temática proposta e os seus principais problemas e soluções. Assim, as atividades foram 

organizadas da seguinte maneira: 

a) Nessa etapa foi oportunizado para os participantes dessas atividades 

(Apêndice VIII) que proporcionaram uma conscientização sobre o consumo 

de água, produção de lixo no Brasil e o impacto ambiental. Nesse sentido, o 

objetivo dessa etapa foi proporcionar uma reflexão crítica e reflexiva acerca 

de seu próprio espaço. 

b) Na segunda e última etapa desse bloco, os participantes foram convidados a 

participarem de uma roda de conversa para que pudessem discutir a questão 

da produção de lixo e do consumo de água no Brasil. Assim, essa discussão 

foi norteada pelas leituras e atividades realizadas na etapa anterior. 

Desse modo, é importante ressaltar que a partir das discussões, das leituras e das 

atividades realizadas nesse bloco, auxiliaram os participantes no desenvolvimento de 

uma consciência crítica e reflexiva com relação aos efeitos da temática estudada no 

Brasil e, principalmente, em seu próprio meio. 

 

3) Terceiro Bloco de Atividades: Dialogando com Conhecimentos Matemáticos 

Distintos (Apêndice VIII) 

 

Esse bloco de atividades estava fundamentado na abordagem dialógica da 

Etnomodelagem, pois buscou conectar a vivência cotidiana dos participantes desse 

estudo e as suas experiências acadêmicas com a proposição de discussões críticas e 



80 

 

reflexivas sobre o saneamento básico, que foram originadas da análise dos etnomodelos 

êmicos, éticos e dialógicos que foram elaborados em sala de aula. 

Portanto, com base nas discussões realizadas nos blocos anteriores, nesse bloco 

de atividades, os participantes realizaram um levantamento de dados no intuito de 

buscarem uma solução para a problemática proposta por meio da elaboração de 

etnomodelos dialógicos e da análise dos dados coletados para uma posterior 

interpretação dos resultados oriundos desses etnomodelos. Nesse bloco, as atividades 

propostas estavam relacionadas com o projeto intitulado: Arquivo Wall-e: Repensando a 

produção de lixo em comunidades periféricas por meio da Matemática. 

Nesse sentido, a problemática desse projeto estava relacionada com a discussão 

central que foi realizada com os participantes desse estudo sobre a constatação da 

quantidade de lixo que os alunos desperdiçam em salas de aula, bem como sobre a 

conscientização de como esse desperdício pode afetar a comunidade e o meio ambiente.  

Nesse sentido, esse projeto foi organizado da seguinte maneira: 

a) Informações gerais: nesse primeiro momento, os participantes construíram 

as bases teóricas sobre a maneira como o papel é elaborado, a quantidade de 

água utilizada, os procedimentos realizados com a madeira, os seus 

processos de fabricação e a quantidade de lixo produzido no Brasil. 

b) Coleta dos dados: nesse momento, os participantes coletaram os dados sobre 

a quantidade de lixo por meio da realização de um levantamento com relação 

à quantidade de material jogado nas lixeiras e no chão das salas de aula das 

turmas pesquisadas da escola, bem como a realização de dois questionários 

breves (Apêndice VIII) e, também, uma apresentação dos dados sobre a 

produção de lixo no Brasil denominada pelos participantes de intervenções 

de conscientização. 

c) Análise dos dados: com base nos dados coletados, os participantes avaliaram 

a quantidade de lixo produzido nessas turmas por meio de discussões para a 

elaboração de gráficos e tabelas. 

d) Construção do Wall-e: No intuito de mostrar para a comunidade os 

resultados obtidos nessa intervenção e a sua relação com a conscientização 
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de uma maneira prática e lúdica, os participantes construíram um robô 

chamado de Wall-e22. 

e) Exposição: para finalizar a condução dessa atividade, os participantes desse 

estudo organizaram uma exposição para expor os resultados de suas 

pesquisas e de seus projetos. Assim, os projetos desses participantes foram 

expostos nas dependências da escola na qual essa pesquisa foi realizada. 

f) Apresentação do projeto: Após a sua conclusão, os resultados desse projeto 

foram apresentados na 3º Feira Mineira de Iniciação Científica, em Agosto 

de 2019. 

Finalizando a condução dos blocos de atividades proposto no registro 

documental desse estudo, os pressupostos da Teoria Fundamentada foram utilizados 

durante as fases de observação, análise e codificação dos dados brutos, bem como na 

categorização dessas informações e na interpretação dos resultados obtidos nessa 

investigação. 

 

2.7.  Análise dos Dados Brutos e Interpretação dos Resultados 

 

Os dados brutos dessa pesquisa foram analisados e os seus resultados foram 

interpretados de acordo com os procedimentos metodológicos utilizados na Teoria 

Fundamentada, que tem como objetivo buscar uma resposta para a questão de 

investigação desse estudo. 

Dessa maneira, nesse procedimento analítico, os dados brutos coletados foram 

codificados para que a professora-pesquisadora pudesse relacioná-los por meio da 

elaboração de categorias conceituais. Para Cortes (2017), esse processo analítico tem o 

“objetivo de proporcionar o rigor necessário para esse processo científico com um 

exame minucioso dos dados brutos” (p.116). 

Assim, os dados brutos coletados foram codificados de acordo com a codificação 

aberta para a obtenção dos códigos preliminares. Em seguida, esses códigos foram 

agrupados em categorias conceituais por meio da codificação axial. 

 
22Wall-e é um filme de animação, de 2008, produzido nos Estados Unidos pela Fechar Animation Studios 

e dirigido por Andrew Stanton. Esse filme mostra a história de um robô chamado Wall-e, criado no ano de 

2100 para limpar a Terra que estava coberta por lixo. Esse robô se apaixona por outro robô chamada 

EVA, que tem a missão de encontrar pelo menos uma planta na superfície do planeta Terra. Wall-e a 

segue para o espaço em uma aventura que mudará o seu destino e o destino da humanidade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2008_no_cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pixar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andrew_Stanton
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
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Esse procedimento metodológico estava relacionado com o objetivo de 

compreender a Etnomodelagem como uma ação pedagógica para o desenvolvimento de 

conteúdos matemáticos de 13 alunos do 8º ano de uma escola pública estadual 

localizada em uma comunidade periférica na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

em Minas Gerais. 
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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 

coletados nos questionários inicial e final, nas entrevistas semiestruturadas, nos blocos 

de atividades propostos em sala de aula, que foram utilizados pela professora-

pesquisadora na realização do trabalho de campo desse estudo. 

Para a condução da fase analítica houve a necessidade de transcrever, codificar e 

analisar as respostas dadas pelos participantes desse estudo para os questionários, para 

as entrevistas semiestruturadas e, também, para as atividades que foram propostas no 

registro documental. 

É importante ressaltar que o registro das observações das aulas conduzidas pela 

professora-pesquisadora foi anotado em seu diário de campo para que os códigos 

preliminares pudessem ser interpretados e as categorias conceituais pudessem ser 

elaboradas. Em seguida, após a análise dos dados brutos, as informações obtidas foram 

relacionadas entre si. 

Nesse sentido, o processo analítico dessas informações foi iniciado com a 

Codificação Aberta por meio da qual os dados brutos foram examinados 

cuidadosamente e verificados linha a linha, frase a frase e parágrafo a parágrafo. O 

quadro 8 mostra um exemplo de codificação aberta que foi utilizada para a 

determinação dos códigos preliminares relacionados com os dados brutos coletados. 

 

Quadro 8 : Exemplo de codificação aberta 
Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 
Passa uma pessoa e leva o saco de lixo (1). 
Uma pessoa pega o lixo (1). 
Pode servir para prevenir doença (2). 
Serve para preservar o meio ambiente (3) e para resolver 

algumas situações do dia-dia (4). 
[A matemática serve] para mexer no celular (5). 
Entendo os problemas matemáticos se o professor souber 

explicar (6). 
[Separo o lixo] para não ficar espalhado e cachorro rasgar (3). 

(1) Acesso inadequado ao 

saneamento básico 
(2) Consciência crítica 
(3) Preocupação com 

meio ambiente 
(4) Matemática no 

cotidiano 
(5) Matemática e 

tecnologia 
(6) Papel da professora 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Esse processo codificatório consistiu na primeira etapa do processo analítico, 

que foi realizado manualmente mediante leituras e anotação das informações constantes 

nos dados brutos que foram coletados por meio dos instrumentos utilizados no trabalho 

de campo desse estudo. 

Continuando com esse processo analítico, os códigos preliminares foram 

separados em grupos distintos e comparados entre si para que a professora-pesquisadora 

pudesse determinar as suas semelhanças e as diferenças entre as informações que foram 

obtidas durante a condução desse processo (STRAUSS; CORBIN, 1990). 

Posteriormente, a Codificação Axial foi iniciada por meio do desenvolvimento 

de uma análise detalhada dos códigos preliminares obtidos durante a realização da 

codificação aberta. 

Assim, nesse processo, os códigos preliminares foram reagrupados de maneiras 

distintas ao considerar a sua relação visando possibilitar a elaboração categorias 

conceituais (STRAUSS; CORBIN, 1990). 

Desse modo, o principal objetivo dessa etapa foi reorganizar os códigos 

preliminares em um nível maior de abstração com a utilização da codificação axial que 

objetivou a elaboração das categorias conceituais. 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) Acesso inadequado ao saneamento básico 

Desenvolvendo um Olhar Crítico sobre 

a Comunidade: Relação com o Próprio 

Espaço 

 
(4) Matemática no cotidiano 

 

Transicionando entre Conhecimentos: 

Matemáticos Distintos: Relação entre os 

Espaços Escola e da Comunidade 

(2) Consciência crítica 
(3) Preocupação com meio ambiente. 
(5) Matemática e tecnologia. 
(6) Papel do professor 

Dialogando com Conhecimentos 

Matemáticos Distintos por meio da 

Ação Pedagógica da Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

É importante ressaltar que os processos de coleta e de análise dos dados 

ocorreram simultaneamente durante todas as etapas da condução dessa pesquisa. Por 

conseguinte, em concordância com esse contexto, apresenta-se a análise dos dados 

brutos coletados nos instrumentos utilizados durante a condução do trabalho de campo 

desse estudo. 
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Desse modo, essa investigação assumiu uma visão completa e complexa da 

problemática proposta, pois foi conduzida por meio de uma abordagem qualitativa 

embasada na Teoria Fundamentada nos Dados, que possibilitou à professora-

pesquisadora interagir com a realidade observada em sala de aula. 

 

3.1.   Apresentação e Análise dos Dados Brutos Coletados no Questionário Inicial 

 

Nesse tópico, apresentam-se os dados brutos coletados no questionário inicial. 

Esse questionário que foi composto por 24 questões abertas, fechadas e mistas, teve 

como objetivo identificar o contexto social, cultural e econômico dos participantes 

desse estudo. 

Esse instrumento metodológico também coletou informações adicionais sobre 

esses participantes com relação ao seu conhecimento sobre a temática relacionada com 

o saneamento básico, sobre a identificação de possíveis hábitos, como, por exemplo, o 

descarte de lixo e a identificação sobre como os participantes percebem a relação entre a 

Matemática e o saneamento básico. 

É importante ressaltar que, nesse tópico, a professora-pesquisadora analisou as 

questões numeradas de 09 (nove) a 18 desse instrumento de coleta de dados porque as 

primeiras 08 (oito) questões foram utilizadas para finalizar a caracterização dos 

participantes desse estudo, que foi realizada no Capítulo II dessa dissertação. 

Nessa pesquisa os dados brutos foram coletados por meio do questionário 

inicial, que foi aplicado no dia 21 de Fevereiro de 2019, para 13 participantes com idade 

entre 12 e 15 anos de idade, matriculados no 8º ano do Ensino Fundamental II. 

Assim, no intuito de identificar um possível conhecimento matemático tácito dos 

participantes sobre a problemática desse estudo, foram elaboradas questões relacionadas 

com o saneamento básico, como, por exemplo, a água, o esgoto e a coleta de lixo. 

Nesse contexto, as questões 9, 10 e 11 foram formuladas com o objetivo de 

identificar o conhecimento dos participantes sobre os componentes do saneamento 

básico em seu próprio contexto sociocultural. 

Dessa maneira, as respostas dadas para a questão 9: Você sabe de onde vem a 

água usada em sua casa?, mostram que 12 participantes responderam que sim enquanto 

1 (um) participante respondeu que não sabe a resposta para essa questão. 

A análise das respostas dadas para a questão 10, que estava relacionada com a 

questão anterior: Se você respondeu SIM à pergunta anterior, responda: De onde vem a 
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água da sua casa?a) Rede pública (  ) Cisterna (  ) c) Rio (  )Outro (  ). Explique, 

mostra que 13 participantes afirmaram que a água utilizada em suas casas vem da rede 

pública. 

É importante destacar que ao perceber que os participantes apresentavam 

dificuldades em escrever as suas respostas e justificativas para as questões mistas, 

como, por exemplo, as questões 11 e 12, a professora-pesquisadora utilizou a gravação 

de áudio e vídeo como instrumentos auxiliares na transcrição de suas falas. Pois 

percebeu que os participantes tinham facilidade em se expressar oralmente para 

responder as questões proposta nesse questionário. 

Prosseguindo com essa análise, as respostas dadas para a questão 11: Onde você 

mora possui coleta de lixo? Explique, mostra que 12 participantes responderam que 

existe coleta de lixo no local onde residem. Nesse sentido, 6 (seis) participantes 

responderam que o caminhão de lixo recolhe os resíduos descartados pelas residências, 

03 (três) participantes informaram que uma pessoa recolhe o lixo colocado em frente 

das casas enquanto 3 (três) participantes não responderam essa questão. Por outro lado, 

1 (um) participante respondeu que não há coleta de lixo no local onde reside. 

Em seguida, ao perceber que os participantes M11, M9 e M7 informaram que 

uma pessoa recolhe o lixo no local onde reside e o participante M3 respondeu que onde 

mora não há coleta de lixo, a professora-pesquisadora discutiu com esses 04 (quatro) 

participantes sobre a maneira como a coleta de lixo era realizada diariamente no local 

onde residem e, no caso do participante M3, sobre como era realizado o descarte do 

lixo. 

No entanto, apesar de a participante F12 ter respondido que onde reside há a 

coleta de lixo, não justificou a sua resposta, que foi explicada quando participou da 

discussão proporcionada pela professora-pesquisadora. Por exemplo, o quadro 10 

mostra um trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e esses participantes sobre 

a coleta de lixo. 

 

Quadro 10: Trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e alguns participantes 

sobre a coleta de lixo 
Professora-pesquisadora: Sim, eu quero saber se, onde você mora, tem coleta de lixo todo 

dia? 
M9: Não. 
M11: Não, caminhão não.Todo dia não! Só nos sábados (...) (Risos) eu moro na favela. 
M7: Mas na minha [casa] não passa caminhão! 
Professora-pesquisadora: E como recolhem? 
M7: Sei lá, passa uma pessoa recolhe e leva. 
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F12: É, a gente leva o lixo (...) no final da rua o lixeiro passa e pega o lixo. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Com relação à iluminação pública, a análise das respostas dadas para a questão 

12: Na rua onde você mora possui iluminação pública? Explique, mostra que 13 

participantes responderam que há iluminação pública no local onde residem. 

Contudo, 04 (quatro) participantes afirmaram que na rua em que moram há 

iluminação, mas que nem todos os postes funcionam, 05 (cinco) participantes 

responderam que sim, mas não souberam explicar a resposta dada e 03 (três) 

participantes justificaram a sua resposta afirmando que a iluminação era realizada nas 

ruas por meio de postes. 

Por outro lado, 01 (uma) participante, F12, afirmou que, em sua casa, a 

“iluminação vem do poste, mas é um gato23”. O quadro 11 mostra um trecho do diálogo 

entre a professora-pesquisadora e a participante F12 sobre a iluminação pública. 

 

Quadro 11: Trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e a participante F12 

sobre a iluminação pública 
F12: Ô fessora, a[questão] 12 a gente vai explicar como é a iluminação pública? 
Professora-pesquisadora: Isso, como funciona a iluminação da sua casa? Aí, você 

escreve. 
F12: Uai, é gato! A gente pega da rua [a participante fala baixinho]. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

O principal objetivo das questões 13, 14 e 15 foi identificar os hábitos que os 

participantes desse estudo poderiam apresentar em relação ao descarte do lixo. Assim, a 

análise das respostas dadas para a questão 13: Você tem o hábito de separar o lixo? 

Explique a sua resposta, mostra que 02 (dois) participantes responderam que tem o 

hábito de separar o lixo enquanto 10 participantes afirmaram que não possuem esse 

hábito. Destaca-se que 01 (um) participante não respondeu essa questão. Nesse sentido, 

o quadro 12 mostra um trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e os 

participantes M9 e F8 sobre a questão da coleta seletiva do lixo. 

 

 
23O termo gato ou gambiarra é utilizado no sentido de improvisação, pois é considerado como o próprio 

ato de constituir uma solução improvisada. No contexto da cultura material, esse termo se relaciona com o 

procedimento necessário para a configuração de um artefato improvisado. A prática do gato ou gambiarra 

envolve sempre uma intervenção alternativa, que pode ser definida como uma técnica de re-apropriação 

material, que é uma maneira de utilizar ou constituir os artefatos por meio de uma atitude de 

diferenciação, improvisação, adaptação, ajuste, transformação ou adequação necessária sobre um recurso 

material disponível e, muitas vezes, com o objetivo de solucionar uma necessidade específica. Assim, a 

sua utilização informal como improviso denota uma propensão cultural relacionada ao jeitinho brasileiro. 

Essa é uma manifestação não exclusiva, porém, típica e presente na cultura popular brasileira 

(FERREIRA, 1999). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_material
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Material
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeitinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Quadro 12: Trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e os participantes M9 e 

F8 sobre a iluminação pública 
F8: Professora, como assim separar o lixo? 
Professora-pesquisadora: Pessoal, olhem essa questão. Eu vou explicar, pois muitos estão 

tendo dúvidas. Seria separar papel, plástico, vidro e outros materiais. 
M9: Hã, mas aqui, na [questão] 13, você tem o hábito de separar o lixo? Como eu vou 

separar se nem lixeira tem! [Fala alta, risos]. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Complementando essas informações, o quadro 13 mostra as respostas dadas 

pelos participantes desse estudo para essa questão. 

 

Quadro 13: Você tem o hábito de separar o lixo? 
Respostas e justificativas Participantes 

Sim, preocupação com os lixeiros. 01 
Sim, preocupação com a limpeza urbana. 01 
Não, o lixo não é importante. 01 
Não, pois não tem lixeiras separadas para a coleta seletiva. 02 
Não, falta de costume. 02 
Não. [Esses participantes não justificarem a resposta dada] 05 
Não respondeu. 01 
Total 13 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

As respostas dadas para a questão 14: Você separaria o lixo se houvesse coleta 

seletiva? Explique sua resposta, mostra que 06 (seis) participantes responderam que 

separariam o lixo caso houvesse coleta seletiva onde residem. Por outro lado, 06 (seis) 

participantes afirmaram que não separariam o lixo mesmo que houvesse a coleta 

seletiva. Por exemplo, o participante M9 respondeu que “Não, porque meu lixo é 

coletado tudo junto”. Destaca-se que 1 (um) participante não respondeu essa questão. O 

quadro 14 mostra as principais justificativas dadas pelos participantes desse estudo para 

essa questão. 

 

Quadro 14: Você separaria o lixo se houvesse coleta seletiva? 
Justificativas Participantes 

Sim, para ajudar o meio ambiente. 03 
Sim. [Esses participantes não justificarem a resposta dada] 03 
Não, apenas se necessário. 01 
Não, não é a sua função. 01 
Não, pois o meu lixo é coletado todo junto. 01 
Não. [Esses participantes não justificarem a resposta dada] 03 
Não respondeu. 01 
Total 13 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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A análise das respostas dadas para a questão 15: Quando você está na rua, tem o 

hábito de procurar um cesto para jogar o lixo. (...) Sim, sempre que encontro. (...) Sim, 

mas nunca encontro. (…) Sim, mas só quando encontro. (...) Não nunca procuro, 

mostra 12 participantes responderam essa questão enquanto 01 (um) participante não a 

respondeu. 

Por exemplo, 6 (seis) participantes responderam que sim, mas sempre que 

encontram uma lixeira, 2 (dois) participantes responderam que sim, mas apenas quando 

encontram lixeiras e 4 (quatro) participantes responderam que não, pois nunca procuram 

uma lixeira para descartar o lixo. 

Continuando com as questões sobre o saneamento básico, as questões 16, 17 e 

18 traziam questionamentos diretamente relacionados com a problemática desse estudo. 

Por exemplo, a análise das respostas dadas para a questão 16: Você sabe o que é 

saneamento básico? Sim (...). Explique. Não (...). Explique, mostra que 12 participantes 

responderam essa questão enquanto 01 (um) participante não a respondeu. 

Por exemplo, 3 (três) participantes responderam que sabiam o significado de 

saneamento básico, pois está relacionado com o esgoto das casas da comunidade. Por 

outro lado, 9 (nove) participantes afirmaram que não sabiam o que era saneamento 

básico, mas não justificaram as suas respostas. O quadro 15 mostra que o diálogo 

realizado entre a professora-pesquisadora e os participantes sobre o saneamento básico. 

 

Quadro 15: Trecho do diálogo entre alguns participantes sobre o saneamento básico 
F14: Mas o quê que é saneamento básico? 
F8: Eu acho que saneamento básico é tipo assim, alguma coisa do tratamento da água (...) 

não sei. 
M11: Saneamento básico? 
M7: Isso que eu queria saber! 
M11: Professora, o quê que é saneamento básico? 
M3: É esgoto sô. 
M11: É isso mesmo? 
M3: É claro que é! 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

As respostas dadas para a questão 17: Onde você mora possui saneamento 

básico?Sim ( ). Não ( ). Explique,mostram que 11 participantes responderam essa 

questão enquanto 02 (dois) participantes não a responderam. Desse modo, 5 (cinco) 

participantes responderam que há saneamento básico no local onde residem. 

Por outro lado, 6 (seis) participantes responderam que não existe saneamento 

básico onde moram. É importante ressaltar que, desses participantes, 4 (quatro) 
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justificaram que não sabiam o que era saneamento básico enquanto 2 (dois) não 

explicaram a resposta dada para essa questão. 

A análise das respostas dadas para a questão 18: Você sabe qual é a importância 

do saneamento básico?Sim (). Explique. Não ( ),mostra que 12 participantes 

responderam essa questão enquanto 01 (um) participante não a respondeu. Por exemplo, 

11 participantes responderam que não sabiam a importância do saneamento básico. Por 

outro lado 1 (uma) participante, F14, respondeu que sabia a importância do saneamento 

básico, justificando que é “para não poluir os rios”. 

É importante ressaltar que o principal objetivo das questões 19, 20, 21 e 22 foi 

identificar a percepção dos participantes sobre a relação entre a problemática desse 

estudo, o saneamento básico e os conteúdos matemáticos.Por exemplo, na questão 19: 

Você acredita que no estudo sobre água, coleta de lixo, iluminação possui alguma 

matemática? Sim ( ). Quais? Não ( ). Explique, mostra que 10 participantes 

responderam que sim, 02 (dois) participantes responderam que não enquanto 01 

(participante) não respondeu essa questão. 

Dentre os 10 participantes que responderam sim para essa questão, 5 (cinco) 

participantes não justificaram as suas respostas, 3 (três) participantes responderam que 

“tudo precisa de matemática” e 02 (dois) participantes justificaram as suas respostas. 

Por exemplo, o participante M11 respondeu que “sim, por que eles [água, coleta de lixo 

e iluminação] têm que mexer com números”. 

As respostas dadas a questão 20: Você consegue entender problemas 

matemáticos trabalhados em sala de aula? Sim ( ). Explique. Não ( ). Explique, mostra 

que 12 participantes responderam essa questão enquanto 01 (um) participante não a 

respondeu. 

Desse modo, 7 (sete) participantes responderam que entendem os problemas 

matemáticos estudados em salas de aula. 

Por outro lado, 5 (cinco) participantes responderam que não conseguem entender 

os problemas matemáticos trabalhados em sala de aula. Por exemplo, a participante F2 

respondeu que “às vezes não consigo entender muito”. O quadro 16 mostra as 

justificativas dadas pelos participantes. 

 

Quadro 16: Você consegue entender os problemas matemáticos trabalhados em sala de 

aula? 

Respostas Participantes 
Sim, pois tenho facilidade. 02 
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Sim. [Esse participante não justificou a resposta dada] 01 
Sim, mas não gosto muito de matemática. 01 
Não, pois tenho dificuldade. 02 
Não, entendo apenas algumas coisas 02 
Não, depende da explicação do professor. 03 
Não. [Esse participante não justificou a resposta dada] 01 
Não respondeu. 01 
Total 13 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para a questão 21: Explique se você já usou 

matemática fora da sala de aula, 11 participantes responderam essa questão enquanto 

02 (dois) participantes não a responderam. Nesse sentido, 10 participantes responderam 

que utilizou a Matemática fora da sala de aula. 

Por exemplo, o participante M3 respondeu “Sim, pra saber a posição do inimigo 

no Free Fire24”. Por outro lado, 01 (um) participante, M9, afirmou que “não utilizo 

matemática fora de sala”. O quadro 17 mostra as respostas dadas pelos participantes 

desse estudo para essa questão. 

 

Quadro 17: Explique se você já usou matemática fora da sala de aula 
Respostas Participantes 

Sim, no dia a dia e no comércio. 04 
Sim. [Esses participantes não justificarem a resposta dada] 04 
Sim, nos jogos e no telefone celular 02 
Não, não utilizo a matemática fora da sala de aula. 01 
Não respondeu. 02 
Total 13 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Finalizando essa análise, as respostas dadas para a questão 22: Explique se você 

já usou a Matemática em outras disciplinas. Quais?, mostram que 9 (nove) 

participantes responderam que sim, 2 participantes responderam que não enquanto 1 

(um) participante respondeu que não, mas não justificou a sua resposta. Por outro lado, 

1 (um) participante não respondeu essa questão. 

Destaca-se que as disciplinas citadas pelos participantes, que podem utilizar 

conteúdos matemáticos, são: Português, História, Geografia, Ciências e Inglês. O 

quadro 18 mostra as respostas dadas pelos participantes desse estudo para essa questão. 

 

Quadro 18: Explique se você já usou Matemática fora da sala de aula 
Justificativas Participantes 

 
24Free Fire é um jogo móbile eletrônico e online de ação-ventura e sobrevivência, lançado em 2017 e, 

desde então, tornou-se muito popular nos celulares. 
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Várias, mas não me lembro. 01 
Sim, quase todas. 01 
Sim, Inglês e Português. 02 
Sim, Ciências, História e Geografia. 01 
Sim, Geografia e História. 01 
Sim, Português. 02 
Sim, Ciências. 01 
Não sabe. 01 
Não, pois não precisa. 01 
Não. [Esse participante não justificou a resposta dada]. 01 
Não respondeu. 01 
Total 13 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a apresentação e análise dos dados brutos coletados no questionário inicial, 

apresentam-se as codificações aberta e axial desse instrumento de coleta de dados. 

 

3.1.1 Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados no Questionário Inicial 

 

O principal objetivo da codificação aberta está relacionado com a identificação 

dos códigos preliminares que podem ser determinados na análise dos dados brutos 

coletados nesse estudo. O quadro 19 mostra os dados brutos coletados, bem como os 

códigos preliminares referentes às questões propostas no questionário inicial. 

 
Quadro 19 : Codificação aberta do questionário inicial 

 
Dados Brutos Coletados 

Codificação Aberta 
Códigos Preliminares 

Onde você mora possui coleta de lixo? 

Passa uma pessoa e leva o saco de lixo (1). 
Uma pessoa pega o lixo (1). 
Nas semanas (14) passa o caminhão e pega [o lixo] (10). 
O caminhão vem 3 vezes por semana (14). Três vezes na semana 

(14) o caminhão recolhe o lixo da lixeira (10). 
Na rua onde você mora possui iluminação pública? 
Sim, há postes de luz que iluminam minha casa (10). 
Sim, mas nem todos [funcionam], apenas alguns (1). 
Sim, nos postes (10). 
Sim, mas nem todos acendem (1). 
Sim, do poste (10), mas alguns não funcionam (1). 
Sim, mas não todos os postes funcionam (1). 
Sim, mas vão variando um sim um não (1). 
Sim, a iluminação vem do poste (10), mas é um gato (1). 
Você tem o hábito de separar o lixo? 
Sim, para não ficar espalhado e cachorro rasgar (3). 
Sim, pois é muito importante até para não ferir os lixeiros (2). 
Não, nunca tive esse costume (11). 
Não, quem cuida disso é meu pai (7). 
Não, por que para mim lixo é tudo lixo (12). 

 

 
(1) Acesso inadequado 

ao saneamento básico 

 

 
(2) Consciência crítica 
 

 
(3) Preocupação com 

meio ambiente 

 

 
(4) Matemática no 

cotidiano 

 

 
(5) Matemática e 

tecnologia 
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Não, por que nunca encontro lixeira (1). 
Não, eu deixo ele [o lixo] em uma só lixeira (11). 
Você separaria o lixo se houvesse coleta seletiva? 
Sim, pois seria uma forma de ajudar o ambiente (3). 
M11: Sim, por que eu ia querer ajudar [o meio ambiente] (3). 
Não, mas caso fosse necessário, sim (11). 
Não, por que meu lixo é coletado tudo junto (1). 
Não, eles [coletores de lixo] podem fazer isso depois (11). 
Quando você está na rua, tem o hábito de procurar um cesto 

para jogar o lixo? 
Sim, sempre que encontro [cesto de lixo] (3). 
Sim, mas só quando encontro [cesto de lixo] (3). 
Não, nunca procuro [cesto de lixo] (11). 
Você sabe o que é saneamento básico? 
Sim, tem canos de esgoto (15). Sim, [tem] rede de esgoto (15). Sim, 

é uma rede de esgoto (15). 
Onde você mora possui saneamento básico? 
Sim, tem saneamento básico (15). 
Não sei o que é saneamento básico (15). 
Você sabe qual a importância do saneamento básico? 
Para não poluir os rios (3). 
Não sei a importância do saneamento básico (15). 
Você acredita que no estudo sobre água, coleta de lixo, 

iluminação possui alguma Matemática? 
Sim, para calcular o processo (16). 
Sim, por que eles têm que mexer (16) com números (13). 
Sim, sobre litros e energia (13). 
Sim, por que tudo precisa (16) de cálculo (13). 
Sim, por que para fazer tudo (16) precisa de medidas (13). 
Não, nunca tive a curiosidade (16). 
Não sei explicar (9). 
Você consegue entender os problemas matemáticos trabalhados 

em sala de aula? 
Sim, mas não gosto de fazer (17). 
Sim, depende se o professor souber explicar (6). 
Sim, tenho facilidade em resolvê-los (8). 
Sim, por que sempre tem a explicação (6). 
Sim, tenho facilidade (8). 
Sim, por que eu presto atenção (9). 
Não consigo entender (9). 
Não, entendo pouco (9). Não. Esqueci (17). 
Não, às vezes não entendo muito (9). 
Não consigo entender algumas coisas (9). 
Explique se você já utilizou Matemática fora da sala de aula. 
Sim, em casa (4). 
Sim, para mexer no celular (5). 
Sim, para resolver algumas situações do dia-dia (4). 
Sim, em casa, na rua e em vários lugares (4). 
Sim, para poder saber a posição do inimigo no free fire (5). 
Já, um dia o vendedor me devolveu o troco errado (4). 
Não utilizo Matemática fora da sala (17). 
Explique se você já utilizou Matemática em outras disciplinas. 
Sim, na Língua Portuguesa e várias outras matérias (18). 
Sim, em Ciências, História e Geografia (18). 
Sim. Português e Inglês e várias outras matérias (18). 

 
(6) Papel da professora 
 

 
(7) Papel da família 

 

 
(8) Facilidade com a 

Matemática 
 

 
(9) Dificuldade com a 

Matemática 
 

 
(10) Infraestrutura de 

saneamento básico 

adequado 
 

 
(11) Preocupação com 

o saneamento básico 
 

 
(12) Preocupação com 

o próprio espaço 
 

 
(13) Conteúdos 

matemáticos 

 

 
(14) Serviço regular de 

saneamento básico 

 

 
(15) Definindo 

saneamento básico 
 

 
(16) Conexão da 

Matemática com o 

saneamento básico 

 

 
(17) Relação com a 

Matemática 
 

 
(18) Conexão da 

Matemática com 

outras disciplinas 
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Sim, quase todas (18). 
Sim, em Inglês e Português (18). 
Sim. Várias (18), mas eu não lembro (17). 
Sim, em Ciências (19). 
Não, também não preciso muito (17). 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A determinação dos códigos preliminares durante a condução do processo de 

codificação aberta foi obtida por meio da análise de recortes de citações diretas (falas) 

dos participantes desse estudo, que estavam disponibilizadas na amostra teórica dos 

instrumentos de coleta de dados utilizados nessa pesquisa. Desse modo, um processo 

dinâmico e indutivo foi desenvolvido pela professora-pesquisadora e por seu orientador 

para que pudessem compreender as informações contidas nesses códigos visando 

possibilitar a elaboração das categorias conceituais por meio da codificação axial. 

 

3.1.2. Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário Inicial 

 

O principal objetivo da codificação axial é possibilitar a elaboração de categorias 

conceituais por meio de sua relação com os códigos preliminares que foram 

determinados anteriormente durante o processo da codificação aberta. O quadro 20 

mostra a codificação axial com relação à análise dos dados qualitativos das respostas 

dadas pelos participantes desse estudo às questões abertas do questionário inicial. 

 

Quadro 20: Codificação axial dos dados coletados no questionário inicial 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(1) Acesso inadequado ao saneamento básico 
(7) Papel da família 
(10) Infraestrutura de saneamento básico 

adequado 
(11) Preocupação com o saneamento básico 
(12) Preocupação com o próprio espaço 
(14) Serviço regular de saneamento básico 
(15) Definindo saneamento básico 

 

 
Desenvolvendo um Olhar Crítico 

sobre a Comunidade: Relação com o 

Próprio Espaço 

 

(4) Matemática no cotidiano 
(8) Facilidade com a Matemática. 
(9) Dificuldade com a Matemática. 
(13) Conteúdos matemáticos 
(16) Conexão da Matemática com o saneamento 

básico 
(17) Relação com a Matemática 

 
Transicionando entre Conhecimentos: 

Matemáticos Distintos: Relação entre 

os Espaços Escola e da Comunidade 
 

(2) Consciência crítica 
(3) Preocupação com meio ambiente. 
(5) Matemática e tecnologia. 
(6) Papel do professor 

 
Dialogando com Conhecimentos 

Matemáticos Distintos por meio da 

Ação Pedagógica da Etnomodelagem 
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(18) Conexão da Matemática com outras 

disciplinas 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A seguir, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados no Bloco de 

Atividade I: Desenvolvendo um Olhar Crítico sobre a Comunidade Mandela. 

 

3.2.     Análise e Apresentação dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 

I: Desenvolvendo um Olhar Crítico sobre a Comunidade Mandela 

 

As atividades do Bloco 01: Desenvolvendo um Olhar Crítico sobre a 

Comunidade Mandela foram conduzidas de 14 de Março de 2019 a 04 de Abril de 2019. 

Os principais objetivos desse bloco foram realizar um estudo teórico sobre a temática 

proposto com relação ao saneamento básico por meio da realização de pesquisar na 

internet, em livros, em artigos e em outros documentos disponíveis em bibliotecas. 

Assim, objetiva-se que os participantes desse estudo conheçam a problemática 

proposta para essa investigação e elaborem as suas bases teóricas e metodológicas para 

problematizar as situações-problema relacionadas ao saneamento básico. 

Com o objetivo de que os participantes se sentissem à vontade durante o 

desenvolvimento das atividades propostas nesse bloco, os participantes desse estudo 

foram organizados em grupo de acordo com a afinidade entre os próprios alunos. Dessa 

maneira, foram formados: 1(um) grupo com 4 (quatro) participantes, 1 (um) grupo com 

3 (três) participantes e 1 (um) grupo com 5 (cinco) participantes. Ressalta-se que a 

participante F14 não participou das atividades propostas e desenvolvidas nesse bloco. 

Nesse sentido, os 03 (três) grupos foram identificados com a utilização da letra 

G para grupo e, também, com numeração de 1 (um), 2 (dois) e 3 (três), como, por 

exemplo, G1, G2 e G3. Dentre os participantes desse estudo, por questões de afinidades, 

os grupos foram organizados da seguinte maneira, o grupo G1 foi composto pelos 

participantes F4, F6, F12 e M1; o grupo G2 foi composto pelos participantes F2, F8 e 

F10 e o grupo G3 foi composto pelos participantes M3, M5, M7, M9 e M11. 

Esse bloco de atividades está fundamentado na abordagem êmica da 

Etnomodelagem, pois visava conscientizar os participantes desse estudo no 

desenvolvimento de um olhar crítico sobre seu próprio espaço (abordagem êmica) de 

acordo com uma visão de dentro, da própria comunidade na qual estão inseridos. Assim, 

para a obtenção dessas informações, é importante ressaltar que os participantes 
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realizaram pesquisas em internet, em livros, em sites da Copasa e da prefeitura de Belo 

Horizonte sobre saneamento básico. Dessa maneira, os participantes realizaram as 

atividades propostas para esse bloco, propiciando o desenvolvimento de sua análise. 

 

3.2.1.  Análise dos Dados Brutos Coletados na Atividade 1: Pesquisa sobre o Tema 

Saneamento Básico 

 

Essa atividade foi composta por 2 (duas) questões abertas que foram 

pesquisadas, estudadas e respondidas pelos participantes desse estudo. Para o 

desenvolvimento dessa atividade os participantes foram organizados nos grupos: G1, 

G2 e G3. 

Dessa maneira, a professora-pesquisadora solicitou que os participantes 

respondessem os itens a, b, c e d da questão 1:Com o auxílio de alguns meios de 

pesquisa, como, por exemplo, a internet, os livros e o dicionário, você realizará uma 

breve pesquisa sobre saneamento básico para que possa responder as questões abaixo. 

Assim, a análise das respostas dadas para o item a: O que é saneamento básico?, mostra 

que os 3 (três) grupos responderam à questão justificando as suas respostas de acordo 

com as pesquisas que foram realizadas. 

Dessa maneira, os participantes do grupo G3 responderam que o saneamento 

básico está relacionado com o “Ato ou efeito de sanear. Conjunto de medidas que visam 

melhorar a qualidade de vida de uma população ou preservar o meio ambiente”. Nesse 

direcionamento, os participantes dos grupos G1 e G2 argumentaram que o saneamento 

básico está vinculado a uma: 

(...) atividade relacionada ao abastecimento de água potável, o manejo 

de água potável, o manejo de água pluvial, a coleta e o tratamento de 

esgoto, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e o controle de 

pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando à saúde das 

comunidades. 

 

As respostas dadas para o item b: Quais as principais características de um 

ambiente que não possui saneamento básico?, mostram que os participantes dos três 

grupos caracterizaram os ambientes sem saneamento básico como aqueles que não 

possuem rede de esgoto, água tratada e iluminação. Por exemplo, os participantes do 

grupo G3 argumentaram que esses ambientes: “Não têm saneamento básico, luz e rede 

de esgoto”. 
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Os participantes do grupo G1 afirmaram que “É comum que o saneamento 

básico seja visto como um conjunto de serviços de acesso à água potável e à coleta e ao 

tratamento dos esgotos. Os postes, iluminação, rede de esgoto e coleta de lixo”. Por 

outro lado, os participantes do grupo G2 responderam que os ambientes sem 

saneamento básico são caracterizados por “não possuírem tratamento de esgoto, água 

potável nas moradias e coleta de lixo”. 

A análise das respostas dadas para o item c: Quais são os órgãos responsáveis 

pelas atividades relacionadas ao saneamento básico, como, por exemplo, a coleta de 

lixo, a entrega de cartas, o posto de saúde e a iluminação?, mostra que os participantes 

dos três grupos identificaram os principais órgãos responsáveis pelas atividades 

relacionadas ao saneamento básico. 

Nesse sentido, ressalta-se que, uma das discussões realizadas em sala de aula, 

estava relacionada com o papel da polícia referente ao saneamento básico. Por exemplo, 

o trecho do diálogo realizado entre os participantes M9 e M7 do grupo G3 e a 

professora-pesquisadora mostra essa curiosidade com relação à essa questão. 

 

Quadro 21: Trecho do diálogo entre os participantes F12, M9 , M7 e a professora-

pesquisadora sobre o papel da polícia militar no saneamento básico 
M9: A polícia é responsável por prender, proteger. 
M7: E botar ordem na favela (risos). 
Professora-pesquisadora: Ok! E conseguimos achar uma palavra pra definir tudo isso? 
M9: Servir a população! 
M7: É segurança. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Então, o quadro 22 mostra as respostas dadas pelos participantes desses grupos 

para esse item, que estava relacionado com a caracterização de ambientes, cuja 

população não e não atendida pelos benefícios do saneamento básico. 

 

Quadro 22: Órgãos responsáveis pelas atividades relacionadas ao saneamento básico: 

coleta de lixo, a entrega de cartas, o posto de saúde e a iluminação 
Respostas Grupos - Participantes 

Copasa, prefeitura, Cemig e correio. G1 – 04 
A prefeitura, a Cemig, a Copasa e os correios. G2 – 03 
Luz: Cemig; água: Copasa; policia: segurança pública; energia: 

Cemig; médico: governo. 
G3 – 05 

Total 12 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para o item d: Qual é a importância do 

saneamento básico para a saúde e para o bem-estar da população?, mostra que os 
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participantes dos três grupos argumentaram como um dos pontos de importância do 

saneamento básico a prevenção de doenças. O quadro 23 mostra as respostas dadas 

pelos participantes para esse item. 

 

Quadro 23: A importância do saneamento básico para a saúde e para o bem estar da 

população 
Respostas Grupos - Participantes 

Pode servir para prevenir doenças do esgoto e para ter 

iluminação para fazer comida. 
G1 – 04 

Prevenção e controle de doenças, promoção de hábitos 

higiênicos e saudáveis e melhorias da limpeza. 
G2 – 03 

Pode servir para prevenir doenças e trazer água tratada. G3 – 05 
Total 12 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
 

Em seguida, as professora-pesquisadora solicitou que os participantes desse 

estudo respondessem os itens de a, b, c, d, e, f, g, e h da questão 2: Após o levantamento 

das informações básicas sobre o que é e como funciona o saneamento básico, responda 

os itens abaixo. 

Para a análise das respostas dadas para o item a: Onde você mora possui 

saneamento básico?, os integrantes dos grupos discutiram e responderam essa questão 

individualmente. Os participantes dos três grupos responderam que a comunidade onde 

moram possui saneamento básico. 

Por exemplo, o quadro 24 mostra um trecho do diálogo entre as participantes 

F12, F6 e a professora-pesquisadora sobre as observações que as auxiliaram na tomada 

de decisão para verificar se a comunidade na qual residem é atendida com relação ao 

saneamento básico. 

 

Quadro 24: Trecho do diálogo entre as participantes F12, F6 e a professora-pesquisador 

sobre o saneamento básico 
F12: Sim, é só sim. Professora, preciso explicar? 
Professora-pesquisadora: Sim. Por que você acha que tem saneamento básico onde vocês 

moram? 
F12: Uai, lá tem luz, tem esgoto, então tem, né! 
F6: É! Lá em casa também tem. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas ao item b: Dentre as atividades de saneamento 

básico que foram pesquisadas, existem atividades ausentes em sua comunidade? 

Quais?, mostra que, assim como no item a, de maneira individual, os 12 participantes 

responderam que não, mas sem justificarem suas respostas. 
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As respostas dadas para o item c: Quais são os possíveis desafios e as 

dificuldades encontradas por uma comunidade que não possui saneamento básico?, 

mostram que os participantes dos três grupos argumentaram que a falta de saneamento 

básico se relaciona com a falta de água tratada, de tratamento de esgoto e de limpeza 

urbana. O quadro 25 mostra as respostas dadas pelos participantes para esse item. 

 

Quadro 25: Possíveis desafios e dificuldades encontradas por uma comunidade que não 

possui saneamento básico 
Respostas Grupos - Participantes 

Não ter esgoto e não ter luz para fazer comida e a falta de 

energia. 
G1 - 04 

Eles não possuem tratamento de esgoto, a água não é potável, 

não possuem coleta de lixo, não recebem iluminação pública. 
G2 - 03 

Eles não possuem água tratada e energia G3 - 05 
Total 12 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para o item d: Explique como a escola pode ajudar 

você na melhoria do saneamento de sua comunidade?, mostra que os participantes dos 

grupos G1 e G2 discutiram sobre argumentos que relacionavam a melhoria do 

saneamento de sua comunidade com a questão da diminuição do lixo. 

Nesse direcionamento, os participantes do grupo G1 argumentaram que uma 

maneira das escolas auxiliarem as suas comunidades na melhoria do saneamento básico 

é conscientizar a população a “colocar lixo no lixo”. Por outro lado, os participantes do 

grupo G3, além de tratarem sobre a questão do saneamento básico também trouxeram 

um argumento que relaciona ações que podem ser realizadas nas comunidades. 

Por exemplo, esses participantes propuseram a “realização de palestras sobre a 

importância do saneamento básico para todos”. O quadro 26 mostra os argumentos 

discutidos pelos participantes desses grupos com relação a esse item. 

 

Quadro 26: Como a escola pode ajudar você na melhoria do saneamento de sua 

comunidade 

Respostas Grupos- Participantes 
Incentivar a comunidade a não deixar o lixo na rua. G1 - 04 
Realizar palestras sobre a importância do saneamento básico 

para todos. 
G2 - 03 

Colocar o lixo na lixeira. G3 - 05 
Total 12 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

A análise das respostas dadas para o item e: Explique como as aulas de 

matemática podem ajudar você na melhoria do saneamento básico de sua comunidade, 
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mostra que os participantes do grupo argumentaram que as aulas de Matemática 

poderiam auxiliá-los com os cálculos para resolver a situações relacionadas com o 

saneamento básico. 

Por exemplo, os participantes dos grupos G2 e G3 relacionaram a Matemática 

com o estudo de porcentagem e com cálculo de quantidades (unidades de medidas). O 

quadro 27 mostra as respostas dadas pelos participantes desse estudo para item. 

 

Quadro 27: Como as aulas de Matemática podem auxiliar na melhoria do saneamento 

básico de sua comunidade 

Respostas Grupos - Participantes 
Com porcentagem e quantidades. G1 - 04 
Usando cálculos e a porcentagem para mostrar situações. G2 - 03 
Pode ajudar com os cálculos. G3 - 05 
Total 12 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

A análise das respostas dadas para o item f: Explique quais conteúdos 

matemáticos podem auxiliar você na melhoria do saneamento básico de sua 

comunidade, mostra que os participantes do grupo G3 afirmaram que a porcentagem iria 

auxiliar no cálculo de quantidades enquanto os participantes do grupo G1 argumentaram 

que a Matemática auxilia no cálculo da quantidade de lixo. Por outro lado, os 

participantes do grupo G2 não responderam essa questão. O quadro 28 mostra as 

respostas dadas pelos participantes para esse item. 

 

Quadro 28: Conteúdos matemáticos podem auxiliar na melhoria do saneamento básico 

Respostas Grupos-Participantes 
Serve para calcular a quantidade de lixo. G1 - 04 
Não responderam. G2 - 03 
Porcentagem e quantidades. G3 - 05 
Total 12 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Finalizando, para o item g: Explique o que você pode fazer para melhorar o 

saneamento de sua comunidade, a professora-pesquisadora solicitou que os 

participantes discutissem estratégias que pudessem melhorar o saneamento básico em 

suas comunidades. 

Assim, as respostas dadas para esse item mostram que esses participantes 

comentaram sobre o bom funcionamento da iluminação; não jogar lixo nas ruas, 

depositando-os nas lixeiras e não poluir o meio ambiente. 
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O quadro 29 mostra as respostas dadas pelos participantes, que foram discutidas 

de maneira coletiva em sala de aula, sobre as estratégias de melhoria do saneamento 

básico em seu próprio espaço. 

 

Quadro 29: Como melhorar o saneamento das comunidades 
Respostas Grupos - Participantes 

Não jogar lixo nas ruas, se as lâmpadas funcionassem mais e a 

rede de esgoto ser mais limpa.  
G1 - 04 

Jogando lixo no lixo e não poluir os rios, os lagos e as lagoas. G2 - 03 
Jogando lixo no lixo, não jogar lixo nas ruas e economizar energia. G3 - 05 
Total 12 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a apresentação e análise dos dados brutos coletados na primeira atividade 

referente à pesquisa sobre o tema saneamento básico, apresenta-se as codificações 

aberta desse instrumento de coleta de dados. 

 

3.2.1.1. Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados na Atividade 1: Pesquisa 

sobre o Tema Saneamento Básico 

 

O quadro 30 mostra os dados brutos coletados, bem como os códigos 

preliminares referentes às questões propostas na primeira atividade referente ao tema 

relacionado com o saneamento básico. 

 

Quadro 30: Codificação aberta da primeira atividade relacionada com a pesquisa sobre o 

tema saneamento básico 
Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 
1) Com o auxílio da internet, dos livros e do dicionário realize 

uma breve pesquisa sobre saneamento básico para responder as 

questões abaixo: 
a) O que é saneamento básico? 
Saneamento básico é a atividade relacionada ao abastecimento (15) 

de água potável, o manejo de água pluvial, a coleta e tratamento de 

esgoto, limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e o controle 

de pragas e qualquer tipo de agente patogênico (14) visando a saúde 

das comunidades (11). Ato ou efeito de sanear (15). É o conjunto de 

medidas que visam melhorar a qualidade de vida de uma população 

(10) ou preservar o meio ambiente (3). 

b) Principais características de um ambiente que não possui 

saneamento básico. 
É comum que o saneamento básico seja visto como um conjunto de 

serviços (15) de acesso [adequado] a água potável, a coleta [de lixo] 

e ao tratamento dos esgotos (10).Os postes, iluminação, rede de 

esgoto e coleta de lixo. 
Não possuem tratamento de esgoto (2), água potável nas moradias 

 

 

 
(1) Acesso inadequado 

ao saneamento básico 
 

 

 
(2) Consciência crítica 

 

 

 
(3) Preocupação com 

meio ambiente 
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(1) e coleta de lixo (11).Não tem saneamento básico (2), luz, rede 

de esgoto (1). 
c) Órgãos responsáveis pelas atividades relacionadas ao 

saneamento básico, como, por exemplo, a coleta de lixo, a 

entrega de cartas, o posto de saúde e a iluminação. 
Copasa, prefeitura, Cemig e correio (19). 
A prefeitura, a Cemig, a Copasa e correios (19). 
Luz: Cemig; água: Copasa; policia: segurança pública; energia: 

Cemig; Médico: governo (19). E a polícia tá no saneamento básico? 

(15). A polícia é responsável por prender, proteger. [A polícia] é 

para segurança, botar ordem (2). Servir a população (2). 
d) Importância do saneamento básico para a saúde e para o 

bem-estar da população. 
Pode servir para prevenir doenças do esgoto (2) e para ter 

iluminação e para fazer comida (10). Prevenção e controle de 

doenças (2), promoção de hábitos higiênicos e saudáveis (11) e 

melhorias da limpeza (11).Pode servir para prevenir doença (2) e 

trazer água tratada (10). 
2) Após o levantamento das informações básicas sobre o que é e 

como funciona o saneamento básico, responda os itens abaixo. 
a) Onde você mora possui saneamento básico? 
Sim, porque lá tem luz, tem esgoto, então tem, né! (12). 
É! Lá em casa também tem (12). 
b) Dentre as atividades de saneamento básico pesquisadas, 

existem atividades ausentes em sua comunidade? Quais? 
Os participantes dos três grupos responderam que “Não” (10), 

contudo não justificarem a sua resposta. 
c) Possíveis desafios e dificuldades encontradas por uma 

comunidade que não possui saneamento básico. 
Muito bicho no esgoto (11) não ter luz para fazer comida e energia 

(2).Elas [as comunidades] não possuem tratamento de esgoto (2), a 

água não é potável (11), não possuem coleta de lixo e não recebem 

iluminação pública (1).Não possui água tratada e energia (2). 
d) Como a escola pode ajudar na melhoria do saneamento das 

comunidades. 
Podia incentivar a comunidade (12) a não deixar o lixo na rua (3). 
Realizando palestras sobre a importância (2) do saneamento básico 

para todos (11). 
Colocar o lixo no lixo (3). 
e) Como as aulas de Matemática podem ajuda na melhoria do 

saneamento básico das comunidades. 
Porcentagem e quantidades (13). 
Usando cálculos como a porcentagem (13) para mostrar situações 

[do dia a dia] (4). 
Pode ajudar com os cálculos (19). 
f) Conteúdos matemáticos podem auxiliar na melhoria do 

saneamento básico das comunidades. 
Serve para calcular a quantidade de lixo (16). Porcentagem e 

quantidades (13). 
g) Como melhorar o saneamento de sua comunidade. 
Lâmpadas que funcionassem mais (11) e a rede de esgoto ser mais 

limpa (3).Jogando lixo no lixo (11), não poluir os rios lagos e 

lagoas (3).Não jogar lixo nas ruas (11) e economizar energia (3). 

(4) Matemática no 

cotidiano 

 

 

 

 
(10) Infraestrutura de 

saneamento básico 

adequada 
 

 

 
(11) Preocupação com o 

saneamento básico 

 

 

 

 
(12) Preocupação com o 

próprio espaço 
 

 

 

 
(13) Conteúdos 

matemáticos 
 

 

 
(14) Serviço regular de 

saneamento básico 
 

 

 

 
(15) Definindo 

saneamento básico 

 

 

 

 
(16) Conexão da 

Matemática com o 

saneamento básico 
 

 
(19) Órgãos 

responsáveis pelo 

saneamento básico 
 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Após a identificação dos códigos preliminares determinados na codificação 

aberta, apresentam-se as categorias conceituais que foram estabelecidas por meio da 

codificação axial. 

 

3.2.1.2. Codificação Axial dos Dados Coletados na Atividade 1: Pesquisa sobre o 

Tema Saneamento Básico 

 

O quadro 31 mostra a codificação axial com relação à análise dos dados 

qualitativos das respostas dadas pelos participantes desse estudo para as questões da 

primeira atividade relacionadas com a pesquisa sobre o saneamento básico. 

 

Quadro 31: Codificação axial dos dados coletados na atividade 1: pesquisa sobre o tema 

saneamento básico 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(1) Acesso inadequado ao saneamento básico 
(10) Infraestrutura de saneamento básico 

adequado 
(11) Preocupação com o saneamento básico 
(14) Serviço regular de saneamento básico 
(15) Definindo saneamento básico 
(19) Órgãos responsáveis pelo saneamento 

básico 

 

 
Desenvolvendo um Olhar Crítico sobre a 

Comunidade: Relação com o Próprio 

Espaço 

 

(4) Matemática no cotidiano 
(13) Conteúdos matemáticos 
(16) Conexão da Matemática com o saneamento 

básico 

Transicionando entre Conhecimentos: 

Matemáticos Distintos: Relação entre os 

Espaços Escola e da Comunidade 
 

(2) Consciência crítica 
(3) Preocupação com meio ambiente. 
 

Dialogando com Conhecimentos 

Matemáticos Distintos por meio da Ação 

Pedagógica da Etnomodelagem 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A seguir, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados na atividade 2 sobre 

a relação entre o saneamento básico com o cotidiano. 

 

 

3.2.2. Análise dos Dados Brutos Coletados na Atividade 2: Relacionando o 

Saneamento Básico com o Cotidiano 

 

A atividade 2 foi composta por 8 (oito) questões abertas. Para o 

desenvolvimento desta atividade, da mesma maneira que ocorreu na atividade 1, os 

participantes continuaram com a formação dos grupos G1, G2 e G3. No entanto, por se 
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tratar de um dia após uma paralisação de 2 dias, apenas 8 (oito) participantes estiveram 

presentes nesse encontro. As atividades aqui apresentadas foram pesquisadas, estudadas 

e respondidas pelos participantes desse estudo. 

Inicialmente, foi proposta para os participantes a leitura, em conjunto com a 

professora-pesquisadora, de um pequeno texto sobre saneamento básico e, em seguida, 

respondessem as questões propostas. As respostas dadas para a questão 1: Qual a 

importância do saneamento básico na sua vida?, mostram que os participantes de 3 

(três) grupos responderam essa questão de acordo com pesquisas realizadas 

anteriormente, com a leitura do texto e com as suas próprias experiências. 

Dessa maneira, os participantes do grupo G1 argumentaram que o saneamento 

básico é “importante, pois se evita de não cair muito lixo, de não ficar um cheiro ruim e 

ficar com muito bicho”. Os participantes do grupo G2 argumentaram que um dos pontos 

importantes do saneamento básico é o fato de o “tratamento de esgoto deixa a água 

potável e evita que a água seja contaminada chegando a nossa casa”. 

Por fim, os participantes do grupo G3 argumentaram que o saneamento básico é 

importante, pois com a sua ausência “você pode pegar doença”. O quadro 32 mostra as 

respostas dadas pelos participantes e que foram discutidas coletivamente nos grupos. 

 

Quadro 32: Qual a importância do saneamento básico na sua vida? 
Respostas Grupos - Participantes 

Não cair muito lixo na rua, não ficar um cheiro ruim e não ficar 

com bichos. 
G1 – 03 

Deixa a água potável e evita que a mesma fique suja. G2 - 02 
Evita que pegamos doenças. G3 - 03 
Total 08 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

As respostas dadas para a questão 2: Como é feito o abastecimento de água na 

sua casa?, mostram que o abastecimento de água é realizado pela Copasa e pela caixa 

d’água. Por exemplo, os participantes do grupo G2 argumentaram que é “Por meio da 

Copasa, que envia a água potável que é armazenada em minha casa” bem como os 

participantes do grupo G1 afirmaram que “ela vem da Copasa e depois vem pra nossa 

casa”. 

Por outro lado, os participantes do grupo G3 responderam que a água que 

abastece as suas casas está “na caixa d’água e na água do rio”. O quadro 33 mostra as 

respostas dadas pelos participantes para essa questão. 
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Quadro 33: Como é feito o abastecimento de água na sua casa? 

Respostas Grupos - Participantes 
Copasa G1/G2 – 03/02 
Caixa d’água e dos rios G3 - 03 
Total 08 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

As terceira e quarta questões estavam relacionadas com a rede de esgoto e a sua 

importância. Para a questão 3: O que é rede de esgoto?, os participantes do grupo G3 

responderam que a rede de esgoto é o “local onde se encontra toda água contaminada e 

para onde vai toda água suja”, os participantes do grupo G1 argumentaram que “quando 

a gente usa o banheiro a água que a gente usa vai para a rede de esgoto”.Similarmente, 

os participantes do grupo G2 responderam que a rede de esgoto pode ser considerada 

como o “local onde fica armazenado o esgoto de um determinado lugar”. O quadro 34 

mostra as respostas dadas pelos participantes desses grupos. 

 

Quadro 34: O que é rede de esgoto? 
Respostas Grupos- Participantes 

Local que armazena o esgoto. G1 – 03 
Local para onde vai a água do banheiro. G2 - 02 
Local para onde direcionam a água contaminada. G3 - 03 
Total 08 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Em continuidade, na questão 4: Qual a importância da rede de esgoto?, os 

participantes dos três grupos responderam justificando as suas respostas relacionando-as 

com a poluição. Por exemplo, os participantes do grupo G2 argumentaram que a rede de 

esgoto é importante porque “Ela [rede de esgoto] armazena o esgoto e evita que acabe 

poluindo os rios”. Os participantes do grupo G3 responderam que “se não tivesse rede 

de esgoto a água suja iria passar no meio da rua” enquanto os participantes do grupo G1 

comentaram que a rede de esgoto é importante “para não cair água suja na rua e ficar 

um cheiro ruim”. O quadro 35 mostra as respostas dadas pelos participantes desses 

grupos para essa questão. 

 

Quadro 35: Qual a importância da rede de esgoto? 
Respostas Grupos - Participantes 

Para evitar que suje as ruas. G1 – 03 
Evita poluição e armazena o esgoto. G2 – 02 
A rede de esgoto evita que a água suja se espalhe. G3 – 03 
Total 08 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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A questão 5: Qual é o tempo que você gasta para tomar banho? O chuveiro fica 

ligado todo o tempo?, estava relacionada com a compreensão dos hábitos dos 

participantes em relação ao consumo de água durante o banho. Então, com o objetivo de 

identificar hábitos individuais, cada participante, em seu grupo, respondeu essa questão 

individualmente. Por exemplo, no grupo G1, as participantes F4 e F12 responderam, 

respectivamente, que o “tempo no banho varia de acordo com o dia” e que o “chuveiro 

não fica ligado todo o tempo”. A participante F8, do grupo G2, respondeu que o “meu 

banho dura, em média, 15 minutos e o chuveiro permanece ligado todo o tempo”. 

Por outro lado, a participante F2, do grupo G2, respondeu apenas que “meu 

banho dura cerca de 20 minutos”, mas não respondeu se o chuveiro permanece ligado 

ou desligado. No grupo G3, o participante M11 respondeu que “meu banho dura 7 

minutos e o chuveiro permanece ligado todo o tempo”. O participante M7, do grupo G3, 

argumentou que “tem dia que [o banho] dura 5, 10, 20 minutos, depende do dia se tá 

frio”, contudo, não comentou se o chuveiro permanece ligado ou não durante o banho. 

É importante ressaltar que dois participantes não responderam essa questão. O quadro 

36 mostra o tempo gasto no chuveiro pelos participantes desse estudo. 

 

Quadro 36: Qual é o tempo que você gasta para tomar banho? 
Respostas Participantes 

Entre 5 e 15 minutos. 02 
Entre 16 e 30 minutos. 02 
Depende. 02 
Não respondeu. 02 
Total 08 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

O quadro 37 mostra se os participantes desse estudo ficam com o chuveiro 

ligado durante todo o tempo de banho. 

 

Quadro 37: O chuveiro fica ligado durante todo o tempo de banho? 
Respostas Participantes 

Sim. 02 
Não. 02 
Não respondeu. 04 
Total 08 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A questão 6: Perguntem em casa: Qual é o formato da caixa d’água em sua 

casa?, buscou relacionar o formato de uma caixa d’água com elementos geométricos 

que pudessem ser identificados pelos participantes.Contudo, é importante ressaltar que 
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essa questão também foi respondida individualmente pelos participantes. O quadro 38 

mostra as respostas dadas pelos participantes para essa questão. 

 

Quadro 38: Qual é o formato da caixa d’água em sua casa? 
Respostas Participantes 

Quadrado. 01 
Redonda/circular. 06 
Não respondeu. 01 
Total 08 

Fonte: arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para a questão 7: Você acha que nos últimos dez 

anos o uso deste recurso (água) mudou? Por quê?, mostra que 8 (oito) participantes 

responderam que “Sim” para essa questão, concordando que a utilização da água teve 

mudanças nos últimos dez anos, como, por exemplo, a sua utilização inadequada pela 

população e o seu funcionamento inapropriado. Desse modo, o participante M7 

argumentou que o “uso de água mudou porque as pessoas mudaram”. Nesse 

direcionamento, a participante F12 comentou que a utilização desse recurso hídrico 

mudou porque a “água da rua da minha casa fica indo e voltando toda hora”. O quadro 

39 mostra os principais motivos pelos quais os participantes acreditam que o uso do 

recurso da água mudou.  

 

Quadro 39: Você acha que nos últimos dez anos o uso deste recurso (água) mudou? 
Respostas Participantes 

Sim, por causa do mau uso das pessoas. 04 
Sim, mas não justificou a resposta. 02 
Sim, a água não funciona adequadamente. 02 
Total 08 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para a questão 8: O que está sendo feito por você 

em relação à economia e a não poluição da água?, mostra que 7 (sete) participantes 

responderam essa questão enquanto 1 (um) participante não a respondeu. Nesse sentido, 

os participantes que responderam essa questão descreveram pequenas mudanças de 

hábitos em seu dia-dia, como, por exemplo, escovar os dentes com a torneira desligada, 

diminuir o tempo do banho e não deixar a torneira aberta. Por exemplo, o participante 

M7 argumentou que “escovo os dentes com a torneira fechada, não lavo o quintal com a 

mangueira e sim com a vassoura” enquanto a participante F12 respondeu que “quando 

eu vou tomar banho eu desligo a água para ensaboar”. 
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Após a apresentação e análise dos dados coletados na atividade 2: relacionando o 

saneamento básico com o cotidiano dos participantes, apresenta-se a seguir as suas 

codificações aberta e axial. 

 

3.2.2.1. Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados na Atividade 2: 

Relacionando o Saneamento Básico com o Cotidiano 

 

O quadro 40 mostra os dados brutos coletados na atividade 2 e os códigos 

preliminares para a codificação aberta. 

 

Quadro 40: Codificação aberta da atividade 2: Relacionando o saneamento básico com 

seu cotidiano 

 
Dados Brutos Coletados 

Codificação Aberta 
(Códigos 

Preliminares) 
1) Qual é a importância do saneamento de esgoto em sua 

vida? 
Importância de não cair muito lixo (3), de não ficar um cheiro 

ruim (3) e ficar com muito bicho (3). O tratamento de esgoto 

deixa a água potável (20) e evita que a água seja contaminada (3) 

chegando a nossa casa (12). É importante por que nós podemos 

pegar doenças (21). 
2) Como é feito o abastecimento e armazenamento de água em 

sua casa? 
Ela vem da Copasa (19) e depois vem pra nossa casa (20). Por 

meio da Copasa (19), ela envia água potável (20) que é 

armazenada em minha casa (11). Na caixa de água e nos rios (10). 
3) O que é rede de esgoto? 
Quando a gente usa o banheiro (10) a água que a gente usa deve ir 

para a rede de esgoto (12). É o lugar onde fica armazenado o 

esgoto de determinado lugar (20). Local onde vai toda a água suja 

e contaminada (20). 
4) Qual é a importância da rede de esgoto? 
Para não cair água suja na rua (12) e ficar um cheiro ruim (21). 

Ele armazena o esgoto (20) e evita que acabe poluindo os rios (3). 

Por que se não tivesse rede de esgoto (1) a água suja iria passar no 

meio da rua (12). Para que você não pegue doenças (21) 

transmitidas por água suja (20). 
5) Qual é o tempo que você gasta para tomar banho? O 

chuveiro fica ligado todo o tempo? 
Depende, não fica (3). 7 minutos, sim (26). Tem dia que é 5, 10, 

20 (26) depende do dia se está frio (3). 15 minutos, sim. 20 

minutos. 30 minutos (26). 
6) Qual é o formato da caixa d’água em sua casa? 
Redonda (13). Círculos (13). Quadrada (13). 
7) Você acha que nos últimos dez anos o uso deste recurso 

(água) mudou? Por quê? 
Sim, por causa da tecnologia (22) eles descobriram novas formas 

 
(1) Acesso inadequado 

ao Saneamento básico  
 
(2) Consciência crítica 
 
(3) Preocupação com o 

meio ambiente 
 
(10) Infraestrutura de 

saneamento básico 

adequado 
 
(11) Preocupação com 

o saneamento básico 
 
(12) Preocupação com 

o próprio espaço 
 
(13) Conteúdos 

matemáticos 

 
(19) Órgão 

responsável pelo 

saneamento básico 
 
(20) Conhecimento 

sobre o saneamento 

básico 
 
(21) Preocupação com 

a saúde 
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para fazer esse recurso (12). A água da rua da minha casa (12) fica 

indo e voltando toda hora (1). Mudou, por que as pessoas 

mudaram (23). Mudou sim. Mudou sim, por que usam muito (23) 

e pode acabar com a quantidade de água (2). Sim, pois as pessoas 

exageram muito no seu uso (2) e acabam diminuindo sua 

quantidade (2). 
8) O que está sendo feito por você em relação à economia e a 

não poluição da água?  
Diminuo o tempo do meu banho (2), evito deixar a água ligada (2) 

e não jogo lixo nos rios e lagos (3). Quando eu vou tomar banho 

eu desligo a água para ensaboar (2). Não deixo torneira ligada (2) 

e diminuo tempo de banho (2). Escovo os dentes com a torneira 

fechada (2), não lavo a calçada com a mangueira e sim com 

vassoura (12). Uso moderado para não gastar água à toa (2). 

 
(22) Relação entre 

tecnologia e 

saneamento básico 
 
(23) Relação entre 

pessoas e saneamento 

básico 
 
(26) Descuido com o 

meio ambiente 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A partir dos códigos preliminares estabelecidos na codificação aberta apresenta-

se, a seguir, a codificação axial. 

 

 

3.2.2.2. Codificação Axial dos Dados Coletados na Atividade 2: Relacionando o 

Saneamento Básico com o Cotidiano 

 

O quadro 41 mostra as categorias conceituais estabelecidas por meio da 

codificação axial. 

 

Quadro 41: Codificação axial dos dados coletados na atividade 2 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(1) Acesso inadequado ao Saneamento básico 
(10) Infraestrutura de saneamento básico adequado 
(11) Preocupação com o saneamento básico 
(12) Preocupação com o próprio espaço 
(19) Órgão responsável pelo saneamento básico 
(20) Conhecimento sobre o saneamento básico 
(21) Preocupação com a saúde 
(26) Descuido com o meio ambiente 

 

 

 
Desenvolvendo um Olhar Crítico sobre 

a Comunidade: Relação com o Próprio 

Espaço 
 

(13) Conteúdos matemáticos 
(22) Relação entre tecnologia e Saneamento básico 
(23) Relação entre pessoas e saneamento básico 

Transicionando entre Conhecimentos: 

Matemáticos Distintos: Relação entre 

os Espaços Escola e da Comunidade 
(2) Consciência crítica 
(3) Preocupação com o meio ambiente 

 

Dialogando com Conhecimentos 

Matemáticos Distintos por meio da 

Ação Pedagógica da Etnomodelagem 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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A seguir, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados na atividade 3 

referente ao grupo focal (roda de conversa) sobre o saneamento básico e a Comunidade 

Mandela. 

 

3.2.3. Análise dos Dados Brutos Coletados na Atividade 3: Grupo focal (Roda de 

Conversa): Saneamento Básico e a Comunidade Mandela 

 

A atividade 3 relacionada com uma roda de conversa sobre o saneamento básico 

e a Comunidade Mandela foi realizada no dia 04 de Abril de 2019, sendo desenvolvida 

em dois momentos: 

a) Primeiro momento: foi realizada uma roda de conversa inicial envolvendo 

discussões sobre assuntos, como, por exemplo, a poluição do meio ambiente 

e o papel dos cidadãos na sociedade. 

b) Segundo momento: foi realizada uma roda de conversa nesse mesmo dia, 

logo após a realização da atividade 4 denominada de: Analisando o consumo 

de água, envolvendo uma discussão mais ampla sobre assuntos, como, por 

exemplo, o papel do governo na questão do saneamento básico ao buscar a 

promoção da justiça social, bem como da responsabilidade social. 

Nesse sentido, com o objetivo de apresentar a atividade três de uma maneira 

mais clara, essa atividade será analisada, discutida e apresentada após a análise e 

apresentação da atividade 4, haja vista a sua importância na condução dessa discussão. 

A seguir, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados na atividade 4 

referente à análise do consumo de água pelos participantes desse estudo. 

 

3.2.4.  Análise dos Dados Brutos Coletados na Atividade 4: Analisando o Consumo 

de Água 

 

Essa atividade foi realizada no dia 04 de Abril de 2019, sendo composta por uma 

questão contendo os itens a, b, c, d e e; cujo objetivo foi realizar uma análise breve de 

uma conta de água e relacioná-la com uma conta de água dos participantes do estudo. 

Para o desenvolvimento dessa atividade 10 participantes estiveram presentes. 

Inicialmente, a professora-pesquisadora apresentou uma conta de água para os 

participantes desse estudo, de acordo com o modelo utilizado pela Copasa. A questão 1: 
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Considere a seguinte conta de água abaixo, analisando-a para responder os itens 

propostos. Assim, a análise das respostas dadas para esses itens mostra que: 

a) No item a: Qual o consumo diário de água deste morador?, 10 participantes 

presentes responderam corretamente: R$ 0,47. 

b) No item b: Qual o consumo diário de esgoto deste morador?, 10 

participantes responderam corretamente: R$ 0,43. 

c) No item c: Qual o valor pago pelo morador pelo consumo de água durante o 

mês de referência?, 7 (sete) participantes responderam corretamente: R$ 

13,85 enquanto 3 (três) participantes responderam erroneamente: R$ 3,85. 

d) No item d: Qual o valor pago pelo morador pelo consumo de esgoto durante 

o mês de referência? Você sabe por que é cobrado este valor? Explique sua 

resposta, 10 participantes responderam corretamente: R$ 12,50, justificando 

as suas respostas de maneiras distintas. Por exemplo, as participantes F6, F4 

e F2 responderam de modo semelhante que o “valor do esgoto é cobrado, 

pois o morador polui a água” enquanto o participante M7 argumentou que 

esse valor é cobrado, pois “eles querem ganhar dinheiro”. Por outro lado, os 

participantes M3 e M9 consideraram esse valor barato devido ao gato. Por 

exemplo, o participante M3 comentou que esse valor “tá barato por que eles 

usam gato e só pagam a metade”. Por outro lado, a participante F8 

argumentou que o “valor de R$ 12,50 é pago pelo uso do esgoto da 

população”. Ressalta-se que 1 (um) participante não justificou a sua resposta. 

 

O quadro 42 mostra as respostas dadas pelos participantes desse estudo para o 

item d dessa questão. 

 

Quadro 42: Justificativa dos participantes para a cobrança da taxa e esgoto 
Respostas Participantes 

Por causa do gato e para ter água tratada. 2 cada 
Por que as pessoas poluem a água. 3 
Para ganhar mais dinheiro, pelo uso do esgoto e não justificou. 1 cada 
Total 10 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Para que pudessem responder ao item e: Compare sua conta de água com a de 

sua casa. Comente sobre as diferenças e as similaridades entre as duas contas, a 

professora-pesquisadora solicitou que, anteriormente, os participantes trouxessem uma 

conta de água de sua casa para realização dessa atividade. 
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No entanto, 5 (cinco) participantes não possuíam conta de água em casa devido 

ao fato de que em suas casas havia gatos enquanto 3(três) participantes se esqueceram 

de levar a conta de água. Por outro lado, 2 (dois) participantes levaram uma conta de luz 

equivocadamente. O quadro 43 mostra um trecho do diálogo entre os participantes e a 

professora pesquisadora sobre essa questão. 

 

Quadro 43: Trecho do diálogo entre os participantes e a professora-pesquisadora sobre a 

ausência da conta de água 
F12: Fessora a [questão] e não é pra fazer né! 
Professora-pesquisadora: Sim, como as outras. Vocês trouxeram a conta de água? 
M9: Nó, era de água? Eu trouxe a de luz. Lá em casa tava cheio de conta de água. 
M7: Eu nem tenho. 
F12: Lá em casa é gato (risos). 
Professora-pesquisadora: Vocês sabem quanto é a conta de água de vocês? 
M11: Zero (risos). 
M7: De graça. 
F12: É fessora, de todo mundo aqui [a conta] é zero. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Para complementar a análise das respostas dadas para os itens c, d e e dessa 

atividade, foi realizado o segundo momento da roda de conversa ao final do bloco de 

atividades, que será apresentada no próximo tópico. O objetivo da roda foi compreender 

a percepção dos participantes em relação ao gato, a taxa de esgoto cobrada na conta de 

água, bem como o consumo de água nas comunidades e em suas casas. 

A seguir, apresenta-se a codificação aberta dos dados brutos coletados na 

Atividade 4: Analisando o Consumo de Água. 

 

3.2.4.1. Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados na Atividade 4: 

Analisando o Consumo de Água 

 

O quadro 44 mostra a codificação aberta dados coletados e os códigos 

preliminares identificados na Atividade 4: Analisando o Consumo de Água. 

 

Quadro 44: Codificação aberta da atividade 4: analisando o consumo de água 
Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 
a) Qual é o valor do consumo diário de água desse 

morador?R$ 0,47 (27). 
b) Qual é o valor do consumo diário de esgoto desse 

morador?R$ 0,43 (27). 
c) Qual é o valor pago pelo morador pelo consumo de água? 

R$ 13,85 (27). R$ 3,85 (28). 
d) Qual é o valor pago pelo morador pelo consumo de 

 
(1) Acesso inadequado ao 

saneamento básico 
(2) Consciência crítica 
(20)Conhecimento sobre 

o tema saneamento básico 
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esgoto? 
R$12,50 é valor do esgoto cobrado (27). O morador polui a 

água (24). Eles querem ganhar dinheiro (2). Tá barato por que 

eles usam gato (23) e só pagam a metade (2). Valor de R$ 

12,50 (27) é pago pelo uso do esgoto da população brasileira 

(20). 
e) Compare a sua conta de água com a de sua casa. 

Comente sobre as diferenças e as similaridades entre as 

duas contas. 
É pra fazer né! (28). Nó, era de água? (28). Eu trouxe a de luz 

(28). Em casa tava cheio de conta de água (27).Eu nem tenho 

(1).Em casa é gato (24). [A conta é] zero (23). De graça (23). É 

fessora, de todo mundo aqui [a conta] é zero (24). 

(23) Relação entre 

pessoas e saneamento 

básico 
(24) Relação das pessoas 

com o próprio espaço 
(27) Compreensão da 

atividade proposta 
(28) Compreensão 

equivocada da atividade 

proposta 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

A seguir, apresenta-se a codificação axial dos dados brutos coletados na 

atividade 4 sobre a análise do consumo de água. 

 

3.2.4.2. Codificação Axial dos Dados Coletados na Atividade 4: Analisando o 

Consumo de Água 

 

O quadro 45 mostra as categorias conceituais que foram estabelecidas a partir da 

codificação axial realizada na coleta de dados da Atividade 4: Analisando o Consumo 

de Água. 

 

Quadro 45: Codificação axial da atividade 4: analisando o consumo de água 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(1) Acesso inadequado ao saneamento básico 
(23) Relação entre pessoas e saneamento básico 
(24) Relação das pessoas com o próprio espaço 

Desenvolvendo um Olhar Crítico sobre 

a Comunidade: Relação com o Próprio 

Espaço 

 
(20) Conhecimento sobre o tema saneamento básico 
 

Transicionando entre Conhecimentos: 

Matemáticos Distintos: Relação entre 

os Espaços Escola e da Comunidade 

(2) Consciência crítica 
(27) Compreensão da atividade proposta 
(28) Compreensão equivocada da atividade proposta 

Dialogando com Conhecimentos 

Matemáticos Distintos por meio da 

Ação Pedagógica da Etnomodelagem 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A seguir, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados na roda de conversa 

envolvendo as atividades realizadas sobre o saneamento básico, a comunidade Mandela 

e o consumo de água. 
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3.2.5. Roda de Conversa Envolvendo as Atividades 3: Saneamento Básico e a 

Comunidade Mandela e a Atividade 4: Analisando o Consumo de Água 

 

O primeiro momento dessa roda de conversa foi realizado no dia 04 de Abril de 

2019, das 13h:35min às 13h:07min, cujo principal objetivo foi introduzir uma discussão 

sobre questões relacionadas com a poluição provocada pelo lixo, bem como sobre o 

papel dos cidadãos na sociedade para evitar esse tipo de poluição do meio ambiente por 

meio do debate de hábitos que possam auxiliar o alcance desse objetivo. 

Nesse direcionamento, a professora-pesquisadora propôs uma questão inicial 

para direcionar a discussão para atingir os objetivos propostos para essa atividade. O 

quadro 46 mostra um trecho da roda de conversa entre a professora-pesquisadora e os 

participantes desse estudo. 

 

Quadro 46: Trecho da roda de conversa entre a professora-pesquisadora e os 

participantes 
Professora-pesquisadora: Então,é o seguinte, a princípio, eu quero que vocês falem um 

pouquinho sobre como temos produzido lixo e poluindo a água. Vocês viram na África que 

chegou uma onda gigante de lixo e que poluiu muito aquele lugar. E aí, gente, já pensaram 

nisso na rua? 
F4: Jogando lixo e jogando terra na rua. 
F8: A gente polui a água jogando lixo nos rios na rede esgoto. 
Professora-pesquisadora: F2 o que você acha? 
F2: Jogando comida na pia. 
F4: Uai, só jogando lixo? 
Professora-pesquisadora: Vamos ampliar essa pergunta. Como podemos fazer para não 

poluir? 
M9: Não jogando lixo no lixo. (Risos). Não jogando lixo na água. 
F12: Mas nem sempre tem lixeira perto. 
Professora-pesquisadora: Se não tem lixeira perto o que a gente pode fazer? 
F4: Carrega lixo e joga na lixeira em casa. 
Professora-pesquisadora: M3 o que você tinha falado antes? 
M3: Quando a gente vai lavar vasilha devemos evitar de jogar comida dentro da pia. 
Professora-pesquisadora: Vocês sabiam disso pessoal? 
F4: Eu faço isso. Tem tipo uma caixa d’água lá em casa que quando a gente joga lixo na pia, 

ela enche e um dia meu pai foi limpar e tinha palito de pirulito lá, um monte de trem. 
Professora-pesquisadora: Até palito de pirulito?Vamos lá! O que deve ser pior jogar na pia? 

Um palito de pirulito de plástico ou resto de comida? 
F12: A comida é assim, você vai tacando [na pia] e vai acumulando tudo. 
F6: A comida vai descer e vai poluir a água e o palito é bem mais fácil de uma pessoa tirar. 
F8: Esse negócio do palito de pirulito pode cair, mas se ao invés de descer direto ele 

engarranchar lá? Isso já aconteceu lá em casa, daí o palito ficou muito tempo até meu pai 

conseguir tirar. 
Professora-pesquisadora: Agora, o que demoraria mais tempo para deixar de existir? 
F12: O arroz [demoraria menos tempo] e o palito vai demorar muito mais, por isso ele é pior 

do que a comida pra cair no esgoto. É verdade! 
M3: Se tiver filho, neto, bisneto e tataraneto, a gente morre e o palito vai ficar lá. 
M7: Jogar gordura também é horrível, ela vai demorar muito [para decompor] e ela não 
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mistura com a água. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

No segundo momento da roda de conversa, que foi realizada no mesmo dia logo 

após a realização da atividade 4 relacionada com a análise do consumo de água das 

14h:46min ás 15h:22min. 

Assim, essa discussão se desenvolveu sobre assuntos que envolviam questões 

políticas, como, por exemplo, a taxa de esgoto cobrada na conta de água, bem como 

questões envolvendo justiça social. 

Por exemplo, essa discussão se baseou no fato de que 4 (quatro) participantes 

relataram terem ligações gato em suas residências e também sobre os perigos sobre esse 

tipo de procedimentos. O quadro 47 mostra um trecho da roda de conversa entre a 

professora-pesquisadora e os participantes sobre o valor pago pela água em suas 

residências. 

 

Quadro 47: Trecho da roda de conversa sobre valor da conta de água dos particpantes 
Professora-pesquisadora: Vocês sabem quanto é a conta de água de vocês? 
M11: Zero (risos). 
M7: De graça. 
F12: É fessora, de todo mundo aqui [a conta] é zero. 
M11: Tem vez que dá é 29 [reais] e tem dia que é 27 [reais]. 
M9: Mentiroso, você nem paga água (risos). 
F4: Lá em casa vem uns cento e pouco. (Todos impressionados. Risos). Mas é por que lá 

em casa tem um vizinho que divide a água, ai, meu pai divide a conta. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Então, os participantes discutiram sobre o valor que a participante F4 pagava em 

sua conta de água, sendo que todos os participantes ficaram surpresos pelo valor 

considerado alto que porque “lá em casa vem uns cento e pouco”. Nesse 

direcionamento, a professora-pesquisadora percebeu a oportunidade para se discutir a 

taxa de esgoto cobrada nas contas de água. 

O quadro 48 mostra um trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e os 

participantes com relação à discussão sobre o significado da taxa de esgoto, o valor 

cobrado bem como os serviços prestados pela companhia de saneamento básico. 

 

Quadro 48: Trecho da discussão da professsora-pesquisadora com os participantes sobre 

a taxa de esgoto cobrada na conta de água 
Professora-pesquisadora: Quem sabia que existia uma taxa para o consumo de esgoto?  
F6: Eu sabia que existia, mas não sabia que a gente pagava. 
Professora-pesquisadora: O que vocês acham que é esse consumo de esgoto? 
M11: Água tratada 
Professora-pesquisadora: Por exemplo, o consumo de esgoto é para ter o tratamento 
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daquela água, então, quanto esse carinha da conta paga por dia? 
M11: R$ 0,43. 
Professora-pesquisadora: Isso, em um dia! 
M3: Eu não pago isso não! Eu não pago [conta de água] mas é R$ 0,47. São quantos litros 

de água? 
Professora-pesquisadora: Ótima pergunta!Vamos pensar juntos. 
F12: Essa tá fácil, tem na conta de água, são 206 litros de água. É o consumo diário. 
Professora-pesquisadora: Então, vamos lá, se um morador tivesse que pagar apenas o 

valor da água seria quanto? 
M7: R$ 13,85 
Professora-pesquisadora: Isso, todos concordam com esse valor? 
Todos participantes: Sim 
Professora-pesquisadora: Mas ele não paga só pelo valor da água, certo? O que mais ele 

paga? 
M7: Os impostos pelo esgoto. 
Professora-pesquisadora: E qual é o valor pago por esse esgoto? 
M11: R$ 12,50. 
Professora-pesquisadora: Então, olha pra vocês terem uma ideia, quase que metade do 

valor pago na conta de água é pago pelo tratamento do esgoto. Agora, como que é feito o 

tratamento de esgoto? 
F8:Filtração, correção de PH, fluoretação e coagulação. 
F6: Só por que a gente viu isso lá na aula. 
F8: Não! Isso é porque eu estudei e eu me dedico. 
F6: A água podia ser de graça, muita gente não tem condição de pagar a água. 
Professora-pesquisadora: Só um minutinho. Pessoal, eu preciso que vocês levantem a 

mão ou cada um fala por vez se não eu não vou conseguir entender vocês. Vamos discutir 

um pouco mais sobre isso. 
F6: Então, eu acho que pode ser sim de graça porque tem gente que não tem como pagar. 
F8: Fessora, mas se a água fosse de graça, tipo, se pagando tem muita gente que não dá 

valor se fosse de graça não seria pior? 
F12: É,fessora, eu acho que tem que pagar água porque [pausa longa], tipo assim, se a 

água está chegando até a gente ela não tá vindo de graça porque assim ela passa por um 

tratamento e eles precisam de dinheiro para fazer isso. 
Professora-pesquisadora: Vocês acham que existem quantas pessoas, funcionários, 

trabalhando no tratamento de água? 
Vários participantes: Muitas pessoas, têm [pessoas] demais. 
Professora-pesquisadora: Então, realmente é preciso de dinheiro para manter o 

fornecimento de água, certo? 
Todos participantes: É. 
Professora-pesquisadora: Alguém tem mais argumentos sobre isso? 
F4: Mas tem alguém responsável por provar se água tá boa ou não, não tem? 
Professora-pesquisadora: Eles fazem testes para verificar a qualidade de água. Pessoal, 

agora uma pergunta bem importante: vocês acham que todo mundo que paga a rede de 

esgoto têm rede de esgoto tratada certinho? 
M3: Lógico que não. 
M11: Eu tenho rede de esgoto, mas eu não pago (risos). 
Professora-pesquisadora: Olha, o M11 falou: eles também têm e não pagam. Vocês 

acham que o contrário também existe? Tem pessoas que pagam pelo tratamento de água e 

não possuem rede de esgoto? 
M7: Eu acho que tem, mas eles não pagam também. 
F6: Acho que é injustiça, fessora. 
M11: Depende. 
F4: Tem quem paga às vezes e tem aqueles que não pagam. 
Professora-pesquisadora: Por que injustiça? 
F4: Eu acho que todo mundo tinha que pagar, então, não faz sentido. 
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F12: Eu acho que tem que pagar só as pessoas que não moram na favela. (Risos). Porque 

fessora, quem mora na favela não tem condição. Não é que eu tô falando que eu não 

tenho, mas é porque quem vai pra favela não tem as mesmas coisas de quem não vai, não 

sei por quê.  
M11: É comunidade. 
F12: Porque não tem condições. (Vários participantes juntos). 
M9: Tá, o patrão da favela ganha mais de mil reais por dia e ele não tem condições? 

(Risos). 
F4: O cara lá da favela deve ganhar quanto? E não vai pagar a água? 
F12: Eles ganham muito dinheiro. 
M11: Mas não é deles não é do dono da favela. 
Professora-pesquisadora: Pessoal, vamos voltar aqui. 
F8: É porque esse negócio de favela, fessora, eles têm muito preconceito, eles falam que 

quem mora em favela é favelado, que não tem comida e não é assim. 
M11: É favelado, é perigoso. 
M7: É isso mesmo! 
M9: Aqui é favelado mesmo! 
Professora-pesquisadora: Pessoal, mais algum comentário sobre essa fala?Então, eu vou 

encerrar porque já passamos do horário e vamos ir lá na comunidade. Eu gostei muito da 

discussão de vocês hoje! 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise do trecho da roda de conversa apresentado no quadro 50 mostra a 

utilização do conhecimento dos participantes sobre a taxa de esgoto cobrada na fatura 

de água, bem como o conhecimento adquirido por meio dos estudos realizados nas 

atividades anteriores. Finalizando a apresentação e a análise dos dados coletados no 

bloco I de atividades, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados no Bloco de 

Atividades II: Transicionando entre Conhecimentos Matemáticos Distintos. 

 

3.3. Análise e Apresentação dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades II: 

Transicionando entre Conhecimentos Matemáticos Distintos 

 

Esse bloco de atividades ocorreu nos dias 4 de Abril de 2019 e 11 de Abril de 

2019, sendo composto por três atividades: 

a) A primeira atividade, denominada de: Reavaliando o consumo de água, teve 

como objetivo a realização de uma discussão crítica sobre o consumo de 

água tendo a Matemática como ferramenta de reflexão. 

b) A segunda atividade, denominada de: Recalculando o consumo de água, 

propôs o cálculo de consumo de água com base em informações fornecidas 

pela Sabesp. 

c) A terceira atividade, denominada de: A produção de lixo e o impacto 

ambiental, teve como principal objetivo provocar discussões críticas sobre a 
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produção de lixo e os impactos ambientais no Brasil, bem como na própria 

comunidade. 

Nesse direcionamento, para o desenvolvimento desse bloco de atividades que 

esteve relacionado com a transição de conhecimentos êmicos e éticos, os participantes 

trabalharam em grupo, bem como de modo individual. 

 

3.3.1. Análise dos Dados Brutos Coletados na Atividade 5: Reavaliando o Consumo 

de Água 

 

Essa atividade teve como objetivo provocar questionamentos e reflexões críticas 

nos participantes sobre o consumo de água por meio da Matemática a partir da leitura 

inicial do texto: “É possível viver com 110 litros de água por dia? Veja como seria sua 

vida...”. Assim, após a leitura coletiva desse texto, os participantes se reuniram em seus 

grupos para responderemos 3(três) itens dessa atividade. 

A análise das respostas dadas para o item a: Considerando o consumo médio de 

110 litros de água por mês25 para uma pessoa, qual é o consumo médio (volume) de 

água gasto por uma família de 4 pessoas, durante 1 dia?, mostra que, para resolver essa 

atividade, os participantes dos três grupos consideraram um mês com 30 dias. 

Para determinar a quantidade de água consumida por uma pessoa em 1 (um) dia, 

os participantes dos Grupos G1 e G2 realizaram a divisão de 110 litros de água por 30 

dias, encontrando, assim, que uma pessoa gasta em média 3,6 litros de água por dia. No 

entanto, esses participantes não determinaram a quantidade de água gasta por uma 

família com 4 pessoas. Por exemplo, a figura 6 mostra a resolução dessa situação-

problema pelos participantes do Grupo G1. 

 

Figura 6: Cálculo realizado pelos participantes do grupo G1 para a quantidade de água 

consumida por uma família durante um dia 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 
25È importante destacar que nesse item, a palavra mês foi equivocadamente digitada no lugar da palavra 

dia, interferindo diretamente na compreensão e na resolução dessa situação-problema pelos participantes. 

No entanto, ressalta-se que, nesse documento, foram consideradas as resoluções apresentadas para essa 

situação-problema conforme proposta pelos participantes. 
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Por outro lado, os participantes do Grupo G3 utilizaram uma equação do 1ª grau 

para calcular a quantidade de água gasta por uma pessoa em um dia e, posteriormente, 

calcularam o valor gasto por uma família com quatro pessoas. Em seguida, utilizaram o 

resultado obtido nessa equação para efetuar a sua multiplicação por quatro e determinar 

a quantidade de água gasta pelos membros dessa família. A figura 7 mostra a resolução 

dessa situação-problema pelos participantes do Grupo G3. 

 

Figura 7: Cálculo realizado pelos particpantes do grupo G3 para a quantidade de água 

consumida por uma família durante um dia 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para o item b: Qual é o consumo médio (volume) 

de água gasto por uma família de 4 pessoas durante um mês?, mostra que os 

participantes dos Grupos G1, G2 e G3, de uma maneira geral,utilizaram o mesmo 

procedimento ao considerarem que uma pessoa gasta, em média, 110 litros de água por 

mês com base no item a dessa questão. A partir dessa informação, esses participantes 

multiplicaram esse valor pela quantidade de pessoas na família para determinarem essa 

resposta. Por exemplo, a figura 8 mostra a resolução dessa questão pelos participantes 

do Grupo G2. 

 

Figura 8: Cálculo realizado pelos membros do grupo G2para a quantidade de água 

consumida por uma família durante 1 mês 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Então, para concluir a análise dessa atividade, as respostas dadas para o item c: 

Considerando as informações acima sobre o consumo diário de uma família de 4 

pessoas e os conhecimentos adquiridos em seu cotidiano, você consegue relacioná-los 

ao meio ambiente e ao uso sustentável dos recursos hídricos? Explique sua resposta, 

mostram que os participantes do Grupo G3 apresentaram dois argumentos que se 

complementam. 
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Assim, esses participantes comentaram que “daria para economizar um pouco ao 

tomar banho e gastar 6 litros de água” e completaram que “muitas vezes, para diminuir 

[o consumo] e só tomar banho de 5 minutos”. Contudo, os participantes dos Grupos G1 

e G2 argumentaram que “é possível usar menos de 110 litros de água por dia”. 

A seguir apresentam-se os códigos preliminares dos dados brutos coletados na 

Atividade 5: Reavaliando o Consumo de Água. 

 

3.3.1.1. Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados na Atividade 5: 

Reavaliando o Consumo de Água 

 

O quadro 49 mostra a codificação aberta e os códigos preliminares coletados na 

atividade 5: Reavaliando o consumo de água. 

 

Quadro 49: Codificação aberta da atividade 5: Reavaliando o Consumo de Água 
Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 
a) Considerando o consumo médio de 110 litros de água por 

mês para uma pessoa, qual é o consumo médio (volume) de 

água gasto por uma família de 4 pessoas, durante 1 dia? 
3,6 litros de água por dia por pessoa (28). 30.x = 110.1(13). 

14,4 (29) litros de água por dia para 4 pessoas (27). 
b) Qual é o consumo médio (volume) de água gasto por uma 

família de 4 pessoas durante um mês? 
110 .4 = 440 (29) litros de água por mês para 4 pessoas (27). 
c) Considerando as informações acima sobre o consumo 

diário de uma família de 4 pessoas e os conhecimentos 

adquiridos em seu cotidiano, você consegue relacioná-los ao 

meio ambiente e ao uso sustentável dos recursos hídricos? 
Daria para economizar (2) um pouco ao tomar banho e gastar 6 

litros de água (24). Muitas vezes, para diminuir (3) [o 

consumo] e só tomar banho de 5 minutos (2). É possível usar 

menos de 110 litros de água por dia (24). 

2) Consciência crítica 
(3) Preocupação com 

meio ambiente 
(13) Conteúdos 

matemáticos 
(24) Relação das pessoas 

com o próprio espaço 
(27) Compreensão da 

atividade proposta 
(28) Compreensão 

equivocada da atividade 

proposta 
(29) Matematização de 

situações-problema 
 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a identificação dos códigos preliminares na codificação aberta, apresenta-

se a codificação axial com a identificação das categorias conceituais. 
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3.3.1.2. Codificação Axial dos Dados Coletados na Atividade 5: Reavaliando o 

Consumo de Água 

 

O quadro 50 mostra as categorias conceituais estabelecidas a partir da 

codificação axial realizada na coleta de dados da Atividade 5: Reavaliando o Consumo 

de Água. 

 

Quadro 50 : Codificação axial da atividade 5: reavaliando o consumo de água 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(24) Relação das pessoas com o próprio espaço Desenvolvendo um Olhar Crítico 

sobre a Comunidade: Relação com o 

Próprio Espaço 
(13) Conteúdos matemáticos 
(29) Matematização de situações-problema 

Transicionando entre 

Conhecimentos: Matemáticos 

Distintos: Relação entre os Espaços 

Escola e da Comunidade 
(2) Consciência crítica 
(3) Preocupação com meio ambiente 
(27) Compreensão da atividade proposta 
(28) Compreensão equivocada da atividade proposta 

Dialogando com Conhecimentos 

Matemáticos Distintos por meio da 

Ação Pedagógica da Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A seguir, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados na atividade 6: 

recalculando o consumo de água, bem como as codificações aberta e axial. 

 

3.3.2. Análise dos Dados Brutos Coletados na Atividade 6: Recalculando o Consumo 

de Água 

 

Com base nas atividades realizadas anteriormente, essa atividade teve como 

proposta o cálculo do consumo de água por uma pessoa, bem como relacionar essas 

informações com a conta de água de cada participante. Então, para o desenvolvimento 

dessa atividade foi necessário que os participantes trouxessem uma conta de água de sua 

casa. 

No entanto, os participantes presentes nessa aula informaram que em suas 

residências não havia conta de água. Por isso, para a realização da segunda parte dessa 

atividade, ao que se refere a informações sobre conta de água, foi necessária uma 

adaptação com o objetivo de, posteriormente, por meio de uma breve discussão buscar 

mais informações sobre esse assunto. 
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É importante destacar que na data de realização desta atividade a escola estava 

em paralisação no turno da manhã e, por isso, 8 (oito) alunos estavam presentes para a 

realização dessa atividade. Ressalta-se também que houve um tempo reduzido para 

realização dessa atividade devido ao horário de intervalo que foi alterado nesse dia em 

virtude da paralisação da escola. Desse modo, essa atividade foi realizada em 3 (três) 

etapas: 

a) Na etapa 1 que continha os itens a e b foram apresentadas informações gerais 

sobre o consumo de água de uma pessoa de acordo com informações da 

Sabesp. 

b) Na etapa 2 que continha os itens a b, c, d e e, foi solicitado que os 

participantes relacionassem as informações anteriormente apresentadas com 

as suas contas de água. 

c) Na etapa 3, que continha os itens a e b, foi apresentado um breve texto 

informativo intitulado: Ações eficientes de acordo com a Sabesp, para 

discussão com os participantes. 

A análise das respostas dadas para o item a da etapa 1: De acordo com a tabela 

para o uso racional da água pela Sabesp (1998), uma pessoa necessita de 84 litros de 

água por dia. Calcule qual seria a quantidade necessária em litros de uma pessoa em 

um mês, mostra que os participantes dos Grupos G1, G2 e G3 apresentaram o cálculo 

esperado para responderem essa questão. 

Dessa maneira, esses participantes determinaram a quantidade de água gasta por 

uma pessoa em um dia, multiplicando-a pela quantidade de dias em um mês, que, nesse 

caso, foi considerado como 30 dias. A figura 9 mostra a resolução dessa situação-

problema pelos participantes do Grupo G3. 

 

Figura 9: Cálculo realizado pelos membros do grupo G 3 para a quantidade de litros de 

água para uma pessoa 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

As respostas dadas para o item b: Calcule qual seria a quantidade necessária em 

m3 de uma pessoa em um mês, mostram que os participantes dos Grupos G1, G2 e G3 

realizaram a conversão de unidade de medida para responderam essa questão. A figura 

10 mostra os cálculos de conversão realizados pelos participantes do Grupo G3. 
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Figura 10: Cálculo realizado pelos membros do grupo G3 para conversão de unidade de 

medida 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Na etapa 2, os itens da atividade sobre a Observação da fatura de conta de água 

da casa dos participantes do mês corrente, foram respondidos individualmente. Como 

comentado anteriormente, o item a: O consumo de água em sua residência foi de 

quantos m3? e o item c: Qual foi a quantidade de água consumida por pessoa nesse 

mês?, não foram resolvidos devido à ausência da apresentação da conta de água pelos 

participantes. 

Contudo, as respostas dadas para o item b: Quantas pessoas moram em sua 

casa?, mostram que, dentre os 7 (sete) participantes presentes, 1 (um)participante mora 

com 2 (duas) pessoas, (um) participante mora com 3 (três) pessoas, 1 (um) participante 

mora com 4 (quatro) pessoas, 1 (um) participante mora com 5 (cinco) pessoas e 3 (três) 

participantes moram com 6 (seis) pessoas. O quadro 51 mostra a quantidade de pessoas 

que moram com os participantes desse estudo. 

 

Quadro 51: Quantas pessoas moram em sua casa? 
Número de pessoas nas famílias além dos participantes Participantes 

2 (duas) pessoas 1 
3 (três) pessoas 1 
4 (quatro) pessoas 1 
5 (cinco) pessoas 1 
6 (seis) pessoas 3 
Total 7 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Na etapa 3, foi apresentada a atividade intitulada: De acordo com os dados 

fornecidos pela Sabesp, o consumo de água com uma torneira gotejando é, em média, 

40 litros por dia ou, aproximadamente, 1,2 m3 por mês. O vazamento de uma torneira é 

o campeão de desperdício de água. Se a sua casa apresentasse esse vazamento na 

conta do corrente mês, responda os itens abaixo. 

No entanto, devido ainda à ausência da apresentação da conta de água, os 

participantes, por meio de discussão sobre esse assunto, determinaram de comum 

acordo que o valor da taxa da água corresponderia ao valor de R$ 0,45, com base na 
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conta de água trabalhada como exemplo na atividade 4, que foi proposta no bloco 1 do 

trabalho de campo desse estudo. 

As respostas dadas para o item a: Qual seria o seu consumo?, mostra que os 

participantes deveriam calcular a quantidade de água consumida pela torneira 

gotejando, ou seja, seriam calculados os 40 litros de água por dia, multiplicados pela 

quantidade de dias no mês, considerados anteriormente como 30 dias. 

No entanto, os participantes dos Grupos G1, G2 e G3 calcularam o valor pago 

pela água por dia pelos 40 litros propostos na situação-problema dada. Por exemplo, a 

figura 11 mostra os cálculos realizados pelos participantes do grupo G1. 

 

Figura 11: Cálculo realizado pelos membros do grupo G1 para o consumo de água 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Para a resolução do item b: Quanto você pagaria no mês?, a professora-

pesquisadora solicitou que os participantes calculassem o valor pago pela quantidade de 

água gasta pela torneira em um mês, sem que considerassem o valor das taxas e o valor 

do esgoto. 

Então, para essa atividade, foi considerado o valor acordado entre os 

participantes, que era de R$ 0,45 por m3. Desse modo, esperava-se que os participantes 

calculassem o valor total de litros de água consumido pela torneira, que gotejava em um 

mês, para, em seguida, multiplicar esse valor pela tarifa da água por m3. 

No entanto, da mesma maneira que no item anterior, os participantes dos Grupos 

G1, G2 e G3, após determinarem o valor pago pela água em um dia, multiplicaram esse 

resultado por 30 dias, encontrando o valor pago em um mês. A figura 12 mostra os 

cálculos realizados pelos participantes do Grupo G1. 
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Figura 12: Cálculo realizado pelos membros do grupo G1 para o valor pago em um mês 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Em seguida, apresenta-se a codificação aberta dos dados brutos coletados na 

atividade 6: Analisando o consumo de água para identificação dos códigos preliminares. 

 

3.3.2.1. Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados na Atividade 6: 

Recalculando o Consumo de Água 

 

O quadro 52 mostra a codificação aberta e os códigos preliminares coletados na 

atividade 6: Recalculando o Consumo de Água 

 

Quadro 52: codificação aberta da atividade 6: recalculando o consumo de água 
Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

1) De acordo com a tabela para o uso racional da água pela Sabesp 

(1998), uma pessoa necessita de 84 litros de água por dia. 
a)  Calcule qual seria a quantidade necessária em litros de uma 

pessoa em um mês. 
84. 30 = 2520 (29). 

b) Calcule qual seria a quantidade necessária em m3 de uma pessoa 

em um mês. 
1000.x = 84 - x = 0,084 (29). 

2) Observação da fatura de conta de água da casa dos participantes 

do mês corrente 
c) Quantas pessoas moram em sua casa? 

2, 3, 4, 5 e 6 pessoas (7). 

3) De acordo com os dados fornecidos pela Sabesp, o consumo de 

água com uma torneira gotejando é, em média, 40 litros por dia 

ou, aproximadamente, 1,2 m3 por mês. O vazamento de uma 

torneira é o campeão de desperdício de água. Se a sua casa 

apresentasse esse vazamento na conta do corrente mês, responda 

os itens abaixo. 

a) Qual seria o seu consumo? 
40 45 (13) = 18,00 (29) valor pago por dia de água (28). 

b) Quanto você pagaria no mês? 
18.30 = 540 (29) valor pago por mês de água (27). 

 

 

 
(7) Papel da família 
 

 

 
(27) Compreensão da 

atividade proposta 

 

 

 
(28) Compreensão 

equivocada da atividade 

proposta 
 

 
(29) Matematização de 

situações-problema 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Após a identificação dos códigos preliminares na codificação aberta, apresenta-

se a codificação axial com a identificação das categorias conceituais. 

 

3.3.2.2. Codificação Axial dos Dados Coletados na Atividade 6: Recalculando o 

Consumo de Água 

 

O quadro 53 mostra as categorias conceituais estabelecidas a partir da 

codificação axial realizada na coleta de dados da atividade 6: Recalculando o Consumo 

de Água. 

 

Quadro 53: Codificação axial da atividade 6: Recalculando o Consumo de Água 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(7) Papel da família 

 

Desenvolvendo um Olhar Crítico sobre 

a Comunidade: Relação com o Próprio 

Espaço 

 
(29) Matematização de situações-problema 
 

Transicionando entre Conhecimentos: 

Matemáticos Distintos: Relação entre 

os Espaços Escola e da Comunidade 

(27) Compreensão da atividade proposta 
(28) Compreensão equivocada da atividade proposta 

Dialogando com Conhecimentos 

Matemáticos Distintos por meio da 

Ação Pedagógica da Etnomodelagem 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Em seguida, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados na Atividade 7: A 

Produção de Lixo e o Impacto Ambiental, relacionada com o cálculo e a análise da 

quantidade de lixo produzido no Brasil e as suas relações com a produção de lixo na 

comunidade. 

 

3.3.3.   Análise dos Dados Brutos Coletados na Atividade 7: A Produção de Lixo e o 

Impacto Ambiental 

 

Essa atividade foi desenvolvida com o objetivo de recalcular e analisar a 

produção de lixo em nosso país, bem como na comunidade. Para isso, essa atividade foi 

realizada em 6 (seis) etapas. Na primeira etapa, os participantes leram coletivamente o 

texto: Que impactos negativos o lixo pode causar na natureza? 

Na etapa 2, com os itens a, b e c, após a leitura do texto da primeira etapa, os 

participantes discutirem e responderam as questões relacionadas com o descarte de lixo 

na Comunidade Mandela. 
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A análise das respostas dadas para o item a: Além dos impactos destacados no 

texto, quais outros problemas o descarte irregular de lixo pode provocar em nosso 

meio?, mostra que para os participantes do Grupo G1 há outros problemas causados 

pelo lixo, como, por exemplo, as “bactérias, a anemia, as doenças e muitos lixos 

acumulados e muitas mortes de todos os seres”. 

Para os participantes do Grupo G2, o descarte irregular do lixo produzirá 

“chorume, doenças para as pessoas, poluição no meio ambiente e morte de animais” 

enquanto os participantes do Grupo G3 ressaltaram que, além dos pontos destacados 

pelos participantes dos Grupos G1 e G2, é importante mencionar a “dengue”.  

Para responder o item b: Na rua onde você mora possui coleta de lixo? E a 

coleta seletiva (reciclagem)?, foi solicitado que os participantes discutissem em seus 

respectivos grupos e escrevessem as suas respostas. Por exemplo, os participantes do 

Grupo G1 responderam “Sim, terça quinta e sexta, mas a gente tem que levar o lixo até 

certo ponto”. 

Similarmente, os participantes do Grupo G2 argumentaram que o caminhão de 

lixo passa com frequência na porta de suas casas. Por exemplo, a participante F8 

comentou que o “caminhão de lixo [passa] nos dias terça-feira, quinta-feira e sábado, 

eles pegam na porta de casa”. 

Por outro lado, os participantes do Grupo G3 destacaram que “apesar de o 

caminhão de lixo passar em certos dias da semana, eles deveriam andar certa distância 

para levar o lixo”. Assim o participante M3 afirmou que “Eu não sei, porque quem 

coloca [o lixo] é meu pai, mas ele tem que andar até um lugar para o lixo ser coletado”. 

No item c: Discuta com seus colegas do grupo sobre possíveis alternativas para 

se solucionar os problemas provocados pelo descarte irregular de lixo, os participantes 

desse estudo se reuniram em seus respectivos grupos para discutirem as possíveis 

soluções para essa situação-problema. Por exemplo, os participantes do Grupo G1 

destacaram que é importante as “pessoas colaborarem e colocarem o lixo em um lugar 

adequado por que é o certo a se fazer”. 

Para os participantes do Grupo G2 afirmaram que “além de se jogar o lixo no 

lugar adequado, seria interessante construir um aterro sanitário, pois assim não haverá 

nenhum tipo de poluição e vai evitar muitos impactos no ambiente e na sociedade 

posteriormente”. Nesse direcionamento, os participantes do Grupo G3 argumentaram 
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sobre a importância da “construção de um aterro sanitário, pois irá poder ajudar a 

diminuir o lixo e não irá causar muitos danos na natureza”. 

Esses participantes também comentaram sobre a situação da coleta de lixo da 

comunidade com relação à necessidade de as “pessoas coletarem os lixos na porta da 

casa para não precisarem levar em certo ponto por que se o local for longe de onde elas 

têm que deixar o lixo, as pessoas só vão acumular os lixos”. 

O principal objetivo relacionado com as etapas 3, 4, 5 e 6 propostas para essa 

atividade foi verificar as informações disponibilizadas no texto com o objetivo de 

compreender e calcular o impacto provocado pelo descarte irregular de lixo. Assim, a 

professora-pesquisadora forneceu a seguinte informação: De acordo com o jornal 

Estadão (2016), o Brasil produz em média 387 quilos de lixo por habitante por ano. 

Porém, apenas 58% deste lixo produzido é descartado corretamente. 

Desse modo, a professora-pesquisadora propôs a seguinte situação-problema: 

Considerando que uma pessoa produz 387 Kg de lixo por ano, qual é a produção de 

lixo de uma família com 4 pessoas? Então, a análise das respostas dadas para esse item 

mostra que os participantes dos Grupos G1, G2 e G3 resolveram essa questão ao 

multiplicar a quantidade de lixo produzido por pessoa pela quantidade de pessoas. Por 

exemplo, a figura 13 mostra os cálculos realizados pelos participantes do Grupo G2. 

 

Figura 13: Cálculo realizado pelos membros do grupo G2 referente à produção de lixo 

para 4 pessoas 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Para a resolução da etapa 4: Em média, qual a produção de lixo por pessoa por 

dia?, esperava-se que os participantes, considerando um ano com 365, dividissem a 

quantidade de lixo produzido por uma pessoa pela quantidade de dias.Por exemplo, os 

participantes do Grupo G3 determinaram uma resposta para essa situação-problema, 

contudo, não descreveram o processo para a sua resolução. A figura 14 mostra a 

resposta dada por esses participantes para essa questão. 
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Figura 14: Cálculo realizado dos membros do grupo G3 para proução de lixo por dia 

por pessoa 

 
Fonte: Arquivo pessoas da professora-pesquisadora 

 

Os participantes dos Grupos G1 e G2 montaram um algoritmo de divisão para 

determinarem a resposta para essa questão. Por exemplo, a figura 15 mostra a resposta 

dada pelos participantes do Grupo G1 para essa questão. 

 

Figura 15: Cálculo realizado pelos membros do grupo G1 para produção de lixo por 

pessoa por dia 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Na etapa 5 dessa atividade: Qual é a quantidade de lixo produzida por sua 

família?, esperava-se que os participantes, individualmente, multiplicassem a 

quantidade de pessoas que moravam em sua casa pela quantidade média de lixo 

produzido por uma pessoa em um determinado dia. 

Por exemplo, no Grupo G1, a participante F12 comentou que “multipliquei o 

valor de lixo produzido por dia por 6, que é a quantidade de pessoas de minha casa”. 

Assim, cada participante calculou a quantidade média de lixo produzido por sua família. 

O quadro 54 mostra o trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e os 

participantes M11 e F12. 

 

Quadro 54: Trecho do diálogo sobre o cálculo da quantidade de lixo produzido por 

família realizado entre a professora-pesquisadora e os participantes M11 e F12 
Professora-pesquisadora: Aí, na [questão] 5 eu quero saber uma aproximação de, por 

exemplo, uma pessoa produz qual quantidade de lixo por dia? 
M11: 1,05 por dia. 
Professora-pesquisadora: Daí vocês vão ver quantas pessoas tem na casa de vocês e 

calcular a quantidade de lixo produzido. 
M11: Fessora na minha [casa] tem 10 [pessoas]. 
F8: 10? 
M11: Mentira (risos) imagina isso tudo. Eu, meu irmão, minha irmã, meu pai e minha 

mãe. 1,05 vezes 5? 
Professora-pesquisadora: Isso mesmo! 
F12: Fessora na minha casa são 6. Então é 6 vezes 1,05? 
M11: Isso mesmo! 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Para finalizar essa atividade, a etapa 6: Sabendo que a previsão da população 

brasileira para o ano de 2019 é de 210 milhões de habitantes, qual a produção de lixo 

produzido no Brasil diariamente?, os participantes de cada grupo ao saber a quantidade 

média de lixo produzido por pessoa por dia, calcularam a produção de lixo diário 

produzido no Brasil de acordo a sua população. 

Por exemplo, os participantes do Grupo G2 argumentaram que a produção de 

lixo por pessoa no Brasil seria de “210 milhões de Kg, pois produz, aproximadamente, 

1 kg de lixo por dia”, os participantes do Grupo G1 afirmaram que esse valor seria de 

“200 milhões [de quilos] produzidos no Brasil por que cada pessoa produz 1,05 kg de 

lixo”. Nesse sentido, os participantes do Grupo G3 comentaram que a quantidade diária 

de lixo seria de “210 milhões de Kg, pois cada pessoa produz aproximadamente 1 kg”. 

A seguir apresentam-se os códigos preliminares obtidos a partir da codificação 

aberta dos dados brutos coletados na Atividade 7: A Produção de Lixo e o Impacto 

Ambiental. 

 

3.3.3.1. Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados na Atividade 7: A 

Produção de Lixo e o Impacto Ambiental 

 

O quadro 55 mostra os dados brutos coletados na Atividade 7: A Produção de 

Lixo e o Impacto Ambiental com relação aos códigos preliminares identificados na 

codificação aberta. 

 

Quadro 55: Codificação aberta da atividade 7: a produção de lixo e o impacto ambiental 
Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

(Códigos 

Preliminares) 
2) Após a leitura do texto acima e seus conhecimentos prévios 

vamos refletir sobre a situação do descarte de lixo e seus 

impactos na comunidade. 
a) Além dos impactos destacados no texto quais outros 

problemas o descarte irregular de lixo pode provocar em nosso 

meio?Bactérias, anemia, chorume, doenças (21), muitos lixos 

acumulados (12), muitas mortes de todos os seres (3). Chorume, 

doenças (21), poluição no meio ambiente (3), morte de animais 

(3). Dengue (21). 
b) Na rua onde você mora possui coleta de lixo? E coleta 

seletiva? Caminhão de lixo (14), terça, quinta e sábado, eles 

pegam na porta de casa (14). Às vezes precisamos levar nós 

mesmo (24) para o caminhão pegar (1). Eu não sei por que quem 

coloca é meu pai (24), mas ele tem que andar até um ponto (24) 

 
(1) Acesso inadequado 

ao Saneamento básico 

 
(2) Consciência crítica 
 
(3) Preocupação com 

meio ambiente 
 
(7) Papel da família 
 
(12) Preocupação com 

o próprio espaço 
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para o lixo ser coletado (1). Terça, quinta e sexta (14). A gente tem 

que levar o lixo até certo ponto (1). 
c) Discuta com seus colegas do grupo sobre as possíveis 

alternativas para se solucionar os problemas provocados pelo 

descarte irregular de lixo. As pessoas colaborarem (2) e colocar 

o lixo em um lugar adequado (25). Por que é o certo a se fazer (2). 

As pessoas coletarem os lixos na porta de casa (1) para que as 

pessoas não precisem levar o lixo até um ponto (12). Por que se o 

local for longe (1) de onde elas têm que deixar o lixo as pessoas só 

[vai] acumular os lixos (2). Construir aterro sanitário (2), pois 

construindo irá poder ajudar a diminuir o lixo (3) e não irá causar 

muitos danos na natureza (3). E também os lixeiros poderiam 

pegar os lixos na porta das nossas casas (25). Aterro sanitário (14), 

pois assim não haverá nenhum tipo de poluição (3) e vai evitar 

muitos impactos no ambiente e na sociedade (24) posteriormente. 

Jogar sempre o lixo no lugar adequado (25). Pegar o lixo na porta 

de casa (14). 
3) Considerando que uma pessoa produz 387 kg de lixo por 

ano, qual a produção de lixo de uma família com 4 

pessoas?387.4 = 1548 (29). 1,548 kg de lixo por ano (27). 
a) Em média, qual a produção de lixo por pessoa por dia? 
1,05 kg de lixo por dia (27). 387 ÷ 365= 1,05 (29). 
b) Qual é a quantidade de lixo produzida por sua 

família?Multipliquei (13) o valor de lixo produzido por dia por 6 

(29), que é a quantidade de pessoas de minha casa (28). 1,05 por 

dia (20). Fessora na minha [casa] tem 10 [pessoas] (7). Imagina 

isso tudo (2). Eu, meu irmão, minha irmã, meu pai e minha mãe 

(7). 1,05 vezes 5 (29)?Fessora na minha casa são 6 [pessoas] (7). 

Então, é 6 vezes 1,05 (29)? 
c) Sabendo que a previsão da população brasileira para o ano 

de 2019 é de 210 milhões de habitantes, qual a produção de 

lixo produzido no Brasil diariamente?210 milhões de Kg (27), 

pois produzem aproximadamente 1 kg de lixo por dia (2). 200 

milhões (28)[de quilos] produzidos no Brasil por que cada pessoa 

produz 1,05 kg de lixo (29). 

 
(13) Conteúdos 

matemáticos 
(14) Serviço regular de 

saneamento básico 

 
(20) Conhecimento 

sobre o tema 

saneamento básico 

 
(21) Preocupação com 

a saúde 

 
(24) Relação das 

pessoas com o próprio 

espaço 

 

 
(25) Mudança de 

hábitos 

 

 
(27) Compreensão da 

atividade proposta 
 

 
(28) Compreensão 

equivocada da 

atividade proposta 

 
(29) Matematização de 

situações-problema 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A partir dos códigos preliminares estabelecidos na codificação aberta 

apresentam-se, a seguir, as categorias conceituais identificadas na codificação axial 

realizada para a Atividade 7: A produção de Lixo e o Impacto Ambiental do Bloco de 

atividades III. 

 

3.3.3.2. Codificação Axial dos Dados Coletados na Atividade 7: A Produção de Lixo 

e o Impacto Ambiental 

 

O quadro 56 apresenta as categorias conceituais estabelecidas na codificação 

axial a partir dos códigos preliminares 
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Quadro 56: Codificação axial dos dados coletados na atividade 7 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(1) Acesso inadequado ao Saneamento básico 
(7) Papel da família 
(12) Preocupação com o próprio espaço 
(14) Serviço regular de saneamento básico 
(24) Relação das pessoas com o próprio espaço 
(21) Preocupação com a saúde 
(25) Mudança de hábitos 

 

 
Desenvolvendo um Olhar Crítico sobre a 

Comunidade: Relação com o Próprio 

Espaço 

(13) Conteúdos matemáticos 
(20) Conhecimento sobre o tema saneamento 

básico 
(29) Matematização de situações-problema 

Transicionando entre Conhecimentos: 

Matemáticos Distintos: Relação entre os 

Espaços Escola e da Comunidade 

(2) Consciência crítica 
(3) Preocupação com meio ambiente 
(27) Compreensão da atividade proposta 
(28) Compreensão equivocada da atividade 

proposta 

Dialogando com Conhecimentos 

Matemáticos Distintos por meio da Ação 

Pedagógica da Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando com o processo analítico dos dados, apresentam-se, a seguir, os 

dados da entrevista realizada com o Senhor João26, catador de materiais reciclados, bem 

como se apresentam as codificações aberta e axial desse instrumento de coleta de dados. 

 

3.3.4. Análise e Apresentação dos Dados Brutos Coletados na Entrevista realizada 

com um Catador de Materiais Reciclados 

 

A entrevista com o Senhor João, convidado para representador os profissionais 

catadores de materiais reciclados, foi realizada no dia 22 de Fevereiro de 2019, das 

17h:05min às 17h:57min, um dia após o início do trabalho de campo desse estudo. O 

principal objetivo dessa entrevista foi buscar uma compreensão da relação entre a 

Matemática e a atividade de reciclagem através do olhar de um profissional dessa área. 

Especificamente, nesse caso, o Senhor João foi convidado a participar dessa 

pesquisa, pois o seu trabalho ultrapassa o ato de coletar materiais para reciclar, na 

Comunidade Mandela. Nesse sentido, esse entrevistado entende o trabalho com a 

reciclagem como um ato de movimento da economia que tem relações profundas com a 

Matemática. 

Assim, o Senhor João, por meio das respostas dadas em sua entrevista 

proporcionou para a professora-pesquisadora, bem como para os participantes desse 

 
26Nome fictício dado ao entrevistado obedecendo às exigências do Comitê de Ética da UFOP. 
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estudo, uma expansão de seu olhar sobre o próprio espaço. Outro objetivo importante 

dessa entrevista esteve relacionado com a elaboração de etnomodelos êmicos que 

envolvessem as práticas e experiências laborais cotidianas do Senhor João. 

Nesse sentido, a professora-pesquisadora e o seu professor-orientador optaram 

pela apresentação e análise da entrevista por meio de um relatório a partir das respostas 

dadas pelo Senhor João para esse instrumento de coleta. È importante destacar que, para 

uma melhor compreensão das práticas, ideias e lugar de fala27  do Senhor João, é 

necessário realizar uma breve contextualização de sua história de vida pessoal e 

profissional até o momento da condução dessa entrevista. 

O Senhor João nasceu em 10 de Maio de 1958, na cidade de Caracas, capital da 

Venezuela e, desde a sua infância teve o incentivo e a cobrança dos seus pais para que 

estudasse e estabelecesse uma carreira de sucesso em sua vida adulta. Logo após a saída 

do colegial, onde auxiliou diversos colegas com as disciplinas de Matemática, Física e 

Química, esse participante ingressou na Universidade onde cursou Engenharia Química 

durante dois anos. 

Ainda em sua juventude e após a saída do Curso de Engenharia Química, o 

Senhor João optou por uma nova carreira: Contabilidade. Como relatou em sua 

entrevista com a professora-pesquisadora, as suas experiências profissionais estavam 

relacionadas coma previdência social, com a qual trabalhou em diferentes empresas por 

cinco anos. 

Em seguida, a sua escolha pela Contabilidade se deveu à facilidade em encontrar 

emprego nessa área. O quadro 57 mostra um trecho da entrevista entre a professora-

pesquisadora e o Senhor João sobre a sua escolha profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
27O lugar de fala confere uma ênfase ao contexto social ocupado pelos membros de grupos culturais 

distintos numa matriz de dominação e opressão, dentro das relações de poder, ou seja, às condições 

sociais que autorizam ou negam o acesso desses membros a lugares de cidadania. Portanto, esse lugar está 

relacionado com o reconhecimento do caráter coletivo que rege as oportunidades e constrangimentos que 

atravessam os membros pertencentes a um determinado grupo cultural e que sobrepõe o aspecto 

individualizado das experiências (RIBEIRO, 2017). 
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Quadro 57: Trecho da entrevista entre a professora-pesquisadora e o Senhor João sobre 

asua escolha profissional 

Senhor João: Eu estudei primeiro Engenharia Química. Eu não terminei e depois passei 

para Contabilidade, esse campo era mais fácil para trabalhar. 
Professora-pesquisadora: Sim. 
Senhor João: Eu estava bem ligado a Contabilidade. Eu fazia a previdência. Quando a 

gente vai embora do trabalho eu calculava o INSS. Eu trabalhei em uma empresa e depois 

comecei a trabalhar na contabilidade como analista de contas. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Posteriormente, em sua trajetória profissional, o Senhor João teve a oportunidade 

de se envolver em trabalhos sociais, como, por exemplo, foi missionário em uma 

Federação Mundial de Evangelização 28 ,desistindo da carreira de contador, mas 

continuando a lecionar aulas particulares de Matemática e Espanhol. 

Assim o Senhor João trabalhou como missionário, adquirindo experiências 

internacionais ao conhecer países, como, por exemplo, Itália e Coréia do Sul, além de 

todo território da própria Venezuela. Ainda na Coréia do Sul, o Senhor João conheceu a 

sua esposa que é brasileira, se casou e tiveram três filhos dos quais se orgulha muito. 

O filho mais novo cursa o Ensino Médio e pretende cursar Matemática, o filho 

do meio seguiu o caminho como missionário e, atualmente, mora no Chile enquanto a 

filha mais velha estava concluindo a faculdade de Economia na Venezuela até a data de 

realização dessa entrevista e viria para o Brasil após o término desse curso. 

Em julho de 2017, o Senhor João buscou novas oportunidades no Brasil, pois 

situação econômica, política e social na Venezuela passava por um momento de muitos 

conflitos. Após um ano da vinda de sua esposa em busca de trabalho, moradia e 

regulamentação de documentos, o Senhor João vai para Belo Horizonte junto com o seu 

filho mais novo. O quadro 58 mostra um trecho da entrevista entre a professora-

pesquisadora e o Senhor João sobre a sua vinda para o Brasil. 

 

Quadro 58: Trecho da entrevista entre a professora-pesquisadora e o Senhor João sobre 

a sua vinda para o Brasil 
Senhor João: Minha esposa é daqui, é mineira de Belo Horizonte e viemos para cá. A 

situação em Venezuela não está boa para ficar lá. 
Professora-pesquisadora: E como é que foi essa vinda? Essa passagem de lá [Venezuela] 

para cá [Brasil]? 
Senhor João: Veio primeiro minha esposa Maria e um ano depois eu vim com meu filho 

José. Eu estou um ano e meio aqui, eu vim em Julho, depois de um ano da Maria. Em 

julho de 2017 quando cheguei aqui foi difícil para trabalho. A Venezuela não tem muito. 

 
28De acordo com o relato do senhor João, a Federação Mundial de Evangelização trata-se de uma 

organização não governamental que tem por objetivo disseminar o cristianismo em diferentes regiões e 

países. 
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O Brasil tem muito essa cultura de reciclagem e lá [Venezuela] está começando [agora] 

essa cultura. A Venezuela não tem tanto essa cultura avançada como aqui. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

No Brasil, sem oportunidade de exercer a sua profissão e sem a validação do 

diploma, o Senhor João encontrou na reciclagem a chance de gerar uma renda para 

manter a sua família. O quadro 59 mostra um trecho da entrevista do Senhor João com a 

professora-pesquisadora sobre a sua escolha pela reciclagem. 

 

Quadro 59: Trecho da entrevista da professora-pesquisadora e o Senhor João sobre a sua 

escolha pela reciclagem 
Senhor João: Estou começando, mas está com mais notoriedade. A população tem 

estado mais conscientizada. Passa em jornal, televisão, periódico e também tem muita 

gente na rua fazendo de uma maneira (...). 
Professora-pesquisadora: Aí, como é que você viu na reciclagem uma oportunidade de 

ter uma renda, como que foi? Foi quando você chegou? 
Senhor João: Sim, foi quando eu cheguei no Brasil. Que na Venezuela não tem essa 

mentalidade de catador de reciclagem (...), aqui não é tão difícil e pensei que seria a 

melhor maneira e mais rápido [de ter renda] em ir coletando os materiais. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após o diálogo sobre a descoberta da reciclagem como uma fonte de renda, o 

Senhor João comentou sobre os materiais que coletava para a reciclagem, como, por 

exemplo, papelão, plástico, alumínio, pet e ferro velho. O Senhor João destacou que a 

cultura de reciclagem de vidro não é tão comum ainda no Brasil e que, de modo geral, 

os materiais recicláveis mais comuns são: a latinha, o papelão e as garrafas pet. 

Então, a professora-pesquisadora reiniciou a entrevista ao conversar sobre o 

funcionamento do trabalho do Senhor João com relação aos materiais coletados e, 

também, sobre como é realizado o cálculo para a venda de cada item de reciclagem. O 

quadro 60 mostra um trecho da entrevista da professora-pesquisadora com o Senhor 

João sobre o processo de coleta e venda dos materiais reciclados.  

 

Quadro 60: Trecho da entrevista entre a professora-pesquisadora e o Senhor João sobre 

o processo de coleta e venda de materiais reciclados 
Professora-pesquisadora: Agora me fala como é que funciona a venda dos reciclados. 

Cada um tem um preço diferente? Como é? 
Senhor João: Sim, cada um tem um preço diferente. O papelão é R$ 0,30 centavos o quilo. 
Professora-pesquisadora: Então precisa de muito, né? 
Senhor João: Mas um quilo de papelão é rápido. Com pouco papelão se faz um quilo. 

Também tem um quilo de pet. Tem diferentes tipos de pet. Pet de refrigerante e de água 

mineral são diferentes categorias. Então, um quilo de pet de refrigerante é 1 real e latinha 

de alumínio tá como R$ 4,00 reais um quilo. Mas se aparece muita gente é questão de 

demanda e oferta. Tem muita gente que pega e vende [porque] é o que tem preço melhor. 

Cada latinha sai a R$ 0,05 centavos.É,80 latinhas têm 1 quilo e, mais ou menos, 1 latinha 

5 centavos. 
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Professora-pesquisadora: E como que o senhor descobriu isso? Já tem uma noção? 

Sempre quando vende vê que mais ou menos dá [esse valor]? 
Senhor João: Sim, eu mesmo fazendo esse trabalho. Eu fui fazendo por que já [via] o peso 

da latinha. Eu via no início para comparar os pesos e os preços da latinha e a gente vai 

calculando. 
Professora-pesquisadora: E tudo é no peso ou tem alguma que é a unidade? 
Senhor João: Sim, tudo no peso. Na reciclagem é tudo no peso. Tem peso eletrônico e 

peso mecânico, há também o ferro velho que é tudo de carro velho e peças de lataria.Ferro 

velho é R$ 0,30 centavos o quilo. Por exemplo, uma peça de escape, [chama-se] tubo de 

escape na Venezuela, são mais ou menos 5 quilos. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora 

mostram que, um ponto importante a ser destacado durante essa entrevista, refere-se à 

concepção financeira do Senhor João em relação ao processo de reciclagem ao se referir 

ao preço unitário de uma latinha e o seu valor de venda. 

Nesse direcionamento, ainda sobre o processo de coleta e venda de materiais 

reciclados, o Senhor João afirma que, em um dia de trabalho, geralmente, consegue o 

montante de “em média 10 reais, dependendo da quantidade, pois para fazer essa 

atividade é melhor com veículo por que só com carrinho é difícil, mas é possível fazer 

40 reais todos os dias”. Nesse sentido, o Senhor João afirmou que, em um dia comum 

de trabalho, o seu horário varia bastante dependendo, em específico, de condições do 

tempo e da distância até o local de venda dos materiais. 

Por outro lado, o Senhor João destacou que esse local não compra todos os 

materiais reciclados, apenas latinhas, ferro velho e cobre. Então, reinicia-se a entrevista 

sobre a questão relacionada com a venda de cobre no Brasil, bem como as questões 

sociais e políticas envolvidas nesse processo. O quadro 61 mostra um trecho da 

entrevista entre a professora-pesquisadora e o Senhor João sobre a reciclagem do cobre. 

 

Quadro 61: Trecho da entrevista entre a professora-pesquisadora e o Senhor João sobrea 

reciclagem do cobre 
Professora-pesquisadora: Cobre é mais difícil de achar? 
Senhor João: Sim, é mais difícil e dá mais problema por que o cobre é mais caro por que é 

R$ 20,00 reais o quilo. Por isso que governos têm muito problema com roubo de cabo. 

Então, o negócio já passou a outro nível. Tem gente já para pegar cobre roubado e está 

sendo um problema com todo cabiado de semáforo de iluminação porque cobre é muito 

caro por que, às vezes, com o cobre grosso, a pessoa pode fazer 300, 400 reais em um dia. 

Dá tanto problema! Cobre é difícil de conseguir. Você consegue o cobre em aparatos de 

televisão. Eletrodomésticos possuem cobre, mas pouco. Mas, vamos acumulando até fazer 

1 quilo, dois quilos. Juntar 1 quilo é muito difícil e o cabo é também mais fininho. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando com essa entrevista, o Senhor João comentou sobre possíveis 

conexões entre a reciclagem e a Matemática, destacando também a importância de se 
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trabalhar a Educação Ambiental nas escolas, nas comunidades e em todo o mundo. Para 

esse entrevistado, a questão ambiental está relacionada com a conscientização, pois: 

(...) se tem muito lixo e se tem muita coisa para reciclar, o que na 

verdade é preciso é a conscientização por que a gente pode separar 

todo o lixo e converter em renda, então, a comunidade pode fazer um 

sistema de reciclagem para a própria necessidade da comunidade, 

então, isso na escola seria um plano piloto e poderia levar essa 

experiência para outros lugares. 

 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora 

mostram que o Senhor João também destacou que, de acordo com as informações 

obtidas em um documentário que assistiu recentemente, que apenas 10% de todo o lixo 

produzido pode ser reciclado. No entanto, essa mesma quantidade de lixo se separada 

corretamente pode ser recuperada em até 50%. 

Nesse contexto, o Senhor João ressalta que “se em São Paulo pegar todo esse 

lixo pode se transformar em dinheiro, mas agora o problema é falta de conscientização 

mesmo”, ou seja, com a quantidade de lixo produzido na cidade seria possível a sua 

conversão em renda, porém,atualmente, o lixo ainda é um problema muito grande, pois 

“contamina e entope os bueiros”. 

Essas anotações também mostram que, para o Senhor João, a natureza trabalha 

com a ação de dar e receber, relacionando esse ato com os princípios matemáticos, pois 

“se você planta, você ganha, é uma relação de dar e receber. É uma troca e essa troca é 

circular e eterna. Toda a natureza trabalha com esse axioma eterno de dar e receber 

eterno é um círculo mesmo e não uma linha reta”. 

Assim, para o Senhor João, a reciclagem está diretamente relacionada com a 

economia e a preservação de um determinado espaço geográfico e sociocultural, pois 

“essa potencialidade ainda não é vista bem. É uma maneira de economia e uma maneira 

de preservar o meio ambiente”. 

Com relação à conexão entre a Matemática com a atividade de reciclagem, o 

Senhor João esclareceu que, em seu ponto de vista, a reciclagem está relacionada com a 

economia e, consequentemente, com a Matemática. Por conseguinte, a: 

(...) atividade de reciclagem é de economia, é como intercambio de 

coisas criadas pela natureza e criadas pelo homem, então, lá no início, 

essa economia era como troca, troco isto por isto e pouco a pouco foi 

desenrolando e a gente também foi desenvolvendo um conceito 

matemático [econômico]. Estabelecemos valores a cada coisa, eu 

quero isto e você tem isto, então, é como trocar, você dá um valor em 

dinheiro e, então, a reciclagem tem a ver com a matemática, pois tem a 

ver com a troca. 
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As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora 

mostram que, outros pontos são explicados pelo Senhor João, como, por exemplo, o seu 

olhar de catador de materiais reciclados e o seu olhar relacionado com a percepção de 

que a latinha não pode ser vista somente como uma fonte de renda, mas também como 

uma possibilidade de troca. 

Por exemplo, esse entrevistado argumenta que “uma latinha é R$ 0,05 centavos, 

mas a gente quando vê uma latinha não vê R$ 0,05 centavos”. Consequentemente, o 

Senhor João afirma que quando: 

(...) eu vejo uma latinha, vejo R$ 0,05 centavos, pode parecer pouco, 

mas R$ 0,05 centavos 100 vezes são R$ 5,00. Se eu pego 80 latinhas 

são R$ 4,00; não é sempre que vamos na base de 10 é sistema 

decimal, 100 latinhas são R$ 5,00. Agora, pensando matematicamente, 

não preciso do peso por que sei que 1 quilo são 80 latinhas e 80 

latinhas são R$ 4,00; mas a unidade de peso também é matemática. 

Então, quando vejo uma latinha eu já vejo R$ 0,05 centavos. Então, 

depende do olhar não somente para algumas pessoas que a latinha tem 

valor assim como para mim. Se eu vou comprar leite no marcado, 

penso que não posso ir com 5 latinhas porque o vendedor diz não, não 

quero. Preciso trocar as latinhas por moeda. Economia é troca. 

 

Essas anotações também mostram que o Senhor João tem uma preocupação com 

a questão de conscientização das pessoas com relação ao cuidado coletivo e não apenas 

uma preocupação individualista. Dessa maneira, esse entrevistado se referiu novamente 

à questão relacionada com essa consciência crítica quando comentou sobre a extração 

de minério em Brumadinho, que ocasionou o rompimento da barragem. 

Então, o Senhor João argumentou que essa é uma questão de ganância e a busca 

pelo benefício próprio e não coletivo. Por exemplo, esse entrevistado comentou que a: 

(...) reciclagem é como o essencial de dar e receber e existem muitas 

campanhas para reciclagem que ajudam [o] meio ambiente. Aqui 

[Brasil] existe uma cultura forte de que a latinha dá dinheiro, mas se 

penso matematicamente a natureza, penso em ganância como a 

extração em Brumadinho. Essa extração de ferro é muito centrada em 

ganância. Assim como falei do cobre, o problema é o homem com a 

mentalidade voltada apenas para benefício próprio e [o] homem tem 

pensado apenas em receber. Devo pensar em o que vou dar para ter 

um ambiente bom, é questão de consciência. Esse negócio aqui como 

catador eu gostei muito por que é uma maneira de ajudar o meio 

ambiente, de me sustentar e de conscientizar. 

 

Finalizando a condução dessa entrevista, a professora-pesquisadora solicitou ao 

senhor João que, se possível, comentasse sobre possibilidades que pudessem contribuir 

para a realização de seu trabalho, bem como para o desenvolvimento do próprio espaço 
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dos participantes desse estudo como sugestões para ser em discutidas em sala de aula. 

Assim, o Senhor João conclui a sua participação nessa entrevista afirmando que a: 

(...) primeira coisa e mais importante seria uma campanha de 

conscientização para explicar os benefícios dessa atividade 

[reciclagem] quanto ao ganho e os benefícios que são para o meio 

ambiente. Todos nós iremos nos beneficiar, a comunidade irá se 

beneficiar. Seria uma troca. E para mim isso ajuda bastante o meu 

trabalho que é ajudar o meio ambiente (...) e esse dinheiro pode 

beneficiar a escola a fazer alguma coisa como material didático. A 

escola ajuda o meio ambiente e isso volta para a escola e 

matematicamente isso está ligado a economia. Um catador de lixo 

pode gerar economia. 

 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora 

mostram que os comentários realizados pelo Senhor João nessa entrevista revelam oseu 

olhar sobre a importância do trabalho de um catador de materiais reciclados, que tem 

como ponto principal o repensar da questão da conscientização da população com 

relação ao saneamento básico e a preservação do meio ambiente. 

Destaca-se também que, a partir dos coletados nessa entrevista, existe a 

possibilidade da elaboração de etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos desenvolvidos 

com base nas informações obtidas nesse bloco de atividades. 

Dessa maneira, a apresentação e a análise dos dados obtidos pela entrevista 

realizada com o Senhor João e das atividades do Bloco II: Transicionando entre 

Conhecimentos Matemáticos Distintos foram finalizadas por meio do registro das 

informações obtidas nessa fase analítica. 

Finalizando a análise dos dados da entrevista realizada com o Senhor João, 

apresentam-se, a seguir, os códigos preliminares que foram estabelecidos durante a 

realização da codificação aberta, bem como a identificação das categorias conceituais na 

codificação axial. 

 

3.3.4.1. Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados na Entrevista realizada 

com o Senhor João 

 

O quadro 62 mostra os dados brutos coletados na entrevista realizada com o 

Senhor João em relação aos códigos preliminares identificados na realização da 

codificação aberta. 

 

Quadro 62: Codificação aberta da entrevista realizada com o Senhor João 
Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 
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(Códigos Preliminares) 
O Brasil tem muito essa cultura de reciclagem (35). A população 

tem estado mais conscientizada (2). Passa em jornal, televisão e 

periódico (22).Cada material reciclado tem um preço diferente 

(31). O papelão é R$ 0,30 centavos o quilo (38). Mas um quilo 

de papelão é rápido (32). Com pouco papelão se faz um quilo 

(4). Também tem um quilo de pet. Tem diferentes tipos de pet. 

Pets de refrigerante e de água mineral são diferentes categorias 

(32). Então, um quilo de pet de refrigerante é1 real e latinha de 

alumínio tá como R$ 4,00 reais um quilo (29). Mas se aparece 

muita gente é questão de demanda e oferta (37). Tem muita 

gente que pega e vende [porque] é o que tem preço melhor (36). 

Cada latinha sai a R$ 0,05 centavos.É,80 latinhas têm 1 quilo e, 

mais ou menos, 1 latinha 5 centavos (29). 
Eu já [via] o peso da latinha. Eu via no início para comparar os 

pesos e os preços da latinha e a gente vai calculando (34).Na 

reciclagem é tudo no peso (4). Tem peso eletrônico e peso 

mecânico (5). Tem também o ferro velho que é tudo de carro 

velho e peças de lataria (32).Ferro velho é R$ 0,30 centavos o 

quilo (37). Uma peça de escape são mais ou menos 5 quilos (34). 

O cobre é mais caro por que é R$20,00 reais o quilo (37). Por 

isso que governos têm muito problema com roubo de cabo (35). 

Tem gente para pegar cobre roubado (35) e está sendo um 

problema com todo cabiado de semáforo de iluminação (2). 
O cobre é muito caro (37) por que, às vezes,com o cobre grosso, 

a pessoa pode fazer 300, 400 reais em um dia (36). Dá tanto 

problema (2)! Cobre (32) é difícil de conseguir (36). Você 

consegue o cobre em aparatos de televisão (33). 

Eletrodomésticos possuem cobre, mas pouco (34). Mas, vamos 

acumulando até fazer 1 quilo, dois quilos (36). Juntar 1 quilo é 

muito difícil e o cabo é também mais fininho (34). Se tem muito 

lixo (26), tem muita coisa para reciclar (32). O que na verdade é 

preciso é a conscientização (2) por que a gente pode separar todo 

o lixo (25) e converter em renda (37), então, a comunidade pode 

fazer um sistema de reciclagem (12) para a própria necessidade 

da comunidade (12).Isso na escola seria um plano piloto (33) e 

poderia levar essa experiência para outros lugares (31). O lixo 

contamina e entope os bueiros (26). 
Se você planta, você ganha, é uma relação de dar e receber (34). 

É uma troca e essa troca é circular e eterna (34). Toda a natureza 

trabalha com esse axioma eterno de dar e receber eterno (34), é 

um círculo (4) mesmo e não uma linha reta (13). Essa 

potencialidade ainda não é vista bem (2). É uma maneira de 

economia (37) e uma maneira de preservar o meio ambiente (3), 

pois a atividade de reciclagem é de economia (37), é como 

intercâmbio de coisas criadas pela natureza e criadas pelo 

homem (34), então, lá no início, essa economia era como troca, 

troco isto por isto e pouco a pouco foi desenrolando (35) e a 

gente também foi desenvolvendo um conceito matemático 

[econômico] (4). Estabelecemos valores a cada coisa (34), é 

como trocar, você dá um valor em dinheiro (33) e, então, a 

reciclagem tem a ver com a matemática (4), pois tem a ver com a 

troca (34). 
Uma latinha é R$ 0,05 centavos (4). Eu vejo uma latinha, vejo 

R$ 0,05 centavos (34), pode parecer pouco, mas R$ 0,05 
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centavos 100 vezes são R$ 5,00 (29). Se eu pego 80 latinhas são 

R$ 4,00 (29); não é sempre que vamos na base de 10 é sistema 

decimal (13), 100 latinhas são R$ 5,00 (29). Agora, pensando 

matematicamente (34), não preciso do peso por que sei que 1 

quilo são 80 latinhas e 80 latinhas são R$ 4,00 (29); mas a 

unidade de peso também é matemática (13). Então, quando vejo 

uma latinha eu já vejo R$ 0,05 centavos (33). Então, depende do 

olhar não somente para algumas pessoas que a latinha tem valor 

assim como para mim (34). Se eu vou comprar leite no marcado, 

penso que não posso ir com 5 latinhas porque o vendedor diz não 

quero (37). Preciso trocar as latinhas por moeda (36). Economia 

é troca (37). A reciclagem é como o essencial de dar e receber 

(2) e existem muitas campanhas para reciclagem que ajudam [o] 

meio ambiente (3). Aqui [no Brasil] existe uma cultura forte (35) 

de que a latinha dá dinheiro (36), mas se penso matematicamente 

a natureza (33), penso em ganância como a extração em 

Brumadinho (2). Essa extração de ferro é muito centrada em 

ganância (2). Assim como falei do cobre (32), o problema é o 

homem com a mentalidade voltada apenas para benefício 

próprio, pois tem pensado apenas em receber (2). 
Devo pensar em o que vou dar para ter um ambiente bom (3), é 

questão de consciência (2). Esse negócio aqui como catador eu 

gostei muito (36) por que é uma maneira de ajudar o meio 

ambiente (3), de me sustentar (36) e de conscientizar (2). A 

primeira coisa e mais importante seria uma campanha de 

conscientização (2) para explicar os benefícios dessa atividade 

[reciclagem] quanto ao ganho (36) e os benefícios que são para o 

meio ambiente (3). Todos nós iremos nos beneficiar (2), a 

comunidade irá se beneficiar (12). Seria uma troca (35). E para 

mim isso ajuda bastante o meu trabalho (36) que é ajudar o meio 

ambiente (3) e esse dinheiro pode beneficiar a escola a fazer 

alguma coisa como material didático (25). A escola ajuda o meio 

ambiente e isso volta para a escola (37) e matematicamente isso 

está ligado a economia (18). Um catador de lixo pode gerar 

economia (33). 

situação-problema 

proposta e o próprio 

contexto 
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Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A partir dos códigos preliminares estabelecidos na codificação aberta, apresenta-

se, a seguir, as categorias conceituais identificadas na codificação axial realizada para a 

entrevista realizada com o Senhor João. 

 

3.3.4.2. Codificação Axial dos Dados Coletados na Entrevista realizada com o 

Senhor João 

 

O quadro 63 mostra as categorias conceituais determinada na codificação axial, 

bem como os códigos preliminares estabelecidos na codificação aberta para a entrevista 

realizada com o Senhor João. 
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Quadro 63: Codificação axial dos dados coletados na Entrevista com o Senhor João 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(12) Preocupação com o próprio espaço 
(25) Mudança de hábitos 
(26) Descuido com o meio ambiente 
(32) Materiais reciclados 
(33) Valorização do próprio saber 
(34) capital cultural adquirido 
(36) Relação com trabalho 

 
Desenvolvendo um Olhar Crítico sobre a 

Comunidade: Relação com o Próprio 

Espaço 

(4) Matemática no cotidiano 
(13) Conteúdos matemáticos 
(22) Relação entre tecnologia e Saneamento 

básico 
(29) Matematização de situações-problema 
(37) relação entre saneamento básico e questões 

econômicas 

 
Transicionando entre Conhecimentos: 

Matemáticos Distintos: Relação entre os 

Espaços Escola e da Comunidade 

(2) Consciência crítica 
(3) Preocupação com meio ambiente 
(5) Matemática e tecnologia 
(18) Conexão da Matemática com outras 

disciplinas 
(35) Questões sociais, políticas e econômicas 
(31) Conexão entre a situação-problema 

proposta e o próprio contexto 

 

 
Dialogando com Conhecimentos 

Matemáticos Distintos por meio da Ação 

Pedagógica da Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

A seguir, apresentam-se os dados brutos coletados no Bloco de Atividades III: 

Dialogando com Conhecimentos Matemáticos Distintos e as suas codificações aberta e 

axial. 

 

3.4.    Análise e Apresentação dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 

III: Dialogando com Conhecimentos Matemáticos Distintos 

 

O desenvolvimento do bloco de Atividades III: Dialogando com Conhecimentos 

Matemáticos Distintos ocorreu entre os dias 09 de Maio de 2019 e 01 de Julho de 2019, 

culminando com a exposição da pesquisa referente à produção de lixo em comunidades 

periféricas, na 3º Feira Mineira de Iniciação Científica (FEMIC), que foi realizada 

entre os dias 14 e 16 de Agosto de 2019. Essa pesquisa possibilitou que a Matemática 

funcionasse como uma ferramenta tecnológica e metodológica importante para a 

resolução das situações-problema apresentadas em sala de aula. 

O principal objetivo desse bloco de atividades foi o desenvolvimento do Projeto 

Arquivo Wall-e: repensando a produção de lixo em comunidades periféricas por meio 

da matemática, cujos objetivos específicos foram o desenvolvimento de um diálogo 



143 

 

entre os conhecimentos matemáticos êmicos e éticos por meio da ação pedagógica da 

Etnomodelagem em sua abordagem dialógica. 

Então, para o desenvolvimento desse projeto, esse bloco de atividades foi 

dividido em quatro etapas: 1) Informações gerais, 2) Coleta dos dados 3) Análise dos 

dados e interpretação dos resultados e 4) Exposição do projeto na 3º Feira Mineira de 

Iniciação Científica. 

É importante ressaltar que esse projeto teve continuidade, mesmo após a 

finalização das atividades propostas no trabalho de campo desse estudo, com a 

apresentação de três participantes na 3º FEMIC, bem como, por exemplo, o surgimento 

de novas propostas para a continuidade do desenvolvimento dessa pesquisa e de sua 

apresentação na 18º Feira Brasileira de Ciências e Engenharias – FEBRACE, que 

acontecerá entre os dias 17 e 19 de Março de 2020, na cidade de São Paulo. 

 

3.4.1. Análise dos Dados Brutos Coletados na Etapa 1: Informações Gerais 

 

Essa etapa foi composta por três atividades: a) assistir dois vídeos e responder 

uma sequência de perguntas sobre os seus conteúdos, b) leitura de um texto sobre a 

reciclagem e a sua discussão e c) leitura e discussão da entrevista realizada com Senhor 

João. Na primeira atividade, os 10 participantes presentes assistiram dois vídeos: 

a) Como é fabricado o papel, que descreve o processo de produção do papel no 

Brasil. 

b) A história das coisas, que mostra o ciclo de vida das coisas, desde o 

momento da extração da matéria prima, de sua fabricação de sua chegada ao 

consumidor final. Esse vídeo também mostra o descarte de lixo e o 

reaproveitamento dos materiais. 

Em seguida, esses participantes responderam uma sequência de perguntas 

propostas na atividade 1 dessa etapa (Apêndice VIII). 

A análise das respostas dadas as questões a b,c e d mostram que os participantes 

dos três Grupos G1, G2 e G3 identificaram as informações disponibilizadas no vídeo 

sobre o processo de fabricação do papel. O quadro 64 mostra um trecho do diálogo da 

entre a professora-pesquisadora e os participantes sobre as respostas dadas para a 

atividade 1 dessa etapa. 
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Quadro 64: Trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e os participantes sobre a 

primeira atividade 
Professora-pesquisadora: Então, vocês conseguiram anotar as informações? 
M11: Claro né, fessora! 
F8: Eu consegui só até a d. 
Professora-pesquisadora: Então, vamos lá! De qual árvore é fabricada o papel? 
M11: Eu sei. Eucalipto. 
Professora-pesquisadora: Qual a potência do motor?  
M11: 1500 cavalos. 
Professora-pesquisadora: E essa próxima [pergunta]? Como é formado o papel? 
M11: Fibra de celulose, niquilina, não, niquilina e extrativos. 
Professora-pesquisadora: Próxima, e qual parte a madeira é utilizada para fazer o papel? 
M11: A celulose. 
F12: Agora vai e responde a e, responde a e. 
M11: A e eu não sei não! 
Professora-pesquisadora: Agora, a e como que é fabricado o papel? Resumidamente. 
M11: Agora é com você F8. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Assim, a análise das respostas dadas para esses itens mostra que: 

a) No item a: de que árvore é fabricado o papel?, os participantes dos três 

Grupos G1, G2 e G3 responderam corretamente que a árvore é o eucalipto. 

b) No item b: Qual é a potência do motor de moer a madeira?, os participantes 

dos três Grupos G1, G2 e G3 responderam corretamente que a potência do 

motor é de 1500 cavalos. 

c) No item c: Como é formada a madeira, os participantes dos três Grupos G1, 

G2 e G3 responderam corretamente de acordo com informações fornecidas 

no primeiro vídeo: Fibra de celulose, lignina e extrativos.  

d) No item d: Qual parte da madeira é utilizada para fazer papel?, os 

participantes dos três grupos G1, G2 e G3 também, responderam 

corretamente que é a celulose. 

Na questão e: Expliquem como é fabricado o papel, os participantes desses 

grupos justificaram as suas respostas. Os participantes do Grupo G3 argumentaram 

sobre esse processo afirmando que “cortam as árvores, levam para fábrica e fazem todo 

o processo”. 

Por outro lado, os participantes do Grupo G2 forneceram informações mais 

completas acerca do processo de fabricação do papel, como, por exemplo, “cortar a 

árvore, separar a celulose da árvore, misturar ela com substâncias que deixa ela branca, 

depois utilizar o jumbo para deixar o papel mais leve para ser vendido”. O quadro 65 

mostra as respostas dadas pelos participantes para essa questão. 
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Quadro 65: Respostas dadas para a questão: expliquem como é fabricado o papel 
Respostas Grupo - Participantes 

Corta a árvore, pega a celulose, mistura com produtos 

químicos trata ele e pronto. 
G1– 3 

Corta a árvore, separa a celulose da árvore, mistura ela 

[celulose] com substâncias que deixa ela branca, depois utiliza 

o jumbo para deixar o papel mais leve para ser vendido. 

G2 - 2 

Cortam as árvores, levam para fábrica e fazem todo o processo. G3– 5 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para a questão f: Qual é a porcentagem de 

umidade de celulosa para fabricação de papel?, mostra que os participantes dos três 

Grupos G1, G2 e G3 responderam corretamente que a porcentagem de umidade 

necessária para a celulose para a fabricação de celulose é de 80%, com base nas 

informações fornecidas pelo primeiro vídeo. 

A análise das respostas dadas para a questão g: O rolo jumbo29pesa quantas 

toneladas? Esse rolo tem quantos quilômetros de papel? De acordo com essas 

informações, determine quanto pesa uma folha de papel, mostra que para primeira parte 

dessa questão: O rolo jumbo pesa quantas toneladas? 

Os participantes dos três Grupos G1, G2 e G3 responderam corretamente que o 

rolo jumbo pesa 21 toneladas. Para a segunda parte dessa questão: Esse rolo tem 

quantos quilômetros de papel? Os participantes desses três grupos também 

responderam corretamente que esse rolo tem 56 quilômetros de comprimento. Por 

exemplo, os participantes do Grupo G2 argumentaram que “um rolo de jumbo pesa 21 

toneladas e possui 56 quilômetros de comprimento”. 

No entanto, para responder a terceira parte dessa questão: De acordo com essas 

informações, determine quanto pesa uma folha de papel, algumas informações sobre o 

peso de uma folha de papel foram discutidas entre a professora-pesquisadora e os 

participantes desse estudo. O quadro 66 mostra um trecho dessa discussão. 

 

Quadro 66: Trecho da discussão entre a professora-pesquisadora e os participantes sobre 

o peso de umade folha de papel 
Professora pesquisadora: De acordo com essas informações, determine quanto pesa uma 

folha de papel. Vocês vão tentar fazer isso a partir dessa informação que o vídeo deu e vai 

me falar se vocês conseguiram ou não e como vocês conseguiram. 
F12: 0,55 milímetros 
Professora pesquisadora: Eu quero saber como vocês chegaram nessa conta [resultado]? 
M11: Ele [vídeo] falou. 
Professora pesquisadora: Como? 

 
29De acordo com as informações fornecidas pelo vídeo intitulado: Com é feito o papel, Rolo Jumbo é o 

nome dado pelos fabricantes a uma bobina de papel com um peso de 21 toneladas. 
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F12: É por que pesa só 21 toneladas. 
M11: Nossa! 21 toneladas uma folha? 
Professora pesquisadora: Sim, um rolo inteiro de jumbo pesa 21 toneladas. Eu quero que 

vocês pensem um pouquinho para calcular o peso de uma folha. 
F12: Eu acho que é 0,55 mesmo. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando com essa discussão com relação ao peso de uma folha de papel, os 

participantes dos Grupos G1, G2 e G3 não determinaram um possível cálculo para 

encontrar esse resultado. No entanto, esses participantes apresentaram uma resposta 

para essa questão. Por exemplo, os participantes do Grupo G1 responderam que uma 

folha de papel pesa 0,55 sem mencionar a unidade de medida enquanto os participantes 

do Grupo G2 argumentaram que uma folha de papel pesa 4 (quatro) gramas. 

Similarmente, os participantes do Grupo G3 mostraram duas respostas distintas: 

04 (quatro) gramas e 0,55 sem também especificar a unidade de medida enquanto a 

participante F8 comentou que “eu ainda tô raciocinando para saber como calculo o peso 

desse papel, mas eu não estou conseguindo”. 

A análise das respostas dadas para a questão h: De acordo com o vídeo, o que 

daria para fazer com o rolo de jumbo? É verdadeira a informação dada? Como você 

pode provar isso coma utilização da Matemática? Explique o seu raciocínio, mostra 

que os participantes dos Grupos G1, G2 e G3 justificaram sobre a veracidade da 

informação dada nessa questão. 

Por exemplo, os participantes dos Grupos G1 e G3 argumentaram que com a 

quantidade de papel informada pelo vídeo seria possível “ir até a estratosfera e voltar, é 

verdadeira, pois são muitos papeis produzidos por que conta os centímetros e os 

milímetros”. 

Os participantes do Grupo G2 argumentaram que a “informação sobre ir até a 

estratosfera e voltar é verdadeira” e para conferir a sua veracidade, destacaram que seria 

necessário “calcular a altura da estratosfera, pois assim teremos uma ideia se isso é 

possível ou não”. 

Então, a primeira atividade da etapa 1 foi finalizada com a questão i: Uma 

árvore de eucalipto produz quantos pacotes de papel sulfite? E quantas folhas? As 

respostas dadas para essa questão mostram que os participantes dos Grupos G1, G2 e 

G3 argumentaram que “uma árvore de eucalipto é capaz de produzir 50 pacotes de 

folhas e 2500 folhas”, no entanto, não justificaram as suas respostas. 
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Ressalta-se que, após a reprodução dos dois vídeos, a professora-pesquisadora 

discutiu brevemente as respostas dadas para essas questões para verificar se os 

participantes haviam absorvido os assuntos disponibilizados nos vídeos. 

Então, a participante F8 se prontificou a esclarecer o que a mesma entendeu em 

relação aos vídeos. O quadro 67 mostra um trecho do diálogo entre a professora-

pesquisadora e a participante F8 sobre o entendimento com relação aos vídeos 

mostrados em sala de aula. 

 

Quadro 67: Trecho do diálogo entre a participante F8 e a professora-pesquisadora sobre 

o entendimento com relação aos vídeos 

Professora-pesquisadora: E então pessoal? Quero saber o que vocês conseguiram 

compreender sobre os vídeos. 
F8:Fessora, pelo que entendi aquela [seta apresentada no vídeo] era uma das partes mais 

importantes que era o consumismo da pessoa. 
Professora-pesquisadora: E o que é consumismo basicamente? Vocês podem me explicar? 
F8: Aquela necessidade de querer comprar alguma coisa. Pelo que eu entendi é tudo um 

ciclo. Olha, é a coisa do recurso natural, os negócios da fábrica que vai pro mercado que a 

gente consome e que vai para o lixo daí ela mostrou o problema de cada um que nós 

estamos usando muito recurso natural que, daqui um tempo não tem mais. 
Professora-pesquisadora: Isso, daqui a pouco acabou. 
F8: O da fábrica que isso tá fazendo muitas substancias tóxicas que as pessoas que 

trabalham lá podem ter problema de saúde e o problema do mercado é que o preço que a 

gente paga nas coisas não é o preço que ela realmente vale é tipo um imposto para o 

governo ai, o problema disso é que nós aumentamos o consumismo e a coisa que a gente 

tem que ainda é útil a gente acaba jogando fora. 
Professora-pesquisadora: Isso! E isso gera o que? 
F8: Isso gera uma grande quantidade de lixo. Essa grande quantidade de lixo pode ser 

jogada em lixões e aterros ou até ser incinerados, mas de qualquer jeito acaba poluindo o 

meio ambiente e que de certa forma volta para o recurso natural que antes da gente estragar 

ele já prejudica por causa da poluição. 
Professora-pesquisadora: Exatamente, isso ficou muito clara sua explicação. 
F8: Viu, fessora, eu converso, mas presto muita atenção. 
Professora-pesquisadora: Você brilhou! 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Na atividade 2 dessa primeira etapa foi solicitado aos participantes que, após a 

leitura do texto intitulado: Reciclagem,explicassem a sua percepção sobre a importância 

do papel reciclado. As anotações registradas no diário de campo da professora-

pesquisadora mostram que os participantes nos Grupos G1, G2 e G3 responderam essa 

questão de maneira semelhante uns aos outros, pois associaram a reciclagem de papel 

com a diminuição da quantidade de lixo, uma melhora no meio ambiente e menos 

poluição. 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora 

mostram que mesmo que essa questão tenha sido direcionada para a reciclagem do 
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papel, esses participantes trouxeram argumentos que demonstraram a sua percepção 

sobre o processo de reciclagem como um todo, envolvendo diferentes materiais. 

Por exemplo, os participantes do Grupo G3 argumentaram que a reciclagem do 

papel é importante, pois “quando você recicla o lixo sobra menos lixo, assim ajuda 

também o meio ambiente e diminui a poluição”, os participantes do Grupo G2 

afirmaram que “economiza a quantidade de lixo produzido e ajuda o meio ambiente” 

enquanto os participantes do Grupo G1 comentaram que a “reciclagem é importante, 

pois diminui a quantidade de lixo do mundo”. 

Prosseguindo com essa análise, a professora-pesquisadora possibilitou que os 

participantes, em seus respectivos grupos, discutissem para que pudessem responder as 

questões relacionadas com essa atividade. Essas anotações também mostram que essa 

discussão se iniciou coletivamente entre os participantes dos grupos sobre a importância 

da reciclagem para o planeta. 

Por exemplo, a participante F12, do Grupo G1 comentou que “com pequenos 

hábitos podemos contribuir para essa melhora do meio ambiente”. O quadro 68 mostra 

um trecho do diálogo entre os participantes F8, M11, F12 e M9 sobre a importância da 

reciclagem para o meio ambiente. 

 

Quadro 68: Trecho do diálogo entre os participantes F8, M11, F12 e M9sobre a 

importância da reciclagem 
F8: Gente, para vocês qual é a importância da reciclagem? 
M11: Pra mim é reciclar para ter mais 
F12: Eu acho que se não reciclasse o lixo teríamos ainda mais lixo entendeu? Tipo assim 

[pausa] por que tipo lá na sua casa tem litro de água? Então, você não reciclou?Assim, 

você não compra uma Coca Cola, um refrigerante e quando acaba você pega e coloca água 

e coloca na geladeira? 
F8: Não. 
M9: Eu coloco! 
F8: Eu jogo fora. 
F12: [inaudível] mas antes tinha não tinha? 
M9: Antes tinha. 
F12: Claro que tinha F8 você pegou o litro na rua pegou a água e colocou? 
F8: Não, eu coloco na vasilha. 
F12: Então, ao invés de tomar [o refrigerante] pegar e jogar o litro fora você lava [e] 

coloca água na geladeira. Você reciclou! 
F8: Eu acho que a importância da reciclagem é por que economiza do lixo então,né. 
Professora-pesquisadora: E aí,terminaram? 
M11: Fessora, a F12 chegou em uma boa conclusão aqui. 
F12: Eu penso que, muitas vezes, utilizamos uma garrafa pet, por exemplo, e jogamos no 

lixo ao invés de colocar água e reaproveitar o litro, por que, tipo, a gente pode usar o litro 

pra reciclar. Vamos comprar uma garrafa só pra colocar água? São coisinhas assim. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Para a terceira atividade de finalização da Etapa 1: Informações Gerais, os 

participantes dos três grupos foram convidados a lerem30 a transcrição de um trecho 

(Apêndice IX) da entrevista realizada com o Senhor João. 

Com base nessa leitura e na interpretação dos participantes foi realizada uma 

roda de conversa, cujo objetivo esteve relacionado com o desenvolvimento das etapas 

seguintes desse bloco, em busca de possíveis alternativas para determinar as 

informações mais importantes trazidas pelo Senhor João, que pudessem ser adaptadas 

com o objetivo de conectar o contexto escolar com a própria comunidade. 

Assim, após uma breve contextualização da vida do Senhor João, para uma 

melhor compreensão e interpretação dos participantes sobre a leitura desse texto, a 

professora-pesquisadora separou a entrevista em momentos: 

1) No primeiro momento foi realizada a leitura sobre a entrevista com o Senhor 

João acerca dos materiais que reciclava, bem como sobre os seus valores por 

quilo. 

2) No segundo momento, esses participantes discutiram sobre o processo de 

venda de produtos pelo Senhor João, como, por exemplo, o cobre, bem como 

comentaram sobre a sua renda. 

3) No terceiro momento, esses participantes discutiram sobre a maneira como o 

Senhor João poderia propor possíveis maneiras de propiciar mudanças no 

contexto do saneamento básico, bem como contribuir para o 

desenvolvimento do meio ambiente e da sociedade. 

O quadro 69 mostra um trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e os 

participantes desse estudo sobre os materiais reciclados pelo Senhor João, bem como os 

seus valores de venda de seus produtos. 

 

Quadro 69: Diálogo entre a professora-pesquisadora e os particiantes sobreos materiais 

de reciclagem 
Professora-pesquisadora: Vamos galerinha! Quais matérias o Senhor João recicla? 
F8: É latinha, garrafa pet e alumínio. 
M9: É vidro! Vidro não né? (Pausa). É ferro velho! R$ 0,30 centavos o (quilo) papelão 

dá nada! 
M11: Um pirulito (risos). 
Professora-pesquisadora: Vamos para os valores então. Vocês perceberam que ele fala 

que, apesar de muito barato, dá para conseguir juntar rapidinho 1kg de papelão? 
M9: É. 

 
30As informações fornecidas por essa leitura visaram possibilitar a compreensão dos participantes e, 

assim, a professora-pesquisadora optou pela leitura da transcrição da entrevista e não pelo áudio pelo fato 

de o Senhor João se comunicar com mais facilidade em espanhol em um ritmo mais rápido. 
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Professora-pesquisadora: E os outros materiais? 
M11: Garrafa é R$ 1,00, a latinha é R$ 4,00 e o ferro velho é R$ 0,30 centavos. 
F12: Lá perto de casa, a latinha acho que é R$ 4,50. Todo mundo junta! 
Professora-pesquisadora: Quanto o João falou que custa uma latinha? 
F12: R$ 0,05 centavos! (Pausa) como é que ele sabe disso? 
M11: Ele já sabe uai, o cara vende latinha todo dia deve ter pesado uma e viu. 
F8: Não, né M11, se ele pesou uma ele só saberia o peso de uma latinha não o preço. 
Professora-pesquisadora: Ótimo!Vamos continuar. Como vocês imaginam que ele sabe 

o custo de uma latinha? E vocês, pessoal? Vocês estão quietinhos. 
F6: Eu não sei 
M7: Sei lá viu fessora 
Professora-pesquisadora: Vamos pensar assim, nós já sabemos que um quilo custa 4,00 

e o João falou que uma latinha custa R$ 0,05 centavos, né! 
F8: Ele pesou uma latinha né [pausa], tipo, uma latinha tem 20 gramas. Não sei explicar 

é tipo isso!(Interrupção da atividade) 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

No entanto, é importante destacar que, durante a condução dessa discussão, essa 

atividade foi interrompida três vezes. A primeira interrupção ocorreu pela direção da 

escola para conversar com a professora-pesquisadora e as outras duas vezes por alunos 

que estavam no horário do intervalo. 

Ao retornar com a condução dessa atividade, a professora-pesquisadora a 

continuou essa atividade a partir do segundo momento. Destaca-se ainda que a 

discussão sobre os conhecimentos trazidos pelo Senhor João para a sala de aula, foram 

utilizados no desenvolvimento da Etapa 2: Coleta de Dados, quando os participantes 

relacionaram a questão da conscientização com a produção de lixo nas turmas. 

No segundo momento, os participantes realizaram a leitura e a discussão do 

trecho da entrevista com o Senhor João que mostrava o processo de venda de seus 

produtos, como, por exemplo, o cobre e, também, discutiram sobre a sua renda. O 

quadro 70 mostra o diálogo entre os participantes e a professora-pesquisadora sobre 

essa temática. 

 

Quadro 70: Diálogo entre a professora-pesquisadora e os participantes sobre venda de 

produtos e a renda de Seu João 
M9: Nó, fessora, R$ 20,00 o quilo do cobre, por isso que os caras vão lá e roubam. 
Professora-pesquisadora: E vocês viram quanto o João tira por dia? 
M11: 10 reais. 
Professora-pesquisadora: Isso! 
M9: Então!Daí ele falou que os caras tiram R$ 300,00 em um dia se pegar o cobre dos fios 

e ele tira R$ 10,00 vendendo normal. 
F8: É!Mas é proibido, né! 
Professora-pesquisadora: Isso!É ilegal. Por isso o Senhor João fala que tem sido um 

problema grande para o governo. 
M11: Há! Mas o governo tem dinheiro, né (risos) 
F12: Hô, M11, mas não pode.Você não entendeu? 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Finalizando a condução da roda de conversa, a professora-pesquisadora e os 

participantes discutiram sobre o posicionamento do Senhor João com relação ao que 

poderia ser realizado para melhorar a problemática da produção de lixo no Brasil e, em 

específico, nessa comunidade. O quadro 71 mostra um trecho da discussão entre os 

participantes e a professora-pesquisadora a partir da leitura do último momento da 

atividade relacionada com essa entrevista sobre a conscientização. 

 

Quadro 71: Um trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e os particiantes 

sobre a questão da conscientização da temática do lixo 
Professora-pesquisadora: Pessoal, aqui vamos tentar pensar nas principais ideias trazidas 

pelo Senhor João e como que essas ideias podem contribuir para as próximas etapas da 

pesquisa. 
F8: Fessora, eu acho que ele falou que as pessoas têm que ter mais consciência né, tipo, não 

jogar tanto lixo fora ou então reciclar mais coisas. Isso é que eu entendi. 
F12: E que isso pode dá dinheiro também, né, que nem minha tia, ela vende latinha, 

papelão, garrafa, esse trem tudo e ela consegue um dinheiro. Ela também tá ajudando o 

meio ambiente. 
Professora-pesquisadora: Ótimo, isso mesmo! Vocês sabem me dizer como poderíamos 

trazer contribuições para a comunidade a partir da fala dele e do que vocês entenderam? 
M9: É ter mais consciência, né? Esses meninos (...) jogam um tanto de lixo no chão. 
M11: É mesmo! Você chega lá na sala 902 e tá tudo sujo. Outro dia tinha comida no chão. 
F12: Eu tô pensando aqui. Porque a gente podia fazer uma campanha, né, e conscientizar os 

meninos, né, porque daí que nem o moço [Senhor João] falou, se o povo tem mais 

consciência eles vão economizar no lixo, né? 
Professora-pesquisadora: Que ótima sua ideia! 
F12: Eu sou inteligente, né fessora! (Risos). 
Professora-pesquisadora: Pessoal, com base nas ideias de vocês e tudo que já estudamos, 

nós vamos começar a próxima fase da nossa pesquisa. Como já passou do horário, no 

próximo encontro nós vamos organizar tudo. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Ainda nesse dia, após o diálogo anterior, de acordo com anotações registradas no 

diário de campo da professora-pesquisadora, a participante F8 sugeriu, com base na 

penúltima participação da participante F12 nesse diálogo, que a pesquisa fosse utilizada 

para que pudessem provar a relação entre a conscientização e a produção de lixo nas 

turmas. 

Desse modo, a participante F8 comentou que a “gente podia mostrar que se a 

pessoa não tem consciência [sobre a produção de lixo] ela produz mais lixo”.Então, a 

partir,das participações das participantes F8 e F12, essa pesquisa teve continuidade com 

o objetivo de mostrar, caso existisse, a relação entre a conscientização e a produção de 

lixo como, também,os comentários dados pelo Senhor João em sua entrevista. 

Então, a professora-pesquisadora percebeu que essa era uma oportunidade para 

introduzir os conceitos de relação entre grandezas haja vista que os participantes ainda 
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não haviam estudado esse conteúdo. É importante ressaltar que o desenvolvimento do 

processo de estudo dessa relação está detalhado na Etapa 3: Análise e Interpretação dos 

Dados. 

Após a condução da terceira atividade dessa etapa, a professora-pesquisadora 

propôs que os participantes em cada grupo escolhessem uma turma para realizar a coleta 

de dados. Nesse processo, os participantes de cada grupo ficaram responsáveis para 

recolher o lixo produzido por uma determinada turma da escola, pesar e anotar as 

informações coletadas31. 

Finalizando a análise dos dados da Etapa 1: Informações Gerais, apresenta-se, a 

seguir, os códigos preliminares que foram estabelecidos durante a realização da 

codificação aberta. 

 

3.4.1.1. Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados na Etapa 1: Informações 

Gerais 

 

O quadro 72 mostra os dados brutos coletados na Etapa 1: Informações Gerais 

com relação aos códigos preliminares identificados na realização da codificação aberta. 

 

Quadro 72: Codificação aberta da etapa 1: informações gerais 
Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 
1) Após assistirem aos vídeos respondam as seguintes questões: 
a) De que árvore é fabricado o papel? Eucalipto (30). 
b) Qual é a potência do motor que moe a madeira? É de 1500 

cavalos (27). 
c) Como é formada a madeira?É formada por fibra de celulose, 

lignina e extrativos (27). 
d) Qual a parte da madeira utilizada para fazer o papel?É a 

celulose (30). 
e) Explique como é fabricado o papel. Corta a árvore, pega a 

celulose, mistura com produtos químicos trata ele e pronto (30). 

Corta a árvore, separa a celulose da árvore, mistura ela 

[celulose] com substâncias que deixa ela branca, depois utiliza o 

jumbo para deixar o papel mais leve para ser vendido (30). 

Cortam as árvores, levam para fábrica e fazem todo o processo 

(30). 
a) Qual é a porcentagem de umidade da celulose para a 

fabricação do papel?80%(30). 
b) O rolo jumbo pesa quantas toneladas? Esse rolo tem quantos 

quilômetros de papel? De acordo com essas informações, 

determine quanto pesa uma folha de papel.Um rolo de jumbo 

pesa 21 toneladas e possui 56 quilômetros de 

 

 
(2) Consciência crítica 
 

 
(3) Preocupação com 

meio ambiente 

 

 
(4) Matemática no 

cotidiano 

 

 
(9) Dificuldade com a 

matemática 
 

 
(13) Conteúdos 

matemáticos 
 

 
31O desenvolvimento da coleta de dados será apresentado e analisado na Etapa 2: Coleta de Dados. 
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comprimento(4).Pesa só 21 toneladas (28). Nossa! 21 toneladas 

uma folha? (28). Eu acho que é 0,55 milímetros mesmo (31). 
c) De acordo com o vídeo, o que daria para fazer com rolo de 

jumbo? É verdadeira a informação dada? Como você pode 

provar isso coma utilização da matemática? Explique o seu 

raciocínio. Ir até a estratosfera e voltar, é verdadeira (27), pois 

são muitos papeis produzidos por que conta os centímetros e os 

milímetros (29). Calcular a altura da estratosfera (29), pois assim 

teremos uma ideia se isso é possível ou não (2). 
d) Uma árvore de eucalipto produz quantos pacotes de papel 

sulfite? E quantas folhas? Uma árvore de eucalipto é capaz de 

produzir 50 pacotes de folhas e 2500 folhas (29). 
2) Qual a sua percepção sobre a importância da reciclagem do 

papal? Quando você recicla o lixo sobra menos lixo (24), assim, 

ajuda também o meio ambiente (3) e diminui a poluição (3). 

Economiza a quantidade de lixo produzido (30) e ajuda o meio 

ambiente (3). Diminui a quantidade de lixo do mundo (27). É 

reciclar para ter mais [saneamento] (2). Se não reciclasse o lixo 

(26) teríamos ainda mais lixo (2). Lá na sua casa tem litro de 

água? (24). Você não reciclou (2)? Você compra uma Coca 

Cola, um refrigerante e quando acaba você pega e coloca água e 

coloca na geladeira (2). Eu coloco (3)! Eu jogo fora (26).Ao 

invés de tomar o refrigerante, pegar e jogar o litro fora (26) você 

lava e coloca água na geladeira (25). Você reciclou! (2). Eu acho 

que a importância da reciclagem é por que economiza do lixo 

(2). Eu penso que muitas vezes utilizamos uma garrafa pet e 

jogamos no lixo (3) ao invés de colocar água e reaproveitar o 

litro (2) por que a gente pode usar o litro pra reciclar (27). 

Vamos comprar uma garrafa só pra colocar água (24)? 

1) Leitura e discussão da entrevista realizada com João. 
É latinha, garrafa pet e alumínio (32). E vidro (32). E ferro velho 

(32). R$ 0,30 centavos o [quilo de] papelão dá nada (2)! Garrafa 

é R$ 1,00, a latinha é R$ 4,00 e o ferro velho é R$ 0,30 centavos 

(29). Lá perto de casa a latinha acho que é R$ 4,50 (31). Todo 

mundo junta (23)! R$ 0,05 centavos (27)! Como é que ele sabe 

disso? (2) Ele já sabe que o cara vende latinha todo dia e deve 

ter pesado uma (4). Se ele pesou uma ele só saberia o peso de 

uma latinha não o preço (4). Eu não sei (9). Ele pesou uma 

latinha que tem 20 gramas (29). Não sei explicar (9). R$ 20,00 o 

quilo do cobre (4), por isso que os caras vão lá e roubam (2). 10 

reais (4). Daí ele falou que os caras tiram R$ 300,00 em um dia 

se pegar o cobre dos fios e ele tira R$ 10,00 vendendo normal 

(2). Mas, é proibido (2). Mas, o governo tem dinheiro (2). Você 

não entendeu? (9). Eu acho que ele falou que as pessoas têm que 

ter mais consciência (2). Tipo não jogar tanto lixo fora (25) ou 

então reciclar mais coisas (25). E que isso pode dá dinheiro 

também que nem minha tia (31) ela vende latinha, papelão, 

garrafa e ela consegue um dinheiro e ela também tá ajudando o 

meio ambiente (3). É ter mais consciência (25). Esses meninos 

joga um tanto de lixo no chão (24). Você chega lá na sala 902 e 

tá tudo sujo (2). Outro dia tinha comida no chão (24).Eu tô 

pensando aqui que a gente podia fazer tipo uma campanha (23) e 

conscientizar os meninos (25) porque se o povo tem mais 

consciência eles vão economizar no lixo(2). 

 
(23) Relação entre 

pessoas e saneamento 

básico 
 

 
(24) Relação das 

pessoas com o próprio 

espaço 
 

 

 
(25) Mudança de 

hábitos 
 

 

 
(26) Descuido com o 

meio ambiente 

 

 

 
(27) Compreensão da 

atividade proposta 

 

 

 
(28) Compreensão 

equivocada da atividade 

proposta 

 

 
(29) Matematização de 

situações-problema 

 

 
(30) Fabricação do 

papel 
 

 
(31) Conexão entre a 

situação-problema 

proposta e o próprio 

contexto 
 

 
(32) Materiais 

reciclados 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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A partir dos códigos preliminares estabelecidos na codificação aberta apresenta-

se, a seguir, as categorias conceituais identificadas na codificação axial realizada para a 

Etapa 1: Informações Gerais do Bloco de Atividades III. 

 

3.4.1.2. Codificação Axial dos Dados Coletados na Etapa 1: Informações Gerais do 

Bloco de Atividades III 

 

O quadro 73 mostra a codificação axial bem como os códigos preliminares 

estabelecidos na codificação aberta para a etapa 1: Informações Gerais do Bloco de 

Atividades III. 

 

Quadro 73: Codificação axial dos dados coletados na Etapa 1: Informações Gerais 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(23) Relação entre pessoas e saneamento básico 
(24) Relação das pessoas com o próprio espaço 
(25) Mudança de hábitos 
(26) Descuido com o meio ambiente 
(32) Materiais reciclados 

 
Desenvolvendo um Olhar Crítico 

sobre a Comunidade: Relação com o 

Próprio Espaço 

(4) Matemática no cotidiano 
(9) Dificuldade com a matemática 
(13) Conteúdos matemáticos 
(29) Matematização de situações-problema 
(30) Fabricação do papel 

 
Transicionando entre 

Conhecimentos: Matemáticos 

Distintos: Relação entre os Espaços 

Escola e da Comunidade 
(2) Consciência crítica 
(3) Preocupação com meio ambiente 
(27) Compreensão da atividade proposta 
(28) Compreensão equivocada da atividade 

proposta 
(31) Conexão entre a situação e o próprio contexto 

 
Dialogando com Conhecimentos 

Matemáticos Distintos por meio da 

Ação Pedagógica da Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando o processo de apresentação e análise dos dados brutos do Bloco de 

Atividades III apresenta-se a análise dos dados da Etapa 2: Coleta de Dados, bem como 

o processo de desenvolvimento do Projeto: Arquivo Wall-e: Repensando a produção de 

lixo em comunidades periféricas por meio da matemática. 

 

3.4.2.  Análise dos Dados Brutos Coletados na Etapa 2: Coleta de Dados 

 

Nessa segunda etapa relacionada com a coleta dos dados, os participantes dos 

Grupos G1, G2 e G3 ficaram responsáveis pela coleta de lixo nas turmas da escola. Por 

exemplo, os participantes do Grupo G1 ficaram responsáveis pela turma 901, do 9º ano 
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do Ensino Fundamental II, os participantes do Grupo G2 ficaram responsáveis pela 

turma 201, do 2º ano do Ensino Fundamental I e os participantes do Grupo G3 ficaram 

responsáveis pela turma 902, do 9º ano do Ensino Fundamental II. 

A coleta dos dados, que estava relacionada coma quantidade de lixo produzido 

pelas turmas pesquisadas, foi realizada durante três semanas, entre os dias 10 de Junho 

de 2019 e 28 de Junho de 2019. 

Para a organização os dados coletados em cada turma, os participantes de cada 

grupo preencheram uma folha (Apêndice VIII) com informações sobre: a) Qual foi a 

turma pesquisada?, b) Quais foram os integrantes do grupo que estavam presentes no 

dia da coleta? e c) Quais foram as quantidades de lixo coletados por dia nesse período? 

É importante destacar que, nessa etapa, os participantes do Grupo G3, apesar de 

realizarem todas as etapas da pesquisa, bem como a coleta parcial dos dados, não 

entregaram essa folha com as informações sobre a quantidade de lixo coletado e, 

também, não realizaram a terceira etapa do desenvolvimento desse projeto, referente à 

análise dos dados. 

Quando questionados pela professora-pesquisadora sobre a ausência desse 

material, os participantes M11 e M3 argumentaram que coletaram o lixo apenas em dois 

dias e que os outros integrantes do grupo não estavam colaborando. Por isso, por causa 

do desentendimento entre os seus integrantes, esses participantes decidiram não 

continuarem com o desenvolvimento do Projeto: Arquivo Wall-e: Repensando a 

produção de lixo em comunidades periféricas por meio da Matemática. 

Contudo, as anotações registradas no diário de campo da professora-

pesquisadora mostram que esses participantes continuaram participando na maioria dos 

próximos encontros. Por esse motivo, a professora-pesquisadora apresentou, 

posteriormente, os dados coletados pelos participantes dos Grupos G1 e G2 referentes à 

análise e interpretação dessas informações. 

Assim, no dia 30 de Maio de 2019, a professora-pesquisadora apresentou para os 

participantes desse estudo, a proposta de participarem da 3º Feira Mineira de Iniciação 

Científica, com a apresentação do trabalho que os participantes estavam desenvolvendo. 

Os participantes ficaram animados com a proposta e iniciaram as discussões sobre as 

expectativas desse evento. 

A professora-pesquisadora, após a organização dos grupos por turma, entregou 

os materiais para a coleta do lixo, esclareceu as dúvidas sobre a organização do projeto 



156 

 

e propôs que os participantes dos Grupos G1, G2 e G3 iniciassem as atividades de 

coleta do lixo nas turmas escolhidas, no dia 10 de Junho de 2019, no horário combinado 

pelo próprio grupo. Assim, os participantes dos Grupos G1 e G3 realizaram a coleta de 

materiais no turno da manhã após o término das aulas às 11h:30min enquanto os 

participantes do grupo G2 realizaram a coleta do lixo no turno da tarde, também, ao 

término das aulas às 17h:20min. 

O projeto intitulado Arquivo Wall-e: Repensando a produção de lixo por meio 

da Matemática teve como objetivo inicial verificar a quantidade de lixo produzido pelas 

turmas do Ensino Fundamental I e II e propor, na escola, uma campanha de 

conscientização por meio de um painel que foi montado no pátio da escola. A figura 16 

mostra o início da construção desse painel no pátio da escola. 

 

Figura 16: Início da construção do painel no pátio da escola 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Inicialmente, foi destinado um dia para a construção do painel para que os 

participantes tivessem condições de cumprir o cronograma no tempo estipulado para a 

realização dessa tarefa. As tarefas de montagem do painel foram iniciadas no dia 5 de 

Junho de 2019, no horário das 13h:30min às 16h:10min, com o objetivo de ser 

concluído no dia seguinte. Então, o processo de montagem do painel demandou mais 

tempo de dedicação e empenho dos participantes e da professora-pesquisadora para a 

sua realização. 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora 

mostram que existiu uma preocupação dos participantes em terminarem a primeira parte 

do painel antes do início do intervalo dos alunos do Ensino Fundamental I. Isso, devido 

à grande quantidade de material no piso do pátio, que foi utilizado na montagem do 

painel, bem como por ser um espaço de lanche coletivo das turmas do 1º ano do Ensino 

Fundamental. No entanto, não foi possível terminar essa montagem antes do horário do 

intervalo. 
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Ressalta-se que, essa atividade gerou curiosidade nos alunos do Ensino 

Fundamental I. A figura 17 mostra o processo de montagem do painel, bem como o 

envolvimento dos alunos do Ensino Fundamental I nessa atividade. 

 

Figura 17: Montagem do painel e envolvimento dos alunos do Ensino Fundamental I 

nesse processo 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após algumas tentativas frustradas 32  de iniciar a demarcação do espaço 

destinado para o painel, ao final do encontro do dia 06 de Junho de 2019, as 

participantes F8 e F2 procuraram a professora-pesquisadora para propor algumas 

alterações na pesquisa de campo do projeto. 

De acordo com anotações do diário de campo da professora-pesquisadora, essas 

participantes argumentaram que, possivelmente, não teriam condições de continuar a 

montagem do painel pelo fato do mesmo de ter sido danificado por alunos de outros 

turnos da escola. Por isso, seria mais interessante que “a gente fizesse uma atividade de 

conscientização com a própria turma “para realizar a coleta do lixo e “ao invés de fazer 

com a escola toda e não ser bom”. 

Então, foi marcada uma reunião para o dia seguinte, na qual a proposta foi 

apresentada para os demais participantes, sendo que todos concordaram e, também, 

propuseram mudanças denominando-as de intervenções de conscientização. Em comum 

acordo, os participantes propuseram que, no primeiro dia de coleta do lixo, 10 de Junho 

 
32Como primeira tentativa, a professora-pesquisadora solicitou para a direção da escola que o espaço do 

pátio central fosse utilizado pelos alunos participantes do Clube de Matemática. No entanto, a direção 

ofereceu outro espaço, um pouco menos visível. Ainda, na tentativa de construção do painel e, após dois 

dias para conseguir a aprovação da direção para a sua construção no pátio central da escola, iniciou as 

atividades de montagem com apenas o fundo do painel. Porém, no dia seguinte o painel foi danificado por 

alunos de outro turno. 
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de 2019, cada grupo deveria entregar para a sua turma um questionário para 

identificação dos hábitos sobre o descarte do lixo. 

A figura 18 mostra as quatro questões do questionário 1,que foi entregue pelos 

participantes dos Grupos G1 e G2 para as turmas pesquisadas, sobre uma intervenção de 

conscientização, cujo objetivo foi identificar os seus hábitos com relação à produção de 

lixo, sobre o saneamento básico, bem como sobre a sua percepção referente à produção 

de lixo da sua turma. 

 

Figura 18: Intervenção de conscientização 1 - questionário 1 

 
Fonte: Arquivo pessoa da professora-pesquisadora 

 

Na segunda semana de coleta de lixo, os participantes de cada grupo ficaram 

responsáveis pela entrega de um segundo questionário que envolvia 2 (duas) questões 

sobre o que era saneamento básico e a coleta de lixo. O quadro 74 mostra um trecho do 

diálogo entre os participantes para decidirem sobre as possíveis atividades de 

intervenção nas turmas. 

 

Quadro 74: Diálogo entre os participantes sobre as atividades de intervenção 
F12: A gente podia colocar: por que você joga lixo no chão? 
Professora-pesquisadora: Mas, vamos pensar! A gente ainda não sabe se ele joga lixo no 

chão ou não, certo? 
F8: Acho que agora tinha que perguntar se eles sabem o que é saneamento básico? 
Professora-pesquisadora: Ótimo! Por quê? 
F8: Aí, fessora! Sei lá! (Risos) 
M7: Essa [pergunta] é boa! 
Professora-pesquisadora: Ok! O que mais? 
F12: Vamos colocar então assim é (...) se na sua rua tem coleta de lixo? 
F8: Isso! 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a coleta do segundo questionário, no dia 19 de Junho de 2019, os 

participantes de cada grupo realizaram uma breve apresentação para as turmas 

pesquisadas. Comentaram sobre alguns dados da produção de lixo no Brasil, da 

trajetória dos materiais desde a extração dos recursos naturais até chegar ao 

supermercado, bem como sobre os pontos que possibilitam que a Comunidade Mandela 

não possuísse um saneamento básico adequado. 
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A figura 19 mostra o questionário 2 entregue para as turmas pesquisadas, cujo 

objetivo foi identificar o conhecimento dos alunos sobre o significado de saneamento 

básico, bem como se entendiam que sua comunidade possuía saneamento básico e, 

também, sobre a explicação dos últimos dados referentes à produção de lixo no Brasil. 

 

Figura 19: Intervenção de conscientização 2 - questionário 2 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por fim, como terceira atividade de intervenção, foi construído um boneco 

denominado de Wall-e, que auxiliou os participantes de cada grupo de uma maneira 

mais didática para explicar os resultados da coleta de lixo no decorrer das três semanas. 

Para a construção do protótipo do Wall-e foram utilizados materiais 

reaproveitados, como, por exemplo, uma caixa de papelão, garrafa pet, tampinha de 

garrafa pet, vasinho de plantas e latinha de refrigerante. 

Todo o processo de criação e de coleta dos materiais utilizados e construção da 

primeira versão do Wall-e ocorreu de 19 de Junho de 2019 a 26 de Junho de 2019. A 

figura 20 mostra o processo de construção do protótipo do Wall-e. 

 

Figura 20: Processo de construção do protótipo do robô Wall-e 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A figura 21 mostra a versão final do robô Wall-e construído para a apresentação 

na 3º Femic, bem como para a sua utilização durante a realização da atividade de 

intervenção 3. Devido a curiosidade dos alunos de outras turmas dos 1º e 2º anos do 

Ensino Fundamental I e a pedido das professoras regentes de outras turmas da escola, os 
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participantes F8, F12 e M11 também apresentaram o Wall-e para as turmas 101 e 102, 

ambas do 1º ano do Ensino Fundamental I, e para a turma 202, do 2º ano do Ensino 

Fundamental I. 

 

Figura 21: Apresentação da versão final do Wall-epara as turmas 101, 102 e 202 dos 

Ensino Fundamental I e II 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Especificamente, para essa etapa, as codificações aberta e axial foram 

apresentadas ao fim da apresentação da Etapa 3: Interpretação e Análise dos Dados. 

Ressalta-se que, tendo em vista que a Etapa 2 teve como objetivo apresentar o processo 

de desenvolvimento da coleta de dados enquanto a Etapa 3 teve como objetivo 

apresentar a interpretação dos participantes para esses dados coletados. 

Assim, finalizando a análise dos dados dessa etapa, apresenta-se, a seguir, os 

dados brutos coletados na Etapa 3: Interpretação e Análise dos Dados, do 

desenvolvimento do projeto:Arquivo Wall-e: Repensando a Produção de Lixo em 

Comunidades Periféricas por meio da Matemática. 

 

3.4.3. Análise dos Dados Brutos Coletados na Etapa 3: Análise e Interpretação dos 

Dados 

 

A Etapa 3: Análise e Interpretação dos Dados foi realizada no dia 29 de Junho 

de 2019 e contou coma presença de 10 participantes. Para a coleta do lixo, os 

participantes de cada grupo utilizaram os seguintes materiais:a) saco de lixo, b) luvas e 

c) caderno de anotações, bem como uma balança eletrônica, que foi fornecida pela 

professora-pesquisadora, estando disponível para os participantes na sala da supervisão 

para a realização das pesagens do lixo coletado nas salas de aula. 

Durante o processo de coleta do material em sala de aula, de acordo com 

anotações registradas nos cadernos de anotações dos participantes em seus respectivos 

grupos, o lixo coletado nas turmas foi composto por: papel, papel de bala e palito de 
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pirulito e, em caso específico, restos de comida como relatado anteriormente pelo 

participante M1. 

Para a apresentação e análise dos dados da Etapa 3: Análise e Interpretação dos 

Dados foi realizada uma atividade que direcionasse os participantes em relação à 

análise dos dados coletados em suas turmas. Para isso, essa etapa foi subdividida em 3 

(três) atividades. 

A primeira atividade teve como objetivo a avaliação da quantidade de lixo 

produzido pela turma pesquisada com base nos dados coletados pelos participantes de 

cada grupo. A segunda atividade, com os itens: a, b, c, d e e, consistia no cálculo da 

quantidade média de lixo produzido pela turma em um dia, uma semana e um mês 

e,ainda, a quantidade estimada de água necessária para a produção de papel presente no 

material coletado. 

Por fim, a atividade 3, com os itens: a, b, c, d e e, teve como objetivo a 

construção de gráficos que apresentassem a quantidade total de lixo produzidos na 1º 

semana, na 2º semana e na 3º semana,pelas turmas pesquisadas.No item e foi solicitado 

aos participantes que refletissem e escrevessem a sua percepção sobre a experiência da 

realização dessa pesquisa em relação à produção de lixo na escola com base nos 

resultados obtidos nessa experiência. 

É importante ressaltar que os participantes do Grupo G3 responderam a 

atividade 1 com base em sua percepção sobre a coleta do lixo, bem como sobre o item e 

da atividade 3. No entanto, como explicado anteriormente, esses participantes não 

continuaram com o desenvolvimento das demais atividades propostas devido à ausência 

de material para análise. 

Assim, a análise das respostas dadas para a atividade 1: Com base nos dados 

coletados, como o grupo avalia a quantidade de lixo produzido na turma pesquisada?, 

mostra que os participantes do Grupo G2, responsáveis pela coleta de lixo da turma 

201, argumentaram que os alunos dessa “turma produzem pouco lixo, pois o peso 

máximo de lixo coletado foi de 179g”. Por exemplo, a participante F8, integrante do 

Grupo G2 afirmou que “eu esperava que fosse mais fessora por que eles cortam, colam 

e fazem mais atividades”. 

Por outro lado, os participantes do Grupo G3 argumentaram que a quantidade de 

lixo coletada em sua turma “foi + ou -, pois alguns dias pesavam mais de 300g e outros 

pesavam menos de 100g”. Finalizando essa atividade, os participantes do Grupo G1 
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comentaram que “foi muito pouco lixo e isso é um bom sinal”. No entanto, a 

participante F12 desse grupo afirmou que “nó, mas outro dia tinha até comida no chão 

“enquanto o participante M1 então argumenta “é, mas naquele outro dia eu acho que as 

tias [ASB-  Auxiliar de Serviços Básicos] já tinham limpado”. 

Em seguida, a questão 2: Agora, reflitam sobre a quantidade de lixo que foi 

produzida por uma turma no decorrer de uma semana, qual foi essa quantidade? E em 

um mês? E em um ano? Expliquem sua resposta, foi respondida pelos participantes. No 

item a: Calcule a quantidade média de lixo produzido pela turma por dia, esperava-se 

que os participantes calculassem a média de lixo produzido por dia em cada turma 

pesquisada, ou seja, a soma total da quantidade de lixo dividido pela quantidade de dias 

em que o lixo foi coletado. 

Contudo, é importante destacar que, inicialmente, a professora-pesquisadora 

propôs que os participantes realizassem estimativas para determinar as médias 

solicitadas, considerando-se que se tratava de um conteúdo matemático de um ano 

escolar diferente do 8º ano, pois estava relacionado com a média, a mediana e a moda. 

No entanto, a professora-pesquisadora percebeu que essa atividade oportunizou a 

introdução desses conceitos. 

Nesse direcionamento, a professora-pesquisadora utilizou como exemplo as 

próprias atividades que estavam sendo realizadas para introduzir conceitos 

fundamentais de estatística e as suas definições de maneira mais simples para que os 

participantes pudessem compreender os conceitos de média, mediana e moda, pois, 

teoricamente, tratam-se de conceitos que são aprofundados no estudo dos conteúdos de 

estatística que é abordado no 3ª ano do Ensino Médio. 

Nesse contexto, destaca-se que os participantes do Grupo G1 determinaram a 

quantidade média de lixo produzido por dia apenas da primeira semana, pois somaram a 

quantidade de lixo coletado na semana, dividindo-a por 4, que foi a quantidade de dias 

em que a coleta foi realizada. Esses participantes encontraram a soma de 409 gramas de 

lixo, porém, ao dividi-la por 4, determinaram um resultado equivocado. A figura 22 

mostra os cálculos realizados pelos participantes do Grupo G1 para esse item. 
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Figura 22: Cálculo da quantidade média de lixo por dia determinada pelos participantes 

do Grupo G1 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Desse modo, os participantes do Grupo G2 calcularam a quantidade média por 

dia de lixo produzido apenas para a primeira semana de coleta, porém, determinaram, 

corretamente, a quantidade média de lixo produzido. A figura 23 mostra os cálculos 

realizados pelos participantes do Grupo G2. 

 

Figura 23: Cálculo da quantidade média de lixoproduzida por dia calculada pelos 

participantes do Grupo G2 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para o item b: Calcule a quantidade média de lixo 

produzido pela turma em uma semana, mostra que os participantes dos Grupos G1 e G2 

compreenderam o significado da atividade proposta, pois calcularam a quantidade total 

de lixo produzido e a dividiram por 3 (três), que foi a quantidade de semanas da coleta 

de dados. A figura 24 mostra os cálculos realizados pelos participantes do Grupo G2. 

 

Figura 24: Cálculo da quantidade média de lixo por semana determinada pelos 

participantes do Grupo G2 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Os participantes do Grupo G1 também calcularam a quantidade média de lixo 

produzido por semana, do modo previsto para essa atividade, encontrando o valor 

médio de 866 gramas por semana. Contudo, ao perceber o valor alto em relação aos 

dados coletados, especificamente com relação à coleta realizada no dia 18 de Junho de 
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2019, que foi de 1599 gramas, a professora-pesquisadora questionou os integrantes 

desse grupo sobre esse fato. 

Então, esses participantes argumentaram que “fessora, eu até escrevi no caderno 

por que a Silvia33 mandou a gente catar o lixo da supervisão e da direção também, a 

gente até falou que era só da sala, mas ela falou pra aproveitar e catar e aí nós juntô, 

né!”. A figura 25 mostra o cálculo realizado pelos participantes do Grupo G1. 

 

Figura 25: Cálculo da quantidade média de lixo por semana determinada pelos 

participantes do Grupo G1 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Para a resolução do item c: Calcule a quantidade média de lixo produzido pela 

turma em um mês, ao considerar um mês com 4 semanas, a expectativa era de que os 

participantes utilizassem os resultados obtidos no item anterior, a quantidade média por 

semana, e a multiplicassem por 4 semanas. 

Esperava-se também que esses participantes calculassem o total de lixo coletado 

sem considerar que esse valor se referia ao cálculo de 3 semanas. A figura 26 mostra os 

cálculos realizados pelos participantes do Grupo G2, que, de acordo com o item 

anterior, deveriam determinar o valor médio de 1104 gramas por mês, contudo, o valor 

que encontraram foi 830 gramas. 

 

Figura 26: Cálculo da quantidade média de lixo por mês determinada pelos participantes 

do Grupo G2 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Nesse direcionamento, os participantes do Grupo G1, que, com base, no item c, 

deveriam determinar o valor médio de 3464 gramas, encontraram o valor de 2599 

 
33Nome fictício dado para a supervisora da escola. 
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gramas para o total da coleta, mas não apresentaram os cálculos realizados, apenas o 

resultado final dessa operação.  

Por fim, o item d: De acordo com o site “painel Florestal” são necessários 10 

litros de água para se produzir 1 folha de papel A4 (O peso aproximado de uma folha 

de papel é de aproximadamente 5g). Portanto, suponha que a maior parte do lixo 

produzido pela turma seja papel, quantos litros de água são necessários para se 

produzir a quantidade de folhas coletados em um dia na turma?, teve como objetivo 

identificar possíveis argumentos matemáticos utilizados pelos participantes para 

resolverem essa situação-problema. 

Nesse sentido, esses participantes poderiam utilizar os conteúdos matemáticos, 

como, por exemplo, a) adição de frações ao somarem os pedaços de papel, b) regra de 

três ao considerarem que, se uma folha de 5 (cinco) gramas gasta 10 litros de água, 

então, a quantidade coletada gastaria quantos litros e c) estimativas e/ou 

arredondamentos. 

Por exemplo, os participantes dos Grupos G1 e G2 calcularam a quantidade de 

água gasta com a utilização de estimativas. Os participantes do Grupo G1 

argumentaram que são “80 litros porque normalmente chegam de 7 a 8 bolinhas de 

papel, mais ou menos, em cada dia”. Por outro lado, os participantes do Grupo G2 

comentaram que são “100 litros porque 10 folhas de papel foram coletadas 

aproximadamente por dia”. A figura 27 mostra os cálculos realizados pelos 

participantes do Grupo G2 para a determinação da resposta para esse item. 

 

Figura 27: Cálculo da quantidade de água gasta para a produção da quantidade de lixo 

coletado pelos particpantes doGrupo G2 em um dia 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

O principal objetivo do item e: Preencha a tabela com as informações 

encontradas a partir dos dados encontrados nos itens: a, b e c, bem como realizar uma 

estimativa para a produção de lixo pelas turmas pesquisadas no período de 1 ano a 10 

anos. 

Dessa maneira, para o cálculo da produção de lixo para 1 ano, os participantes 

dos Grupos G1 e G2, a partir dos dados encontrados no item c,multiplicaram o resultado 
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por 12, que seria a quantidade de meses em um ano. A figura 28 mostra a tabela com os 

dados encontrados pelos grupos participantes dos Grupos G1 e G2. 

 

Figura 28: Dados encontrados pelos participantes dos Grupos G1 e G2 para produção de 

lixo 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A atividade 3: Construção de gráficos teve como objetivo a sistematização das 

informações encontradas por meio da construção de gráficos contendo os dados 

coletados na semana 1, na semana 2 e na semana 3. Para o desenvolvimento dessa 

atividade, a partir dos esboços dos gráficos demonstrados nas figuras 29 e 30, os 

participantes os construíram utilizando as ferramentas do Word e do Excel, sob 

orientação da professora-pesquisadora, para a posterior apresentação do banner na 3º 

FEMIC. 

Após uma breve revisão dos tipos de gráficos e de suas representações, a 

professora-pesquisadora orientou esses participantes para escolherem um formato que 

melhor se adequaria aos dados para mostrar os resultados obtidos em cada pesquisa. 

Assim, os participantes dos Grupos G1 e G2 optaram pela construção do gráfico 

de barras enquanto os participantes do Grupo G1 apresentaram mais dificuldades na 

construção do gráfico. Por exemplo, a figura 29 o esboço inicial do processo de 

construção dos gráficos pelos participantes do Grupo G1 nas semanas 1, 2 e 3 sobre a 

quantidade de lixo coletado na turma 901. 

 

Figura 29: Construção de gráficos pelos participantes do Grupo G1 sobre a quantidade 

de lixo coletado nas semanas 1, 2 e 3 na turma 901 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Por outro lado, os participantes do Grupo G2 não apresentaram dificuldades e 

rapidamente terminaram essa tarefa. A figura 30 mostra os gráficos construídos pelos 

participantes do Grupo G2 para as semanas 1, 2 e 3 da turma 201. 

 

Figura 30: Gráficos construídos pelos participantes do Grupo G2 sobre a quantidade de 

lixo coletado para assemanas 1, 2 e, 3 da turma 201 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Com as informações obtidas e discutidas pelos participantes de cada grupo, a 

professora-pesquisadora propôs o item: Vamos refletir! Com base nos resultados 

obtidos nesse projeto, discutam com os participantes de seu grupo e escreva um 

pequeno texto, como foi a experiência de pesquisa nas turmas e quais são as 

possibilidades de se diminuir a quantidade de lixo produzido na escola e, 

consequentemente, na comunidade. 

O principal objetivo desse item foi a sistematização das informações obtidas 

com a realização da pesquisa, bem como realizar um levantamento dos pontos mais 

relevantes no desenvolvimento desse projeto. 

Por exemplo, os participantes do Grupo G3 argumentaram que “Foi divertido, 

gostamos muito dessas experiências, às vezes, eram só 2 ou 3 pessoas que faziam a 

coleta e,às vezes, não pegava direito. Quase sempre quando a gente juntou dava o peso 

de 100 gramas e outros dias chegava dá até 300 gramas”.No entanto, os participantes 

desse grupo não discutiram sobre as possíveis propostas de mudança para se diminuir a 

quantidade de lixo na escola e na comunidade. 

Com relação ao comentário dos participantes do Grupo G1, é importante 

destacar que novas propostas foram pensadas e discutidas para a apresentação na 3º 

Femic, que foram apresentadas posteriormente. Nesse contexto, os participantes do 

Grupo G2 destacam pontos importantes como, por exemplo, as expectativas em relação 

à pesquisa, aos resultados encontrados e as possibilidades para a redução de lixo na 

escola e na comunidade. 
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Nesse direcionamento, no dia 08 de julho de 2019, as participantes F2 (Grupo 

G2), F8 (Grupo G2) e F12 (Grupo G1), que representariam o Clube de Matemática, na 

3ª FEMIC elaboraram uma nova construção dos gráficos com o auxílio de ferramentas 

do Word e do Excel, com o objetivo de comparar os resultados encontrados nas turmas 

201 e 901 e padronizar essas representações para apresentarem na 3ª FEMIC. 

É importante destacar que, após o envio do comunicado (Apêndice XI) para os 

pais informando sobre a participação dos participantes na 3º Femic e convidando-os 

para que, caso autorizassem a participação do(a)filho(a) no evento, comparecessem para 

uma reunião coma professora–pesquisadora em um dos horários e dias previamente 

disponíveis. 

No entanto, apenas 4 (quatro) pais e/ou responsáveis estiveram presentes nessa 

reunião, sendo que foram informados que deveriam retornar as autorizações de viagem 

devidamente assinadas e reconhecidas em cartório de acordo com as exigências da 3º 

Femic. Contudo, ao final desse processo, apenas as autorizações das participantes F2, 

F8 e F12 foram retornadas dentro do prazo estabelecido anteriormente. 

Então, com o objetivo de explorarem os resultados obtidos da pesquisa realizada, 

com mais profundidade, as participantes F2, F8 e F12 foram orientadas pela professora-

pesquisadora para realizarem novamente os cálculos de média ao considerarem a média 

diária de produção de lixo em cada semana comparando-a com as médias das turmas 

201 e 901. Contudo, é importante destacar que houve um erro de digitação na 

elaboração dos gráficos durante as suas construções que não foi percebido pelos 

participantes e nem pela professora-pesquisadora, no qual a turma 901 foi identificada 

como 902. 

Como mencionado anteriormente, os participantes do Grupo G2, responsáveis 

pela coleta na turma 201 esperavam uma quantidade bem maior de lixo. Desse modo, de 

acordo com a análise realizada pelas participantes F2, F8 e F12, por meio das anotações 

registradas em seus diários de campo34,com relação à turma 201 e baseadas nos dados 

coletados pelos participantes do Grupo G2, 

As participantes F2, F8 e F12 relataram que “apesar de terem iniciado com 179g 

[no dia 10 de junho] terminaram a semana, no dia 13 de junho, com 39g, tendo em 

média 108.25g de lixo por dia” durante a primeira semana de coleta, no período de 10 

 
34É importante ressaltar que a apresentação de um diário de campo e de um relatório final contendo os 

relatos sobre o processo de desenvolvimento do projeto eram exigências para participação na 3º FEMIC. 

Então, as participantes F2, F8 e F12 utilizaram os cadernos de campo e o relatório final durante esta etapa 

para análise e apresentação dos dados da pesquisa que realizaram nas turmas 201 e 902. 
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de junho a 13 de junho de 2019, enquanto que, com relação à turma 901, afirmaram que 

“chegamos ao valor de 102.25g por dia”. 

A condução da análise dos dados coletados sobre o lixo na turma 901 foi 

realizado como na turma 201, baseados na coleta de dados pelos participantes do Grupo 

G1. A figura 3135 mostra a tabela preenchida com os dados coletados pelos participantes 

dos Grupos G1 e G2 durante a coleta de lixo que foi realizada no período de 10 de 

Junho a 28 de Junho de 2019. 

 

Figura 31: Quantidade de lixo produzido pelas turmas 201 e 901 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Assim, após o cálculo da média da primeira semana da turma 201 com 

108,25gramas e da turma 901 com 102,25 gramas, as participantes F2, F8 e F12 

subtraíram esses dois valores e concluíram que “como previsto, a turma 201 possui uma 

produção de 6g de lixo a mais que a turma 901”. 

Por fim, após a coleta do dia 10 de Junho de 2019, os participantes dos Grupos 

G1 e G2 entregaram o primeiro questionário para ser respondido e explicaram para as 

suas respectivas turmas, 201 e 901, os objetivos do projeto: Arquivo Wall-e, que 

estavam relacionados com a quantificação do lixo produzido em cada turma, bem como 

a sua relação com a questão da conscientização. O gráfico 3 mostra o gráfico construído 

pelas participantes F2, F8 e F12 para semana 1 de produção de lixo nas turmas 201 e 

902. 

 

 
35  Os nomes dos participantes presentes em cada grupo no dia da coleta foram mantidos em sigilo 

conforme as exigências do Comitê de Ética da UFOP. 
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Gráfico 3: Quantidade de lixo produzido pelas turmas 201 e 901 na semana 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Como apresentado na figura 18, a primeira intervenção consistiu num breve 

questionário, com quatro perguntas, além da explicação sobre a proposta do projeto: 1) 

Você costuma jogar lixo no chão? 2) Em sua rua costumam jogar lixo no chão? 3) Você 

sabe para onde vai o lixo da sua casa? e 4) A sua turma costuma jogar lixo no chão? 

Na questão 1: Você costuma jogar lixo no chão? as respostas dadas pelos alunos 

da turma 201 mostram que todos os 18 alunos presentes responderam que não jogam 

lixo no chão. Na turma 901, dos 24 alunos presentes, 19 alunos responderam que não 

têm o costume de jogar lixo no chão enquanto 5 (cinco) alunos responderam que sim. 

Na questão 2: Em sua rua costumam jogar lixo no chão?, 02 (dois) alunos da 

turma 201 responderam que “Não” enquanto 16 alunos responderam que “Sim” para 

essa pergunta. Na turma 901, 4 (quatro) alunos responderam que as pessoas não 

costumam jogar lixo no chão em sua rua enquanto 20 alunos responderam que sim. 

Na questão 3: Você sabe para onde vai o lixo de sua casa?, 7 (sete) alunos da 

turma 201 responderam que não sabem para onde vai o lixo de suas casas enquanto 11 

alunos responderam que sim. Na turma 901, 11 alunos responderam que sim enquanto 

13 alunos responderam que não sabem para onde vai o lixo de suas casas. 

Na questão 4: A sua turma costuma jogar muito lixo fora?, 8 (oito) alunos da 

turma 201 responderam que sim enquanto 10 alunos responderam que não costuma 

jogar lixo fora. Na turma 901, 6 (seis) alunos responderam que sim, pois a sua turma 

joga muito lixo fora enquanto 18 alunos responderam que não. 

A análise dos dados mostra que as participantes F2, F8 e F12 inferiram que a 

“turma 201 apresentou uma queda na quantidade de lixo produzido em relação à 

primeira semana”. Essas participantes também realizaram novamente os cálculos para a 

determinação das médias diárias para essa semana e determinaram que, para a turma 

201 “foi produzido, em média, 59,3g de lixo por dia”. 
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Conforme os dados analisados, essas participantes também concluíram que a 

turma 901 “apresentou uma quantidade média [de lixo produzido] maior que a semana 

anterior. Foi produzido, em média, 105g de lixo por dia”. O gráfico 4 mostra o gráfico 

da segunda semana de coleta de lixo das turmas 201 e 901. 

 

Gráfico 4: Quantidade de lixo produzido pelas turmas 201 e 901 na semana 2 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Para o segundo questionário de intervenção, como apresentado na figura 19, 

foram elaboradas 2 (duas) para os alunos, além das explicações sobre a produção de 

lixo no Brasil e da trajetória dos materiais, bem como sobre os aspectos do saneamento 

básico da Comunidade Mandela: a) Você sabe o que é saneamento básico? e b) Na sua 

rua passa caminhão de lixo? 

Nessa etapa, os participantes do Grupo G1 apresentaram dificuldades na 

realização da segunda intervenção na turma 901, pois, de acordo com as observações 

registradas em seu caderno de campo, afirmaram que a “sala é muito bagunceira. Não 

deixaram a gente terminar de falar, alguns [alunos] nem responderam. A gente só 

entregou e explicou que o Brasil produz muito lixo e foi embora eles ficaram zuano36”. 

De acordo com esses dados, esses participantes determinaram que: 

Na primeira questão: Você sabe o que é saneamento básico?, dos 19 alunos 

presentes na turma 201, 13 responderam que não enquanto 6 (seis) responderam que 

sim, pois sabem o significado de saneamento básico. Na turma 901, 6 (seis) alunos 

responderam que sim enquanto 13 alunos responderam que não sabem o que é 

saneamento básico. 

Na questão 2: Na sua rua passa caminhão de lixo?, na turma 201,6 (seis) alunos 

responderam que não enquanto 13 alunos responderam que sim. Na turma 901, 10 

 
36Brincando. 
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alunos responderam que sim enquanto 6 responderam que em sua rua não há o serviço 

de caminhão de lixo. 

Continuando com o processo de análise dos dados, na semana 3, as participantes 

F2, F8 e F12 calcularam as médias diárias da produção de lixo das turmas 201 e 902, 

concluindo que a “turma 201 teve uma produção média de 43,8g de lixo por dia. A 

turma 901 teve uma produção média de 86,9g de lixo por dia”. O gráfico 5 mostra os 

resultados da produção de lixo da semana 3 das turmas 201 e 901. 

 

Gráfico 5: Quantidade de lixo produzido pelas turmas 201 e 901 durante a semana 3 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Finalizando a análise dos dados da Etapa 3: Análise e Interpretação dos Dados, 

apresenta-se, a seguir, os códigos preliminares que foram estabelecidos durante a 

realização da codificação aberta, bem como as categorias conceituas que foram 

elaboradas na codificação axial. 

 

3.4.3.1. Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados na Etapa 2: Coleta dos 

Dados e Etapa 3: Análise e Interpretação dos Dados 

 

O quadro 75 mostra os dados brutos coletados na Etapa 3: Análise e 

Interpretação dos Dados com relação aos códigos preliminares identificados na 

realização da codificação aberta. 

 

Quadro 75: Codificação aberta da etapa: coleta dos dados e da etapa 3: análise e 

interpretação dosdados 
Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

(Códigos 

Preliminares) 
Etapa 2: Coleta dos Dados 
A gente podia colocar tipo por que você joga lixo no chão? 

(38).Acho que agora tinha que perguntar (38) se eles sabem o que é 

saneamento básico (23)? Aí, fessora! Sei lá (28). Essa [pergunta] é 

 
(2) Consciência 

crítica 
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boa! Vamos colocar então assim é (38) [Pausa] se na sua rua tem 

coleta de lixo (15)? 
Etapa 3: Análise e Interpretação dos Dados 
1) Com base nos dados coletados, como o grupo avalia a quantidade 

de lixo produzido na turma pesquisada?A turma produz pouco lixo 

(23), pois o peso máximo de lixo coletado foi de 179 gramas (4). Eu 

esperava que fosse mais fessora(2) por que eles cortam, colam e 

fazem mais atividades (24). Alguns dias pesavam mais de 300 

gramas e outros pesavam menos de 100 gramas (29). Foi muito 

pouco lixo e isso é um bom sinal (2). Mas outro dia tinha até 

comida no chão (24). Outro dia eu acho que as tias [ASB-Auxiliar 

de Serviços Básicos] já tinha limpado (36). 
2) Agora, reflitam sobre a quantidade de lixo que foi produzida por 

uma turma no decorrer de uma semana, qual foi essa quantidade? E 

em um mês? E em um ano? Expliquem sua resposta 
a) Calcule a quantidade média de lixo produzido pela turma por dia. 

Foi 409 ÷4 = 108 (9). Foi de 108 (4). 433 ÷4 = 108. 108 gramas por 

dia (27). 
b) Calcule a quantidade média de lixo produzido pela turma em 

uma semana. 830 ÷ 3 = 276. 276 g (27). 2599 ÷3 (27) =866 (26). 

Eu escrevi no caderno que a supervisora da escola mandou a gente 

catar o lixo da supervisão e da direção (24). A gente até falou que 

era só da sala (27), mas ela falou pra aproveitar e catar(24). 
c) Calcule a quantidade média de lixo produzido pela turma em um 

mês (26). Foram 433+178+219 =830 gramas (29) 
d) De acordo com o site “Painel Florestal” são necessários 10 litros 

de água para se produzir 1 folha de papel A4 (O peso aproximado 

de uma folha de papel é de aproximadamente 5g). Portanto, 

suponha que a maior parte do lixo produzido pela turma seja papel, 

quantos litros de água são necessários para se produzir a quantidade 

de folhas coletados em um dia na turma?80 litros por que 

normalmente chega de 7 a 8 bolinhas de papel mais ou menos em 

cada dia (29). 10 folhas de papel foram coletadas, 

aproximadamente, por dia, 10 x 10 =100 litros (29). 
3) Com base nos resultados obtidos nesse projeto, discutam com os 

participantes de seu grupo e escreva um pequeno texto, como foi a 

experiência de pesquisa nas turmas e quais são as possibilidades de 

se diminuir a quantidade de lixo produzido na escola e, 

consequentemente, na comunidade 
Foi divertido (39), gostamos muito dessas experiências (39),às 

vezes, eram só 2 ou 3 pessoas que faziam a coleta (40). Quase 

sempre quando a gente juntou (40) dava o peso de 100 gramas e 

outros dias chegava dá até 300 gramas (4). Foi muito bom a 

pesquisa (39) por que a gente viu como que a turma 901 produz 

uma quantidade de lixo grande (2), mas só quando a gente 

comparou coma turma 201 (40). Para mudar nós achamos que é 

fazer mais atividades assim (40) para conscientizar outros alunos da 

escola (2). A pesquisa foi muito boa (39). Nós esperávamos que a 

quantidade de lixo coletada na turma 201 fosse maior (24), mas 

turma produziu bem menos lixo (2). A turma foi muito educada ao 

nos receber na sala (40) todos os dias e a professora também nos 

recebia muito bem (6). Nós achamos que para diminuir o lixo as 

pessoas (25) deveriam ser conscientizadas para não jogar mais lixo 

(38). Apesar de ter iniciado com 179 gramas terminou a semana, no 

dia 13 de junho, com 138 gramas, tendo em média 108,25gramas de 

 
(4) Matemática no 

cotidiano 

 

 
(6) Papel da 

professora 

 

 
(9) Dificuldade com 

a matemática 
 

 
(13) Conteúdos 

matemáticos 
 

 
(15) Definindo 

saneamento básico 

 

 
(23) Relação entre 

pessoas e saneamento 

básico 
 

 
(24) Relação das 

pessoas com o 

próprio espaço 
 

 
(25) Mudança de 

hábitos 
 
(26) Descuido com o 

meio ambiente 
 

 
(27) Compreensão da 

atividade proposta 

 
(28) Compreensão 

equivocada da 

atividade proposta 
 
(29) Matematização 

de situações-

problema 
 

 
(38) Ações de 

conscientização 
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lixo por dia (29). Chegamos ao valor de 102,25g por dia (16). Como 

previsto, a turma 201 possui uma produção de 6 g de lixo a mais 

que a turma 901 (24). Apresentou uma quantidade média maior que 

a semana anterior (26). Foi produzido, em média (13), 105 gramas 

de lixo por dia (29). A gente explicou que o Brasil produz muito 

lixo (2). A turma 201 teve uma produção média de 43,8gramas de 

lixo por dia e a turma 901 teve uma produção média de 86,9g de 

lixo por dia (29). 

(39) Interesse e 

motivação 

 
(40) Ação coletiva  
 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A partir dos códigos preliminares estabelecidos na codificação aberta apresenta-

se, a seguir, as categorias conceituais identificadas na codificação axial realizada para a 

Etapa 3: Análise e Interpretação dos Dados para o Bloco de Atividades III. 

 

3.4.3.2. Codificação Axial dos Dados Coletados na Etapa 3: Análise e Interpretação 

dos Dados do Bloco de Atividades III 

 

O quadro 76 mostra a codificação axial, bem como os códigos preliminares 

estabelecidos na codificação aberta para a Etapa 2: Coleta dos Dados e para a Etapa 3: 

Análise e interpretação dos Dados do Bloco de Atividades III. 

 

Quadro 76: Codificação aberta da etapa: coleta dos dados e da etapa 3: análise e 

interpretação dos dados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(15) Definindo saneamento básico 
(23) Relação entre pessoas e saneamento básico 
(24) Relação das pessoas com o próprio espaço 
(25) Mudança de hábitos 
(26) Descuido com o meio ambiente 
(40) Ação coletiva 

 
Desenvolvendo um Olhar Crítico 

sobre a Comunidade: Relação com o 

Próprio Espaço 

(4) Matemática no cotidiano 
(9) Dificuldade com a matemática 
(13) Conteúdos matemáticos 
(29) Matematização de situações-problema 

Transicionando entre 

Conhecimentos: Matemáticos 

Distintos: Relação entre os Espaços 

Escola e da Comunidade 
(2) Consciência crítica 
(3) Preocupação com meio ambiente 
(6) Papel da professora 
(27) Compreensão da atividade proposta 
(28)Compreensão equivocada da atividade proposta 
(38) Ações de conscientização 
(39) Interesse e motivação 

 
Dialogando com Conhecimentos 

Matemáticos Distintos por meio da 

Ação Pedagógica da Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando com o processo de apresentação e análise dos dados brutos do 

Bloco de Atividades III apresenta-se a análise dos dados da Etapa 4: Exposição do 
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Projeto, na 3º FEMIC, do desenvolvimento do projeto: Arquivo Wall-e: Repensando a 

Produção de Lixo em Comunidades Periféricas por meio da Matemática. 

 

3.4.4. Análise dos Dados Brutos Coletados na etapa 4: Exposição do Projeto na 3ª 

FEMIC 

 

Como a última etapa do Bloco de Atividades III: Dialogando com 

Conhecimentos Matemáticos Distintos, o projeto: Arquivo Wall-e: Repensando a 

Produção de Lixo em Comunidades Periféricas por meio da Matemática, foi 

desenvolvido no decorrer de 4 (quatro) etapas: Etapas 1: Informações Gerais, Etapa 2: 

Coleta de dados, Etapa 3: Análise e interpretação dos Dados e Etapa 4: Exposição do 

Projeto. Esse projeto foi submetido na categoria: Ciências Exatas e da Terra, Ensino 

Fundamental II, sendo aprovado para exposição na 3º Feira Mineira de Iniciação 

Científica – 3ª FEMIC, que ocorreu na cidade de Mateus Leme, Minas gerais, entre os 

dias 13 de Agosto de 2019 a 16 de Agosto de 2019. 

Destaca-se que, ao final da participação das participantes F2, F8 e F12 na 3º 

FEMIC, a professora-pesquisadora, no dia 20 de Agosto de 2019, realizou uma roda de 

conversa (Apêndice X) sobre a experiência da participação das mesmas no evento. O 

principal objetivo dessa roda de conversa estava relacionado com a percepção dessas 

participantes sobre o desenvolvimento e exposição de projetos da maneira como o 

projeto: Arquivo Wall-e foi desenvolvido, bem como discutir sobre as suas experiências 

por meio da análise de trechos dos diálogos dessa roda de conversa. 

Nesse contexto, no dia 13 de Junho de 2019, foi agendada uma reunião com os 

pais de todos os participantes interessados em participar da 3º FEMIC. Contudo, apenas 

4 (quatro) pais estiveram presentes nessa reunião. A professora-pesquisadora 

estabeleceu, de acordo com o cronograma da 3ª FEMIC, que os pais deveriam entregar 

as autorizações (Apêndice XI) devidamente preenchidas e autenticadas até o dia 12 de 

julho de 2019. No entanto apenas as autorizações das participantes F2, F8 e F12 foram 

entregues, autorizando a sua participação no evento. Assim, essas três participantes 

representaram o Clube De Matemática na 3º FEMIC. 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora 

mostram que essas participantes ficaram bastante empolgadas com a sua participação 

nesse evento. Por exemplo, a participante F8 relatou que “foi preciso convencer o meu 

pai de que a minha participação nesse evento seria importante”. 
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Por exemplo, a participação da participante F8 na roda de conversa sobre o 

evento confirma a sua empolgação, pois afirma que “somos privilegiadas, não é 

fessora? Vamos participar da maior feira do Brasil”. Assim, essa participante continua 

comentando que “Isso de ter sido chamada eu já esperava. O projeto estava muito bom e 

eu sabia que ia ser chamada!” 

Por outro lado, a mãe da participante F2 também se mostrou interessada em que 

a sua filha participasse desse evento, mas que o seu pai não a deixaria participar se a 

mãe não estivesse presente. Por isso, a mãe da participante F2 e a sua irmã mais nova 

também a acompanharam ao evento. Desse modo, a professora-pesquisadora e essas 3 

(três) participantes iniciaram a jornada de preparação da apresentação para a 3ªFEMIC. 

Nos meses de Julho e Agosto de 2019 até a data do início da 3ª FEMIC,em 13 de 

Agosto de 2019, a professora-pesquisadora promoveu 5 (cinco) encontros que tinham 

como principal objetivo preparar essas participantes para a apresentação, bem como 

para a organização do relatório final e do diário de campo do projeto e, também, para a 

finalização do Wall-e. 

É importante ressaltar que um dos principais pontos de preocupação entre as 3 

(três) participantes e a professora-pesquisadora estava relacionado ao custeio da estadia, 

locomoção e alimentação dessas participantes durante a sua participação no evento, pois 

seria necessário criar estratégias que possibilitassem a arrecadação de recursos 

financeiros. A solução para esse problema foi verificada por meio de um e-mail enviado 

pelos professores Dr. Daniel Clark Orey e Dr. Milton Rosa informando que 

financiariam a participação dessas participantes no evento. 

O primeiro dia da participação da professora-pesquisadora e das participantes 

F2, F8 e F12, na 3ª FEMIC, foi 13 de Agosto de 2019, que foi destinado para a 

organização do stand de apresentação do projeto. De acordo com anotações registradas 

no diário de campo da professora-pesquisadora mostram que quando essas 3 (três) 

participantes chegaram no local do evento, procuraram conhecer todos os espaços e os 

demais projetos que seriam apresentados. 

Então, a participante F12 destacou durante a roda de conversa que “Fessora, eu 

fiquei super ansiosa que eu nem consegui dormir e na viagem eu queria ver tudo que 

tava passando na janela do ônibus”. E, chegando, ao evento, a participante F8 comentou 

que a “primeira coisa que eu pensei foi como tem tanta gente da nossa idade e como eu 

vou me comportar aqui?”. 
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Então, ao encontrarem a placa com o nome do projeto Arquivo Wall-e, a 

animação dessas participantes foi contagiante, bem como a surpresa por ser o único 

projeto que estava representando a cidade na qual a comunidade está inserida. 

Finalmente, o stand estava pronto para o dia seguinte. A figura 32 mostra a organização 

do espaço (stand) para apresentação do Projeto Arquivo Wall-e no evento. 

 

Figura 32: Organização do espaço de apresentação do projeto Arquivo Wall-e no evento 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Essas anotações também mostram que, o segundo dia do evento tornou-se um 

misto de nervosismo, ansiedade e alegria. A professora-pesquisadora, seguindo as regras 

da 3º FEMIC não poderia comentar durante as apresentações, pois somente poderia 

presenciá-las. Naquele dia, 14 de Agosto de 2019, as expectativas das participantes 

foram grandes. 

Por exemplo, a participante F8 comentou que “Professora, eu acho que vou 

esquecer tudo, tem muita gente aqui e não vou conseguir falar” enquanto a participante 

F12 completou “Nossa, professora, tem muita gente aqui e o onde está o avaliador?”. 

Naquele dia iniciaram-se as apresentações para as escolas visitantes e, também, as 

avaliações dos projetos. 

Essas anotações registraram que, para essas participantes, tudo era novidade, 

como, por exemplo, a)conhecer alunos de outros estados e países, b) estarem distante de 

casa, c) comentar sobre o trabalho desenvolvido e d) estarem atentas ao horário do 

almoço no restaurante. Assim, o segundo dia do evento terminou, bem como se 

iniciaram a ânsia pelo dia seguinte e, ao mesmo tempo, o cansaço. 

Nesse contexto, como a participante F2 esteve a maior parte do tempo tímida, as 

participantes F8 e F12 realizaram as apresentações. Por exemplo, a participante F12 

argumentou “Professora, a F2 não falou nada e eu fiquei muito nervosa, mas depois 

acostumei, nossa toda hora chegava gente” enquanto a participante F8 comentou que 

“eu acho que vou ficar sem voz professora falei demais hoje”. 
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Várias vezes, a professora-pesquisadora perguntou: “Mas vocês estão gostando? 

O que vocês estão achando?”. Então, a participante F12 relatou que “Sim, a experiência 

está sendo ótima”. A professora-pesquisadora continuou: “Mesmo falando e explicando 

o dia inteiro?”, pois as apresentações ocorreram das 10 horas às 17 horas. Nesse sentido, 

essas 3 (três) participantes concordaram respondendo que “Sim, mesmo sendo cansativo 

porque a experiência está sendo ótima”. A figura 33 mostra o envolvimento de 

visitantes no espaço (stand) do projeto, bem como a apresentação das participantes F8 e 

F12. 

 

Figura 33: Envolvimento dos visitantes nas apresentações no stand do projetono evento 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

De acordo com os relatos dessas 3 (três) participantes, no terceiro dia, 15 de 

Agosto de 2019, houve um revezamento de uma maneira mais adequada de modo que 

todas conseguissem participar das palestras e da oficina de astronomia, bem como 

visitar outros stands de seu interesse. 

É importante ressaltar que, nesse dia, a avaliação dos projetos continuou. Assim, 

quando a professora-pesquisadora percebeu que o projeto Arquivo Wall-e estava sendo 

visitado por um avaliador, se afastou para deixar as participantes mais à vontade para 

realizarem a sua apresentação. 

Ao término dessa visita, o avaliador, ainda realizando anotações, caminhou em 

direção à professora-pesquisadora e perguntou para dar os parabéns pela apresentação 

dessas participantes. Afigura 34 mostra um dos momentos de avaliação do projeto 

Arquivo Wall-e desenvolvido pelos participantes desse estudo. 
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Figura 34: Avaliação do projeto Arquivo Wall-e 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Finalmente, no último dia, 16 de Agosto de 2019, houve a premiação e o 

credenciamento dos trabalhos finalistas. A professora-pesquisadora conversou com as 3 

(três) participantes com antecedência sobre as possibilidades da conquista desse 

momento, ou seja, a premiação, mas caso não a conseguissem, esse fato não diminuiria 

o esforço realizado até essa etapa. 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora 

mostram que os finalistas foram anunciados por categorias. A ansiedade e a expectativa 

aumentaram. A participante F8 comenta para a professora-pesquisadora: “Nossa, um 

terceiro lugar eu ficaria super feliz” enquanto a participante F2 então completa: 

“Imagina, seria muito legal chamar a gente lá em cima”. 

Nesse contexto, a categoria de Ciências Exatas e da Terra foi divulgada, sendo 

que os terceiro e segundo lugares foram anunciados e o projeto Arquivo Wall-e não 

estava entre os premiados. O semblante de empolgação cedeu lugar ao de 

contentamento, pois a participante F8 afirma “Ah, tudo bem, no ano que vem a gente 

volta e ganhamos o primeiro lugar, de uma vez”. 

Então, a professora-pesquisadora comenta com essas participantes: “Isso, vamos 

pensar que é a primeira vez que viemos e estamos aprendendo ainda, não é mesmo? 

Está tudo bem”. O comentário da professora-pesquisadora é interrompido pelo anúncio 

do 1º lugar: Arquivo Wall-e: Repensando a Produção de Lixo em Comunidades 

Periféricas por meio da Matemática. 

Essas anotações também mostram que essas participantes ficarem felizes por 

vencerem essa etapa, mas as conquistas não haviam terminado, pois entregaram as 

credenciais. Nesse sentido, os projetos foram selecionados para participarem de feiras 

nacionais ou internacionais e, novamente, o projeto Arquivo Wall-e foi anunciado para o 

seu credenciamento para participar da Feira Brasileira de Ciências e Engenharias – 

FEBRACE 2020. A figura 35 mostra as premiações do projeto Arquivo Wall-e. 
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Figura 35: Premiações do projeto Arquivo Wall-e 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Finalizando a análise dos dados do Bloco de Atividades III: Dialogando com 

Conhecimentos Matemáticos Distintos apresenta-se, a seguir, os códigos preliminares 

que foram estabelecidos a partir da codificação aberta. 

 

3.4.4.1. Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados na Etapa 4: Exposição do 

Projeto na 3º FEMIC 

 

O quadro 77 mostra os dados brutos coletados na Etapa 4: Exposição na 3º 

FEMIC com relação aos códigos preliminares identificados na realização da codificação 

aberta. 

 

Quadro 77: Codificação aberta da Etapa 4: Exposição na 3º FEMIC 
Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 
Foi preciso convencer o meu pai (7) de que a minha participação 

nesse evento seria importante (39). É um momento muito 

importante para nosso futuro (43). Agora pode até ser pequeno, 

mas isso vai abrir muitas portas (43). Estamos sendo 

privilegiadas (24). Vamos participar da maior feira do Brasil 

(40). Isso de ter sido chamada eu já esperava (43). O projeto 

estava muito bom (40) e eu sabia que ia ser chamado 

(43).Fessora, eu fiquei super ansiosa que eu nem consegui 

dormir (39) e na viagem eu queria ver tudo que tava passando 

[na janela do ônibus] (39). A primeira coisa que eu pensei foi 

como tem tanta gente da nossa idade aqui (42) e como eu vou me 

comportar aqui? (24). Fessora, eu acho que vou esquecer tudo 

(39), tem muita gente aqui e não vou conseguir falar (44). Nossa, 

tem muita gente aqui e o avaliador? (39). Eu fiquei muito 

nervosa, mas depois acostumei (39), nossa toda hora chegava 

gente (24). Eu acho que vou ficar sem voz professora falei 

demais hoje. Sim, a experiência está sendo ótima (39).Mesmo 

sendo cansativo porque a experiência está sendo ótima (39). 

Você é a orientadora desse trabalho? Olha, quero te dar os 

parabéns (6), pois as meninas estão muito bem articuladas e 

possuem um domínio muito grande do assunto (39). Aquela que 

apresentou [participante F12] possui um olhar muito crítico 

 
(2) Consciência crítica 
 
(6) Papel da professora 

 
(7) Papel da família 
 
(24) Relação das 

pessoas com o próprio 

espaço 
 
(33) Valorização do 

próprio saber. 
 
(39) Interesse e 

motivação 
 
(40) Ação coletiva 
 
(42) Atividades 

pedagógicas 
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sobre o papel social dela porque possui muita consciência (2) 

sobre a situação da comunidade dela (24). Nossa, um terceiro 

lugar eu ficaria super feliz (43). Imagina, seria muito legal 

chamar a gente lá em cima (43). Ah, tudo bem, no ano que vem a 

gente volta e ganhamos o primeiro lugar, de uma vez (43). 

 
(43) Visão/expectativa 

do futuro. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A partir dos códigos preliminares estabelecidos na codificação aberta, 

apresentam-se, a seguir, as categorias conceituais identificadas na codificação axial 

realizada para a Etapa 4: Exposição do projeto na 3º Femic para o Bloco de Atividades. 

 

3.4.4.2. Codificação Axial dos Dados Coletados na Etapa 3: Análise e Interpretação 

dos Dados do Bloco de Atividades III 

 

O quadro 78 mostra a codificação axial, bem como os códigos preliminares 

estabelecidos na codificação aberta para a Etapa 3: Análise e Interpretação dos Dados 

do Bloco de Atividades III. 

 

Quadro 78: Codificação axial dos dados coletados na Etapa 3: Análise e Interpretação 

dos Dados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(7) Papel da família 
(24) Relação das pessoas com o próprio espaço 
(40) Ação coletiva 

Desenvolvendo um Olhar Crítico sobre a 

Comunidade: Relação com o Próprio 

Espaço 
(2) Consciência crítica 
(6) Papel da professora 
(33) Valorização do próprio saber. 
(39) Interesse e motivação 
(42) Atividades pedagógicas 
(43) Visão/expectativa do futuro. 

 
Dialogando com Conhecimentos 

Matemáticos Distintos por meio da Ação 

Pedagógica da Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando como processo de análise de dados brutos desse estudo, apresenta-

se, a seguir, a análise das respostas dadas para as questões do questionário final. 

 

3.5. Apresentação e Análise dos Dados Brutos Coletados no Questionário Final 

 

Nesse tópico, apresentam-se os dados brutos coletados no questionário final que 

foi aplicado no dia 2 de julho de 2019. É importante ressaltar que, dos 13 participantes, 

1 participante parou de frequentar a escola enquanto o responsável de 1 participante não 

autorizou a sua continuidade nesse estudo devido ao compromisso desse aluno com as 
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tarefas de casa, restando, então, 11 participantes nesse estudo. Contudo, 9 participantes 

responderam ao questionário final, que foi composto por 14 questões abertas e teve 

como principal objetivo identificar as concepções dos participantes acerca das 

atividades que foram desenvolvidas durante a condução do trabalho de campo dessa 

pesquisa. 

Ressalta-se que 2 (dois) participantes estavam ausentes na escola no dia do 

preenchimento do questionário, então, a professora-pesquisadora enviou o questionário 

para esses participantes, sendo que esse instrumento de coleta de dados não foi 

retornado. Objetivou-se, também, analisar a maneira como os conceitos matemáticos 

foram desenvolvidos e compreendidos pelos participantes, bem como verificar se as 

atividades propostas no registro documental sob a perspectiva da Etnomodelagem 

contribuíram para o desenvolvimento desses conteúdos, bem como se houve o 

desenvolvimento da percepção crítica e reflexiva dos participantes. 

Destaca-se que esse questionário final foi entregue durante um encontro 

realizado no Clube de Matemática, no dia 2 de Julho de 2019, para que os participantes 

iniciassem o seu preenchimento, contudo, a professora-pesquisadora informou que 

poderiam entregar esse instrumento de coleta de dados preenchido no dia seguinte. No 

entanto, todos os participantes retornaram esse questionário preenchido nesse mesmo 

dia. Como as participantes F8 e F12 estavam ausentes nesse dia, os questionários foram 

entregues pelos colegas para que os respondessem em casa. Desse modo, essas 

participantes entregaram esse questionário para a professora-pesquisadora no dia 

seguinte, 03 de Julho de 2019, que verificou que as justificativas dadas para as questões 

estavam mais elaboradas. 

Nesse contexto, a análise das respostas dadas a questão 1: Após o 

desenvolvimento das atividades você percebeu a Matemática presente no estudo sobre 

saneamento básico?, mostra que 7 (sete) participantes responderam que “Sim” 

enquanto 2 (dois) participantes essa questão negativamente.Por exemplo, a participante 

M3 afirmou que a “gente aprendeu mais sobre o saneamento básico”. Por outro lado, a 

participante F12 comentou que “por causa da quantidade de lixo, por exemplo, nós 

vimos porcentagem” enquanto 4 (quatro) participantes responderam que perceberam a 

Matemática presentes no estudo de saneamento básico, mas não justificaram as suas 

respostas. 

A análise das respostas dadas a questão 2: O que você achou de estudar 

Matemática como foi feito nesse projeto?, mostra que 9 (nove) participantes gostaram 
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da maneira os conteúdos matemáticos foram estudados. Por exemplo, a participante F6 

argumentou que “achei bom por que eu aprendi muito”. Similarmente, a participante 

F12 destacou que gostou da maneira como foi desenvolvido o projeto, mas considerou 

em sua resposta o papel da professora-pesquisadora nessa pesquisa, alegando que “foi 

uma experiência legal, pois adquiri conhecimento durante a pesquisa. Também me 

diverti muito com a forma criativa que a professora nos explicava os conteúdos”. 

Para a questão 3: As atividades realizadas contribuíram para seu conhecimento 

de Matemática? Explique!, mostra que 9 (nove) participantes responderam que “Sim”, 

sendo que 4 (quatro) desses participantes afirmaram que “aprendi que matemática é 

muito importante para a vida”.Por outro lado, 1 (um) participante respondeu que sim, 

mas não justificou a sua resposta enquanto 2 (dois) participantes responderam que sim, 

argumentando que conseguiram entender melhor os conteúdos matemáticos. 

Desse modo, 1 (um) participante afirmou que aprendeu os conteúdos 

matemáticos novos, tornando essa disciplina mais interessante enquanto 1 (um) 

participante argumentou que “sim, pois antes eu não sabia nem o que significava 

saneamento básico”. O quadro 79 mostra as respostas dadas pelos participantes para 

essa questão. 

 

Quadro 79: Atividades que contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento 

matemático dos participantes 
Respostas Participantes 

Sim, mas não justificou 1 
Sim, aprendi que matemática é muito importante para a vida 4 
Sim, consegui entender a matemática 2 
Sim, pois antes não sabia o que era saneamento básico 1 
Sim, aprendi coisas novas e me interessei por matemática 1 

Total 9 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para a questão 4: As atividades realizadas 

contribuíram para seu conhecimento sobre o tema Saneamento básico?, mostra que 2 

(dois) participantes apresentaram os mesmos argumentos afirmando que “Sim, por que 

aprendi que tenho que cuidar do meio ambiente de maneira similar a resposta anterior”,  

2 (dois) participantes argumentaram que “devemos cuidar do meio ambiente”, 1 (um) 

participante respondeu que “Sim, as atividades contribuíram para meu conhecimento 

sobre saneamento básico”. 

Dessa maneira, ressalta-se que 3 (três) participantes justificaram as suas 

respostas de maneiras diversas, como, por exemplo, o participante M3 argumentou que 
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“aprendi bastante coisa”, mas que não soube como explicar quais conteúdos havia 

aprendido, a participante F8 justificou sua resposta comentando que “ao longo das 

atividades fui entendendo melhor sobre o tema e sobre sua importância na contribuição 

com o meio ambiente” enquanto a participante F12 afirmou que “Sim, por que sabendo 

o que é saneamento básico podemos saber como é o processo que a nossa água passa”. 

Por outro lado, 1 (um) participante não respondeu essa questão. 

Na questão 5: O que você achou de trabalhar em grupo nas aulas de 

matemática?, de um modo geral, os 9 (nove) participantes gostaram da dinâmica de 

trabalho em grupos, destacando comum ponto positivo a interação entre os 

participantes. Por exemplo, o participante M3 afirmou que “achei ótimo, por que no 

grupo a gente se entende mais” enquanto a participante F8 destacou que, além da 

interação, houve também a diversão em relação ao trabalho em grupo porque “gostei 

muito, pois além de aprendermos coisas novas com os colegas nos divertimos muito 

juntos”. 

A análise das respostas dadas a questão 6: Explique o que você aprendeu com os 

colegas de seu grupo, mostra que 2 (dois) participantes relacionaram as suas respostas 

com a aprendizagem Matemática. Por exemplo, o participante F2 argumentou que 

“aprendi e tirei dúvidas sobre a matemática e várias outras coisas” enquanto 3 (três) 

participantes afirmaram que aprenderam questões sobre o saneamento básico, como o 

participante M7 que comentou “nós aprendemos sobre o saneamento básico juntos”. 

Similarmente, 1 (um) participante argumentou apenas que “aprendi muitas 

coisas boas”, 1 (uma) participante, F6 afirmou que “além de ter aprendido a própria 

matemática junto com os colegas também aprendi que o trabalho em grupo é 

superimportante”, 1 (uma) participante, F8, também destacou “nós aprendemos sobre a 

importância do saneamento básico, sobre a presença da matemática no dia-dia além de 

termos aprendido coisas novas uns com os outros durante toda a pesquisa”. Por outro 

lado, 1 (uma) participante F12 argumentou que “nem todos os colegas trocam 

conhecimentos. Assim, não são muitos colegas que sabem de muita coisa mais antes da 

professora falar como é o processo da água e do lixo. Agora eu sei como é o processo da 

água e do lixo”. 

As respostas dadas para a questão 7: Que sugestões você daria ao prefeito para 

melhorar o saneamento básico de sua comunidade?, mostram que, dentre os 9 (nove) 

participantes, 1 (um) participante respondeu que não daria sugestões enquanto 1 (um) 

participante argumentou que “daria sugestões de melhoria”, mas não justificou a sua 
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resposta sobre quais seriam essas sugestões.Contudo, 6 (seis) participantes relacionaram 

as suas respostas com a falta de gari e lixeiras nas comunidades. O quadro 80 mostra as 

respostas dadas pelos participantes para essa questão. 

 

Quadro 80: Sugestões para o (a) prefeito (a) melhorar o saneamento básico da 

comunidade 
Respostas Participantes 

Melhoria na limpeza urbana e na quantidade de lixeiras 6 
Sugestões de melhorias, mas não justificou 1 
Não daria sugestões 1 
Melhorias na rede de esgoto, iluminação e asfaltamento 1 
Total 9 

Fonte: arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para a questão 8: Explique como você pode 

relacionar a matemática com saneamento básico, mostra que 8 (oito) participantes 

relacionaram o estudo do saneamento básico com as operações básicas de adição e 

subtração, além do conteúdo de porcentagem. Por exemplo, o participante M7 

argumentou que a “matemática está presente no dia-dia tipo no metro cúbico” enquanto 

o participante M11 argumentou que o “saneamento básico envolve lixo, esgoto e outros 

e a matemática envolve porcentagem e outras coisas de mais e menos”.  Por outro lado, 

1 (um) participante não soube responder essa questão. 

Para a questão 9: Explique por que o saneamento básico é importante para a 

população, 5 (cinco) participantes argumentaram que a ausência de saneamento básico 

implica em uma cidade suja e malcuidada. Por exemplo, a participante F12 afirmou que 

“por causa do esgoto nas comunidades, principalmente, seria pior”. Por outro lado, 4 

(quatro) participantes relacionaram as suas respostas com as questões relacionadas à 

saúde. Por exemplo, o participante M9 afirmou que o “saneamento básico completo 

evita doenças para a população”. 

As respostas dadas para a questão 10: Quais foram as atividades que você mais 

gostou de trabalhar nesse projeto? Explique a sua resposta, mostram que 3 (três) 

participantes responderam que gostaram de todas as atividades, mas sem justificativas; 1 

(um) participante respondeu que a atividade que mais gostou foi a atividade de conta de 

água enquanto 2 (dois) participantes responderam que foram as atividades sobre o 

saneamento básico. Por exemplo, o participante M7 respondeu que gostou da atividade 

“sobre saneamento básico”, mas não informou qual seriam essas atividades. 

Por outro lado, 2 (dois) participantes responderam que gostaram das atividades 

sobre a pesquisa realizadas nas turmas 201 e 901, bem como a construção do Wall-e. 
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Por exemplo, a participante F6 argumentou que “eu gostei de aprender sobre o trabalho 

em grupo e o saneamento básico, mas é que muita coisa não me lembro”. O quadro 81 

mostra as respostas dadas pelos participantes para essa questão. 

 

Quadro 81: Atividades mais apreciadas no trabalho de campo da pesquisa 
Respostas Participantes 

Gostaram de todas as atividades, mas não justificaram 3 
Atividade sobre a conta de água 1 
Atividades sobre saneamento básico, mas não justificou 3 
Atividades de pesquisa de campo e construção do Wall-e 2 
Total 9 

Fonte: arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

As respostas dadas para a questão 11: Quais foram as atividades que você menos 

gostou de trabalhar nesse projeto?, mostram que 8 (oito) participantes responderam que 

gostaram de todas as atividades propostas no trabalho de campo desse estudo.Por outro 

lado, 1 (uma) participante, F12, destacou uma atividade que não gostou de realizar que 

estava relacionada com “cortar e montar o nosso painel na escola por que além de eu 

não saber cortar as pessoas rasgaram o nosso painel”. 

A interpretação das respostas dadas para a questão 12: Explique como os 

conteúdos de matemática podem contribuir para resolver o problema do saneamento 

básico de sua comunidade, mostra que 2 (dois) participantes não souberam responder 

essa questão enquanto 2 (dois) participantes não a responderam. No entanto, 5 (cinco) 

participantes relacionaram as suas respostas com o cálculo da produção de lixo na 

comunidade, com grandes e custos, bem como com o conhecimento de sua própria 

comunidade. 

Por exemplo, o participante M9 argumentou que a “gente calcula a quantidade 

de lixo que nem na pesquisa nas turmas e depois mostra os resultados, mostrando que 

precisamos diminuir a produção de lixo”. O quadro 82 mostra as relações estabelecidas 

entre a Matemática e as possíveis soluções para a produção de lixo na comunidade 

propostas pelos participantes. 

 

Quadro 82: Contribuição dos conteúdos matemáticos para a resolução de problemas do 

saneamento básico de sua comunidade 
Respostas Participantes 

Calcular e mostrar à população a quantidade de lixo produzido. 4 
Mostrar a relação entre a produção de lixo e a conscientização. 1 
Não souberam responder e não responderam 4 
Total 9 

Fonte: arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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A análise das respostas dadas a questão 13: Você gostaria que os professores de 

outras disciplinas trabalhassem dessa maneira fora da sala de aula? Quais disciplinas? 

Explique sua resposta, mostra que 5 (cinco) participantes responderam que “Sim”, 

informando que esse trabalho diferenciado em sala de aula deveria ser realizado em 

“todas as disciplinas” enquanto 2 (dois) participantes responderam “Geografia e Artes”. 

É importante ressaltar que esses participantes não justificaram as suas respostas. De 

acordo com essa análise, 2 (dois) participantes também responderam que “Sim”, 

informando que essas disciplinas são Geografia, Ciências e Artes, sendo que 

justificaram as suas respostas. O quadro 83 mostra as respostas dadas pelos 

participantes para essa questão. 

 

Quadro 83: Você gostaria que os professores de outras disciplinas trabalhassem dessa 

maneira fora da sala de aula? Quais disciplinas? 
Respostas Participantes 

Sim, todas as disciplinas, mas não justificaram. 5 
Sim, Geografia e Artes, mas não justificaram. 2 
Ciências, devido a relação com educação ambiental. 1 
Geografia, Ciências e Artes, para aula ficar mais interessante. 1 
Total 9 

Fonte: arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por fim, a questão 14 estava relacionada com a entrevista realizada com o 

Senhor João, cujo trecho está disponibilizado abaixo: 

Professora-pesquisadora: Como é que funciona a venda dos reciclados. Cada material 

tem um preço diferente? Como é? 

Senhor João: Sim, cada um tem um preço diferente. O papelão é R$ 0,30 centavos o 

quilo. 

Professora-pesquisadora: Então precisa de muito papelão, né? 

Senhor João: Sim, mas um quilo de papelão é rápido. Com pouco papelão se faz um 

quilo. Também tem um quilo de pet. Tem diferentes tipos de pet. Pet de refrigerante e de 

água mineral são diferentes categorias. Então, um quilo de pet de refrigerante é 1 real e 

latinha de alumínio tá como R$ 4,00 reais um quilo. Mas se aparece muita gente é 

questão de demanda e oferta. Tem muita gente que pega e vende porque é o que tem 

preço melhor. Cada latinha sai a R$0,05 centavos. É, 80 latinhas têm 1 quilo e, mais ou 

menos, 1 latinha 5 centavos. 

Professora-pesquisadora: E como que o senhor descobriu isso? Já tem uma noção? 

Sempre quando vende vê que mais ou menos dá esse valor? 

Senhor João: Sim, eu mesmo faço esse trabalho. Eu fui fazendo por que já via o peso da 

latinha. Eu via no início para comparar os pesos e os preços da latinha e a gente vai 

calculando. 

 

Dessa maneira, a professora-pesquisadora solicitou que os alunos lessem esse 

trecho da entrevista e respondessem os itens a, b, c, d e e, resolvendo cada situação-

problema proposta nessa atividade. 
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A análise das respostas dadas para o item a:De acordo com Senhor João, 80 

latinhas pesam 1 quilo. Quanto o Senhor João ganha por 1 quilo de latinha vendida no 

ferro velho?, mostra que 6 (seis) participantes responderam esse item corretamente, 

afirmando que “1 quilo de latinha é vendido por R$ 4,00”.Ao justificarem as suas 

respostas, cinco participantes utilizaram a informação retirada do trecho da entrevista 

com o Senhor João e responderam que o valor era R$ 4,00. 

Por outro lado, a participante F8 utilizou um etnomodelo dialógico ao 

matematizar que: se uma 1 latinha custa a R$0,05, então, 80 latinhas equivalem a R$ 

4,00. A figura 36 mostra o etnomodelo êmico elaborado pela participante F8 com base 

nas informações fornecidas pelo Senhor João. 

 

Figura 36: Etnomodelo êmico elaborado pela participante F8 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

As respostas dadas para o item b: Segundo o Senhor João uma latinha vale R$ 

0,05 (centavos) quando vendida no ferro velho. Assim, quando o Senhor João ganharia 

se vendesse 5 latinhas?, mostram que 5 (cinco) participantes responderam corretamente 

que o valor seria de R$0,25 enquanto 1 (um) participante respondeu 25 sem se atentar 

para a utilização da virgula na resposta dada. 

Dentre os 5 (cinco) participantes que responderam corretamente esse item, a 

análise dos dados mostra que duas estratégias distintas de resolução foram utilizadas por 

esses participantes. Nesse sentido, 4 (quatro) participantes realizaram o cálculo 

multiplicativo entre a quantidade de latinhas (5) e o valor unitário de cada latinha (R$ 

0,05). 

Por outro lado, a participante F12 argumentou que “ele ganharia R$ 0,25 se 

vendesse 5 latinhas”, pois utilizou a soma de parcelas iguais do valor unitário da latinha. 

A figura 37 mostra a resolução desse item pela participante F12. 
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Figura 37: Etnomodelo êmico elaborado pela participante F12 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas ao item c: Seguindo a mesma lógica do item a, 

quanto o senhor João ganharia se vendesse 20 latinhas?, mostra que os 6 participantes 

responderam corretamente que 20 latinhas equivalem a R$ 1,00. É importante destacar 

que todos multiplicaram o valor unitário da latinha pela quantidade de latinhas vendidas 

por meio da utilização do conhecimento matemático êmico do Senhor João. 

A análise das respostas dada para o item d: Agora calcule quanto o Senhor João 

ganharia se vendesse 32 latinhas? E 240 latinhas?, mostra que, em relação a primeira 

parte desse item, 5 (cinco) participantes responderam corretamente afirmando que esse 

valor seria de R$ 1,60 enquanto 1 (um) participante respondeu equivocadamente que o 

valor total seria 160, pois se esqueceu da colocação da vírgula. 

Quatro participantes utilizaram o processo multiplicativo para resolver esse item, 

contudo, a participante F8 utilizou a multiplicação por meio da decomposição do 

número 32 = 30 + 2. Afigura 38 mostra o etnomodelo êmico elaborado pela 

participante F8. 

 

Figura 38: Etnomodelo êmico elaborado pela participante F8 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Essa análise também mostra que quando esses participantes foram questionados 

sobre o preço de 240 latinhas, 3 (três) participantes responderam corretamente que o 

valor seria R$ 12,00; utilizando o algoritmo da multiplicação como realizado nos itens 

anteriores, 1 (um) participante apenas colocou a resposta 12 sem mostrar os cálculos 

elaborados enquanto 2 (dois) participantes não responderam a essa parte da questão. 
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No entanto, é importante ressaltar que esses participantes resolveram os itens c e 

d dessa atividade com a utilização de etnomodelos êmicos e retóricos, que foram 

elaborados de acordo com as informações fornecidas pelo Senhor João. 

Finalizando a análise dessa questão, as respostas dadas para o item e: Como 

poderíamos calcular o valor que senhor João ganharia se a quantidade de latinhas 

fosse bem alta. Para isso, utilize a informações dos itens a e b, mostra que 2 (dois) 

participantes não responderam essa questão. Por outro lado, 3 (três) participantes 

exemplificaram esse item com a utilização de quantidades maiores. 

Por exemplo, o participante M7 argumentou que “era só ir multiplicando que 

nem fiz nos outros itens anteriores”. As participantes F2, F8 e F12 apresentaram 

argumentos similares. A figura 39 mostra a resposta dada pela participante F8 que 

argumentou “pesando as latinhas e de acordo com o peso, seria mais fácil calcular”, 

exemplificando com 800 latinhas. 

 

Figura 39: Calculo do preço de uma quantidade alta de latinhas 

 
Fonte; Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Esse exemplo mostra que a participante F8 utilizou um etnomodelo êmico para 

resolver a situação-problema proposta, evidenciando, contudo, a sua generalização para 

determinar o valor a ser obtido para quantidades maiores de latinhas. Esse pensamento 

matemático mostra indícios do diálogo entre conhecimento distintos, da comunidade 

escolar por meio de Senhor João com a instituição escola, por meio de conteúdos 

matemáticos curriculares. 

Finalizando a apresentação dos dados do questionário final, apresentam-se, a 

seguir, os códigos preliminares estabelecidos a partir da codificação aberta, bem como 

as categorias conceituais determinadas na codificação axial. 
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3.5.1. Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados no Questionário Final 

 

O quadro 84 mostra os dados brutos coletados no Questionário Final com 

relação aos códigos preliminares identificados na realização da codificação aberta. 

 

Quadro 84: Codificação aberta do questionário final 
Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 
1) Após o desenvolvimento das atividades você percebeu a 

matemática presentes no estudo sobre saneamento básico?Na 

proporção (13) e produção de lixo na escola e na comunidade 

(31). Por que a gente aprendeu mais (33) sobre o saneamento 

básico (20). Por causa da quantidade de lixo (4), como, por 

exemplo, nós vimos porcentagem (13). 
2) O que você achou de estudar matemática como foi feito 

nesse projeto?Interessante estudar isso (39) por que a gente 

pode perceber que a gente joga muito lixo no chão (24) estamos 

poluindo os rios e o meio ambiente (2). Foi uma experiência 

legal(39), pois adquirimos conhecimento durante a pesquisa 

(42). Também me diverti muito (39) com a forma criativa que a 

professora nos explicava a matéria (6). 
3) As atividades realizadas contribuíram para seu 

conhecimento de matemática? Aprendi que matemática é 

muito importante para a vida (4). Consegui entender a 

matemática (8). Antes não sabia o que era saneamento básico 

(25). 
4) As atividades realizadas contribuíram para seu 

conhecimento sobre o tema Saneamento básico?Aprendi que 

tenho que cuidar do meio ambiente (25). As atividades serviram 

(42) para nos ensinar que devemos cuidar do meio ambiente 

(25). Ao longo das atividades fui entendendo (42) melhor sobre 

o tema (20) e sobre a sua importância na contribuição com o 

meio ambiente (2). Sabendo o que é saneamento básico (20) 

podemos saber como é o processo de [tratamento] de nossa 

água(23). 
5) O que você achou de trabalhar em grupo nas aulas de 

matemática?Aprendi que é bom para me relacionar com as 

pessoas (40). Ótimo (39), por que no grupo a gente se entende 

mais (40). Gostei muito (39), pois além de aprendermos coisas 

novas (33) com os colegas nos divertimos muito juntos (40). 
6) Explique o que você aprendeu com os colegas de seu 

grupo. 
Aprendi e tirei dúvidas sobre a matemática (33). Nós 

aprendemos sobre o saneamento básico (20) juntos (40). Aprendi 

muitas coisas boas (39). Aprendi que o trabalho em grupo (40) é 

superimportante (39). Nós aprendemos sobre a importância do 

saneamento básico (20), sobre a presença da matemática no dia-

dia (4), além de termos aprendido coisas novas uns com os 

outros (40). Muitos colegas sabem de muita coisa (33). A 

professora falou (6) como é o processo da água e do lixo e agora 

eu sei (23). 
7) Que sugestões você daria ao prefeito para melhorar o 

 

 
(1) Acesso inadequado 

ao saneamento básico 

 

 
(2) Consciência crítica 
 

 
(3) Preocupação com 

meio ambiente 

 

 
(4) Matemática no 

cotidiano 

 

 
(6) Papel da professora 
 

 
(10) Infraestrutura de 

saneamento básico 

adequado 
 

 
(12) Preocupação com o 

próprio espaço 
 

 
(13) Conteúdos 

matemáticos 

 

 
(14) Serviço regular de 

saneamento básico 

 

 
(15) Definindo 

saneamento básico 
 

 
(16) Conexão da 
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saneamento básico de sua comunidade?Nenhuma (28). Daria 

sugestões de melhoria para os córregos das comunidades que são 

horríveis (2), é impossível passar perto e não sentir o cheiro (1). 

Alguns esgotos (1) perto da minha casa (12) são destampados 

(26) e, infelizmente, não tem gari (2) para limpar os becos (12) e 

o lixo que ainda jogamos no chão (26). Implantar mais redes de 

tratamento de esgoto (14) nas comunidades (12), distribuir 

postes de luz (10) corretamente por toda a cidade (3), realizar o 

asfaltamento das ruas de terra (10). 
8) Explique como você pode relacionar a matemática com 

saneamento básico.Saneamento básico envolve lixo, esgoto e 

outros (15) e a matemática envolve porcentagem (13). 

Saneamento básico envolve água limpa e água suja (15) então 

podemos usar a matemática por meio da proporção para a água 

suja e a água limpa (29). A matemática está presente no dia-dia 

(4) como no metro cúbico (13). A matemática está relacionada 

com o saneamento básico (16) como na atividade da conta de 

água (27) e calculamos a taxa de esgoto (13). A quantidade (13) 

de lixo, postes de iluminação, redes de esgoto etc (10). Cálculos 

(13) para saber a qualidade do saneamento básico na cidade (2). 
9) Explique por que o saneamento básico é importante para a 

população.Porque sem o saneamento básico a cidade seria muito 

suja e malcuidada (2). Por causa do esgoto nas comunidades (1), 

o saneamento básico é pior (2). Garante uma boa qualidade de 

vida (21), sendo bom para saúde (21), pois se em uma 

comunidade existe saneamento básico (2) as chances de se obter 

doenças (21) por meio do lixo e esgotos diminuem muito (2). O 

saneamento básico completo (14) evita doenças para a população 

(21). 
10) Quais foram as atividades que você mais gostou de 

trabalhar nesse projeto? Explique a sua resposta. Atividades 

sobre saneamento básico (42). Foi o robô [Wall-e] (22) que a 

gente fez (42), que foi muito legal e interessante de fazer (39) e 

as pesquisas nas salas por que foi uma forma de interagir mais 

com as pessoas (42) e, principalmente, explicar sobre o lixo (20). 

Eu gostei (39) de aprender sobre o trabalho em grupo (40) e o 

saneamento básico (20). Gostamos de todas as atividades (39). 

Atividade sobre a conta de água (42). 
11) Quais foram as atividades que você menos gostou de 

trabalhar nesse projeto?As atividades foram legais de fazer 

(39). Cortar e montar o nosso painel na escola (42) por que além 

de eu não saber cortar as pessoas rasgaram o nosso painel (24). 
12) Explique como os conteúdos de matemática podem 

contribuir para resolver o problema do saneamento básico 

de sua comunidade.Para calcular a quantidade de lixo (4) 

jogado na rua (3), que nem na pesquisa (42)nas turmas e depois 

mostrar os resultados (38). Precisamos diminuir a produção de 

lixo (25). Quando chove desce tudo para o córrego (3). Isso vira 

esgoto (3), então, a matemática mostra essa quantidade de lixo 

na rua (4) em gráficos (13) e em tabelas (29). Fazendo o cálculo 

para descobrir a quantidade de melhorias (4) a serem feitas como 

colocar postes (10) e o custo que seria mostrar para a população 

a quantidade de lixo (38). Para mostrar como descobrimos a 

relação com a conscientização (2) e também como diminuir a 

produção de lixo e esgotos (25). 

matemática com o 

saneamento básico 

 

 
(20) Conhecimento 

sobre o tema 

saneamento básico 
 
(21) Preocupação com a 

saúde 

 

(22) Relação entre 

tecnologia e 

saneamento básico 

 
(23) Relação entre 

pessoas e saneamento 

básico 
 
(24) Relação das 

pessoas com o próprio 

espaço 
 
(25) Mudança de 

hábitos 
 
(26) Descuido com o 

meio ambiente 

 
(27) Compreensão da 

atividade proposta 

 
(29) Matematização de 

situações-problema 
 
(31) Conexão entre a 

situação-problema 

proposta e o próprio 

contexto 
 
(33) Valorização do 

próprio saber 

 

 
(38) Ações de 

conscientização 

 
(39) Interesse e 

motivação 
 

 
(40) Ação coletiva 
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13) Você gostaria que os professores de outras disciplinas 

trabalhassem dessa maneira fora da sala de aula? Quais 

disciplinas? Explique sua resposta. Sim, todas as disciplinas 

(41), pois as aulas ficariam mais interessantes (39). Geografia e 

Artes. Ciências (41), pois envolve o estudo do meio ambiente 

(3). Se realizássemos experiências fora da sala (42), os alunos 

iriam aprender mais (33) e prestar mais atenção nas aulas (39). 
14) Análise de um trecho da entrevista com o Senhor João 
O valor é R$ 4,00 (27). 80 latinhas x 5 centavos é igual a R$ 

4,00 (29). 5 latinhas é R$ 0,25 (27). 20 latinhas é R$ 1,00 (27). 

32 latinhas é R$ 1,60 (27). (30 x 5) + (2 x 5) (13) é igual a R$ 

1,60 (29). Era só ir multiplicando (29) que nem fiz nos outros 

itens anteriores (33). Pesando as latinhas e de acordo com o peso, 

seria mais fácil calcular (29). Exemplo: 800 latinhas (27). 80 

latinhas é igual a 1 kg (27), 800 latinhas é igual a 10 kg (13). 1 

kg é igual a R$ 4,00 (27), 10 kg é igual a 10 x 4 é igual a R$ 

40,00 (29). 

 
(41) conexão entre 

saneamento básico e 

outras disciplinas 
 

 
(42) Atividades 

pedagógicas 
 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A partir dos códigos preliminares estabelecidos na codificação aberta, apresenta-

se, a seguir, as categorias conceituais identificadas na codificação axial realizada para o 

Questionário Final. 

 

3.5.2.  Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário Final 

 

O quadro 85 mostra a codificação axial bem como os códigos preliminares 

estabelecidos na codificação aberta para o Questionário Final. 

 

Quadro 85: Codificação axial dos dados coletados no questionário final 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(1) Acesso inadequado ao saneamento básico 
(10) Infraestrutura de saneamento básico adequado 
(12) Preocupação com o próprio espaço 
(14) Serviço regular de saneamento básico 
(15) Definindo saneamento básico 
(21) Preocupação com a saúde 
(24) Relação das pessoas com o próprio espaço 
(25) Mudança de hábitos 
(26) Descuido com o meio ambiente 
(40) Ação coletiva 

 

 

 
Desenvolvendo um Olhar Crítico 

sobre a Comunidade: Relação com 

o Próprio Espaço 

(4) Matemática no cotidiano 
(13) Conteúdos matemáticos 
(16) Conexão da matemática com o saneamento 

básico 
(20) Conhecimento sobre o tema saneamento básico 
(22) Relação entre tecnologia e saneamento básico 
(23) Relação entre pessoas e saneamento básico 
(29) Matematização de situações-problema 
(41) conexão entre saneamento básico e outras 

 

 
Transicionando entre 

Conhecimentos: Matemáticos 

Distintos: Relação entre os Espaços 

Escola e da Comunidade 
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disciplinas 
(2) Consciência crítica 
(3) Preocupação com meio ambiente 
(6) Papel da professora 
(27) Compreensão da atividade proposta 
(31) Conexão entre a situação e o próprio contexto 
(33) Valorização do próprio saber 
(38) Ações de conscientização 
(39) Interesse e motivação 
(42) Atividades pedagógicas 

 
Dialogando com Conhecimentos 

Matemáticos Distintos por meio da 

Ação Pedagógica da 

Etnomodelagem 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a finalização da fase analítica desse estudo, apresenta-se, a interpretação 

dos resultados obtidos nesse estudo por meio da elaboração das categorias conceituais. 
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CAPÍTULO IV 

 

UTILIZANDO AS CATEGORIAS CONCEITUAIS PARA A INTERPRETAÇÃO 

DOS DADOS 

 

O principal objetivo desse capítulo está relacionado com a interpretação dos 

dados analisados e apresentados no Capítulo III, tendo como design metodológico a 

Teoria Fundamentada nos Dados, por meio das codificações abertas e axial obtidas em 

cada instrumento de coleta de dados utilizado nesse estudo, como, por exemplo, bloco 

de atividades, entrevista semiestruturada, roda de conversa, questionários: inicial e final 

e o diário de campo da professora-pesquisadora. 

Nesse direcionamento, a Teoria Fundamentada nos Dados possibilitou que a 

professora-pesquisadora pudesse explorar de maneira aprofundada a problemática dessa 

investigação, que esteve relacionada com a análise da Etnomodelagem como uma ação 

pedagógica em comunidades periféricas, culminando, assim, na busca de uma resposta 

para a seguinte questão de investigação:  

 

De que maneira a Etnomodelagem enquanto uma ação pedagógica pode se 

constituir em um ambiente crítico para o desenvolvimento de conteúdos 

matemáticos no 8º ano do Ensino fundamental em uma comunidade 

periférica da Região Metropolitana de Belo Horizonte? 

 

No processo analítico desse estudo, os dados foram codificados a partir de 

palavras, frases e expressões que culminaram nos códigos preliminares e nas categorias 

conceituais. Nesse sentido, foram identificados, nessa fase analítica, 42 códigos 

preliminares. 

Em continuidade com o processo analítico desse estudo, a professora-

pesquisadora sistematizou os códigos preliminares, identificados na codificação aberta, 

por meio da codificação axial de acordo com a Teoria Fundamentada nos Dados, que 

possibilitou a identificação de 3 (três) categorias conceituais: 

1) Desenvolvendo um Olhar Crítico sobre a Comunidade: Relação com o 

Próprio Espaço. 

2) Transicionando entre Conhecimentos: Matemáticos Distintos: Relação entre 

os Espaços Escola e da Comunidade. 
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3) Dialogando com Conhecimentos Matemáticos Distintos por meio da Ação 

Pedagógica da Etnomodelagem. 

 

O quadro 88 mostra as categorias conceituais obtidas nesse estudo por meio das 

codificações aberta e axial. 

 

Quadro 86: Categorias conceituais obtidas por meio das codificações aberta e axial 
Desenvolvendo um Olhar Crítico sobre a Comunidade: Relação com o Próprio Espaço 

(1) Acesso inadequado ao saneamento básico 
(7) Papel da família 
(10) Infraestrutura de saneamento básico adequado 
(11) Preocupação com saneamento básico 
(12) Preocupação com o próprio espaço 
(14) Serviço regular de saneamento básico 
(15) Definindo saneamento básico 
(19) Órgãos responsáveis pelo saneamento básico 
(21) Preocupação com a saúde 
(23) Relação entre pessoas e saneamento básico 
(24) Relação das pessoas com o próprio espaço 
(25) Mudança de hábitos 
(26) Descuido com o meio ambiente 
(32) Materiais reciclados 
(34) capital cultural adquirido 
(36) Relação com trabalho 
(40) Ação coletiva 
Transicionando entre Conhecimentos: Matemáticos Distintos: Relação entre os Espaços 

Escola e da Comunidade 
(4) Matemática no cotidiano 
(8) Facilidade com a matemática 
(9) Dificuldade com a matemática 
(13) Conteúdos matemáticos 
(16) Conexão da matemática com o saneamento básico 
(17) Relação com a matemática 
(20) Conhecimento sobre o tema saneamento básico 
(22) Relação entre tecnologia e Saneamento básico 
(29) Matematização de situações-problema 
(30) Fabricação do papel 
(37) Relação entre reciclagem e questões econômicas 
(41) Conexão entre saneamento básico e outras disciplinas 
Dialogando com Conhecimentos Matemáticos Distintos por meio da Ação Pedagógica da 

Etnomodelagem. 
(2) Consciência crítica 
(3) Preocupação com meio ambiente 
(5) Matemática e tecnologia 
(6) Papel da professora 
(18) Conexão da matemática com outras disciplinas 
(27) Compreensão da atividade proposta 
(28) Compreensão equivocada da atividade proposta 
(31) Conexão entre a situação e o próprio contexto 
(33) Valorização do próprio saber 
(35) Questões sociais, políticas e econômicas 
(38) Ações de conscientização 
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(39) Interesse e motivação 
(42) Atividades pedagógicas 
(43) Visão/expectativa do futuro. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

De acordo com os pressupostos teóricos e metodológicos da Teoria 

Fundamentada nos Dados, as categorias conceituais foram obtidas por meio da análise 

dos dados coletados no questionário final e inicial, nos blocos de atividades I, II e III, 

nas rodas de conversa (grupos focais) e na entrevista semiestruturada com o catador de 

materiais reciclados. 

Ressalta-se que as anotações no diário de campo da professora-pesquisadora e, 

também, do diário de campo das participantes da 3º Femic, foram instrumentos 

importantes no desenvolvimento desse processo analítico por meio da análise dos dados 

e, posterior, interpretação dos resultados obtidos nesse estudo. 

Assim, a interpretação das categorias conceituais teve como principal objetivo a 

apresentação da descrição por meio da escrita do texto interpretativo das categorias 

conceituais, que visou fundamentar os estudos teóricos e os procedimentos 

metodológicos, que buscaram uma resposta para a problemática desse estudo. 

 

4.1.      Interpretação das Categorias Conceituais 

 

Durante o desenvolvimento do processo analítico dos dados brutos, as categorias 

conceituais foram elaboradas por meio do agrupamento dos códigos preliminares. 

Concretizando, em seguida, uma produção textual aprofundada que, de acordo com 

Geertz (1973), tem o objetivo apresentar e validar uma descrição densa das informações 

que foram extraídas dos dados brutos por meio da utilização dos instrumentos 

metodológicos de coleta de dados elaborados para esse estudo. 

Dessa maneira, com o objetivo de apresentar uma imagem fiel da problemática 

analisada (MORAES, 2003), nesse estudo, essa descrição densa também conteve 

citações diretas dos participantes que foram cuidadosamente separadas com o intuito de 

propiciar uma análise e interpretação detalhada dos resultados obtidos com o suporte do 

referencial teórico desenvolvido na revisão de literatura proposta para essa investigação. 

Nesse contexto, apresenta-se uma descrição detalhada, bem como uma 

interpretação dos resultados obtidos nesse estudo, de cada uma das 3 (três) categorias 

conceituais, que possibilitaram o desenvolvimento de uma resposta para questão de 

investigação desse estudo. 
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4.1.1. Desenvolvendo um Olhar Crítico sobre a Comunidade: Relação com o 

Próprio Espaço 

 

Essa categoria está fundamentada na abordagem êmica da Etnomodelagem, pois 

visavam conscientizar os participantes desse estudo no desenvolvimento de um olhar 

crítico sobre seu próprio espaço (abordagem êmica) de acordo com uma visão de 

dentro, da própria comunidade na qual estão inseridos. 

Durante muitos anos, a favela foi entendida como um espaço marginalizado e, 

frequentemente, é reconhecida dessa maneira. Nesse contexto, as comunidades 

periféricas ainda são consideradas como espaços marginalizados pela sociedade e 

governos, pois possuem “dificuldade de acesso a certos serviços urbanos, a certos tipos 

de bens de consumo durável, a certas formas de comunicação de massa, etc” (SILVA, 

2011, p. 699). 

No entanto, destaca-se que as comunidades periféricas possuem especificações e 

características próprias que não podem ser menosprezadas. Por conseguinte, essas 

comunidades possuem as suas próprias organizações que parecem ser exclusivas. De 

acordo com Silva (2011), essas comunidades possuem “recursos econômicos próprios 

(embora na maioria criados e mantidos por fatores externos), que inevitavelmente 

afetam as atitudes e o comportamento político de seus moradores” (p. 700). 

Nesse contexto, as comunidades periféricas são agrupamentos sociais que 

possuem as suas próprias características e modos de perceber e conceber o próprio 

espaço. Assim, Rosa e Orey (2017a) afirmam que a cultura que é desenvolvida em 

diferentes grupos sociais determina a maneira como os seus próprios membros lidam 

com as situações-problema enfrentadas no cotidiano. 

A temática central desse estudo está vinculada à ausência da disponibilidade de 

saneamento básico adequado na Comunidade Mandela, que está relacionada com os 

desafios enfrentados diariamente pelos seus habitantes, que buscam, de acordo com 

D’Ambrosio (1990), sobreviver e transcender as dificuldades e os obstáculos presentes 

na vida diária. 

Então, os participantes desse estudo construíram uma base teórica sobre o 

saneamento básico relacionado com a Comunidade Mandela por meio da realização de 

um estudo sobre essa temática. Para a obtenção dessas informações, esses participantes 

realizaram pesquisas em internet, em livros, em sites da Copasa e da prefeitura de Belo 

Horizonte sobre o saneamento básico. 
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No intuito de identificar o conhecimento matemático tácito dos participantes 

sobre a problemática desse estudo, foram elaborados blocos de atividades relacionados 

com os componentes do saneamento básico, como, por exemplo, a água, o esgoto e a 

coleta de lixo, em seu próprio contexto sociocultural. 

Por exemplo, 10 participantes concluíram que o saneamento básico está 

relacionado com um conjunto de medidas que visam melhorar a qualidade de vida da 

população e preservar o meio ambiente. Por exemplo, a participante F8 destacou que o 

“saneamento básico se relaciona com o tratamento da água” enquanto a participante 

F14 afirmou que o saneamento básico “é importante para não poluir os rios”. 

Esses participantes também afirmaram que o saneamento básico é importante 

para a saúde e para o bem-estar da população porque previne e controla doenças, 

promove hábitos higiênicos e saudáveis, propicia a melhoria da limpeza e do tratamento 

do esgoto, que torna a água potável, evitando que seja contaminada até a sua 

distribuição nas casas. 

Desse modo, Freitas (2016) afirma que existe uma preocupação internacional 

com relação à degradação do meio ambiente, principalmente a relacionada com a 

poluição do ar e da água e a disponibilidade de saneamento básico adequado para a 

população. 

De acordo com as informações fornecidas pelo site do Senado Federal, em 

Setembro de 2019, o Brasil possui, aproximadamente, 48% de sua população sem 

tratamento da rede de esgoto, bem como 35 milhões de brasileiros que não possuem 

água tratada. Essa notícia também afirma que esses números em relação ao tratamento 

de esgoto no Brasil se comparam a 5.650 piscinas olímpicas de esgoto que são 

despejados na natureza diariamente. 

Nesse contexto, entende-se que a temática abordada nesse estudo é um assunto 

atual e que atinge grande parte da população brasileira, em sua maioria, oriunda das 

periferias desse país. Por exemplo, para Santos e Bisognin (2004), a preocupação com o 

meio ambiente e com o saneamento básico se apresentam, atualmente, como uma das 

principais preocupações com respeito à preservação do planeta. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostram que, para os participantes desse 

estudo, as características de comunidades desprovidas de saneamento básico estão 

relacionadas com a ausência de água potável nas moradias, de tratamento de esgoto, de 

coleta de lixo e de iluminação. Nesse sentido, esses participantes afirmam que existem 
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desafios e dificuldades enfrentadas por essas comunidades se relacionam com a falta de: 

a) iluminação, b) água tratada, c) tratamento de esgoto e d) limpeza urbana. 

Esses resultados são corroborados pelo IBGE (BRASIL, 2011) que define as 

comunidades periféricas por meio de um conjunto de características básicas, como, por 

exemplo, o acesso inadequado à água potável, o acesso inadequado à infraestrutura de 

saneamento básico e outras instalações, a baixa qualidade das unidades residenciais e a 

alta densidade e insegurança quanto ao status da propriedade. 

Com relação à escola, esses participantes comentaram que essa instituição 

educacional pode auxiliar na melhoria do saneamento básico das comunidades por meio 

da conscientização sobre a diminuição da produção de lixo com a realização de eventos 

sobre a importância do saneamento básico para a população. Por exemplo, os 

participantes do Grupo G3 propuseram a “realização de palestras sobre a importância 

do saneamento básico para toda população”. 

Esses participantes afirmaram que a Matemática pode auxiliar na melhoria do 

saneamento básico das comunidades por meio da utilização de cálculos, porcentagens e 

medidas na resolução de situações–problema enfrentadas no cotidiano da população. 

Por exemplo, os participantes do grupo G1 argumentaram que a Matemática “serve para 

calcular a quantidade de lixo”. 

Sobre as estratégias para melhorar o saneamento básico em suas comunidades, 

esses participantes discutiram sobre o bom funcionamento da iluminação, o depósito de 

lixo nas lixeiras, o emprego de ações para despoluir o meio ambiente e atitudes 

relacionadas com a economia de energia, contribuindo para evitar a degradação do meio 

ambiente. 

Nesse contexto, o Artigo 225, da Constituição Federal, estabelece que “Todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988, 

p. 114). 

Esses participantes também afirmaram que, nos últimos anos, houve alterações 

no consumo da água, que estavam relacionadas com a sua utilização inadequada pela 

população, bem como a disponibilização inapropriada do saneamento básico. Por 

exemplo, a participante F8 argumentou que “as pessoas exageraram muito no uso da 

água e acabaram diminuindo a sua quantidade”. 
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De acordo com Hannigan (1995), muitos problemas ambientais e de saneamento 

básico enfrentados são despercebidos da população, pois estão desvinculados de suas 

experiências diárias. Em contrapartida, existem problemas ambientais e de saneamento 

que desenvolvem uma relação próxima às experiências de vida da população, pois se 

iniciam juntamente aos cidadãos locais porque conseguem perceber os sinais ambientais 

de aviso. Então, o conhecimento prático sobre o meio ambiente e o saneamento básico, 

tem muitas vezes, origem nas experiências vivenciadas no cotidiano da população. 

Continuando com essa interpretação, 8 (oito) participantes compreenderam sobre 

a importância dos hábitos relacionados com o consumo de água durante o banho, 

identificando-os ao se conscientizarem sobre o tempo que utilizam para tomar banho. 

Dessa maneira, informaram que o tempo de banho varia de acordo com o dia, sendo 

importante que o chuveiro não fique ligado o tempo todo. 

Esses participantes também discutiram sobre as providências adotadas para 

economizar o consumo de água, bem como prevenir a sua poluição domo escovar os 

dentes com a torneira fechada, diminuir o tempo do banho e não deixar a torneira 

aberta. Por exemplo, o participante F8 argumentou que “diminuo o tempo do meu 

banho, evito deixar a água ligada e não jogo lixo nos rios e lagos”.  

No contexto escolar, os PCN (BRASIL, 1997), de Matemática, indicam que a 

abordagem de temas de relevância social, como, por exemplo, a educação ambiental e o 

saneamento básico, pressupõem o desenvolvimento de alunos como cidadãos com 

capacidade de se posicionarem frente às questões que interferem na vida coletiva, 

intervindo de maneira responsável nas próprias comunidades. 

Na realização da atividade sobre o consumo de água, inicialmente, a professora 

pesquisadora apresentou uma conta para a análise dos participantes conforme o modelo 

utilizado pela Copasa. Os resultados obtidos mostram que 9 (nove) participantes 

compreenderam as informações constantes nessa conta ao responderem corretamente os 

questionamentos colocados e discutidos em sala de aula. 

Em seguida, a professora-pesquisadora, em uma roda de conversa, discutiu com 

os participantes sobre a sua percepção com relação ao gato, à taxa de esgoto cobrada na 

conta de água, bem como sobre o consumo de água em suas casas e na comunidade. 

Essa discussão também envolveu questões relacionadas com a poluição provocada pelo 

lixo, bem como sobre o papel dos cidadãos na sociedade para evitar esse tipo de 

poluição do meio ambiente. 



202 

 

É importante ressaltar que os temas transversais, como, por exemplo, o 

saneamento básico e o meio ambiente são exemplos que possibilitam a orientação do 

processo de ensino e aprendizagem a partir de questões relevantes para os alunos 

(CARMEN, 1997). 

Contudo, essa discussão se baseou no fato de que 4 (quatro) participantes 

relataram terem ligações gato em suas residências e também sobre os perigos 

relacionados com esse tipo de procedimentos, pois se trata de uma questão política que 

envolve a justiça social. Por exemplo, durante uma roda de conversa, a participante F12 

comentou que “É fessora, todo mundo aqui conta como zero” enquanto a participante 

F6 completou que “isso é injustiça”, gerando novas discussões.  

Nesse sentido, Rosa (2010) argumenta que, educar matematicamente para a 

justiça social, em busca da paz, consiste em ensinar, para os alunos, os procedimentos, 

os conceitos e as práticas matemáticas para auxiliá-los no desenvolvimento de sua 

consciência crítica e reflexiva para que possam entender a importância dos valores 

subjacentes aos aspectos culturais e sociais desse conhecimento. 

Por meio dos resultados obtidos com a análise das respostas dadas pelos 

participantes para a roda de conversa, infere-se que esses participantes desenvolveram 

uma compreensão aprofundada sobre a taxa de esgoto cobrada na fatura de água, pois 

discutiram crítica e reflexivamente sobre esse assunto, buscando alternativas para a sua 

resolução, como, por exemplo, a verificação de funcionários responsáveis para 

provarem e testarem a qualidade da água servida para a população. 

Nesse direcionamento, as participações nas discussões e atividades propostas em 

sala de aula mostram as preocupações dos participantes com o seu próprio espaço por 

meio da responsabilidade social que propiciou o aprofundamento de sua noção de 

pertencimento à comunidade na qual estão inseridos. Por exemplo, a participante F6 

comentou sobre a “falta de condições financeiras das pessoas que moram em 

comunidades e ocupações em pagarem as suas contas de água”. 

No entanto, essa participante expressou que esse argumento “não significa que 

eu não tenha condições de pagar” argumentando, ainda, que o termo favelado tem um 

sentido pejorativo, que não corresponde à sua realidade. Nesse sentido, esses 

participantes reforçaram essa preocupação ao afirmar que, de uma maneira geral, para a 

sociedade o “favelado é perigoso”. Por conseguinte, para esses participantes, o 

significado de favelado está vinculado com o fato de que esses indivíduos são pessoas 

perigosas porque residem em favelas. 
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Assim, esse aspecto da justiça social baseia-se em aspectos relevantes da 

dimensão política da Etnomatemática, que tem como objetivo orientar a aprendizagem 

em Matemática e a sua instrução para a busca da paz social. Por conseguinte, 

D’Ambrosio (2007) ressalta que um processo de ensino direcionado para a justiça social 

incentiva a exploração, a interpretação e a reconsideração sobre o papel e a natureza do 

conhecimento matemático na sociedade, que valoriza conhecimentos e visões de mundo 

distintos. 

Com relação à coleta seletiva de lixo, 2 (dois) participantes afirmaram que têm o 

hábito de separar o lixo de modo seletivo. Por exemplo, o participante M13 afirmou que 

costuma separar o lixo, “para não ficar espalhado e o cachorro rasgar”, sendo que 10 

participantes não possuem o hábito de realizar essa separação seletiva. Por exemplo, o 

participante M9 comentou que “não separo o lixo, pois não tem lixeiras separadas para a 

coleta seletiva” enquanto o participante M7 afirmou que “não separo o lixo, pois os 

funcionários da coleta poderiam fazer isso depois”. 

Contudo, 8 (oito) desses participantes argumentaram que separariam o lixo caso 

houvesse coleta seletiva no local onde residem. Por exemplo, a participante F8 

respondeu que “Sim, pois seria uma forma de ajudar o meio ambiente”. Esses 

participantes também ressaltaram que quando estão na rua têm o hábito de procurar um 

cesto para jogar o lixo, mas somente se encontrarem lixeiras disponíveis para 

descartarem o lixo. 

A interpretação dos resultados obtidos nesse estudo mostra que 12 participantes 

afirmaram que a localidade onde residem possui coleta de lixo, porém 6 (seis) desses 

participantes discutiram sobre a maneira precária como a coleta de lixo é realizada, pois 

os moradores devem levar o lixo até um determinado ponto de coleta, que é distante de 

sua residência. Por exemplo, o participante M11 argumentou que “Na rua onde moro 

não possui coleta de lixo. Não tem caminhão todo dia! Só nos sábados. Eu moro na 

favela”. 

Essa interpretação também mostrou a importância de que os participantes 

desenvolvessem um olhar crítico em relação ao seu espaço para que pudessem absorver 

a noção de pertencimento à própria comunidade. Então, esses participantes entenderam 

sobre a importância da reflexão em relação à situação da carência do oferecimento de 

um saneamento básico adequado para a Comunidade Mandela. 

Desse modo, essas inquietações foram entendidas, apuradas e aprofundadas por 

meio da proposição de 3 (três) blocos de atividades propostos em sala de aula, que 
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estavam relacionados com o contexto no qual estão inseridos. Contudo, ressalta-se que, 

apesar do Clube de Matemática ser um projeto desenvolvido no contra turno e não 

obrigatório, os participantes desse estudo estiveram envolvidos na realização dos blocos 

de atividades propostos em sala de aula. 

Nesse contexto, Knijnik (1998) argumenta que é importante que os indivíduos, 

em um processo etnomatemático, desenvolvam a sua percepção sobre o próprio espaço, 

pois a Etnomatemática “encontra sua expressão mais relevante quando expõe seu 

engajamento social (...) quando se vincula aos interesses de grupos culturais que ao 

longo da história, têm sido marginalizados” (p.193). 

De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, o papel das famílias bem 

como dos amigos é importante no desenvolvimento de mudanças de hábitos com 

relação aos comportamentos relacionados com o próprio espaço. Por exemplo, 10 

participantes destacaram que não possuem o hábito de separar o lixo. Desse modo, o 

participante M11 argumentou que “Não possuo o hábito de separar o lixo, pois quem 

cuida disso é o meu pai”. 

Nesse sentido, Bourdieu (2007) argumenta que o capital cultural herdado pela 

família contribui para a formação de indivíduos e, consequentemente, para a mudança 

de hábitos cotidianos. Assim, as instituições escolares contribuem para a reprodução do 

capital cultural e do espaço social, que se constitui como um ambiente de lutas para a 

legitimação da própria cultura. 

Por exemplo, no início das atividades propostas para o trabalho de campo desse 

estudo, os participantes associaram a definição de saneamento básico apenas com uma 

noção restrita ao esgoto. Diante dessa concepção, 13 participantes desse estudo 

argumentaram que a sua comunidade dispunha de saneamento básico adequado, pois 

tem iluminação pública e rede de esgoto. Por exemplo, o participante M9 respondeu que 

o “saneamento básico é uma rede de esgoto”. 

Posteriormente, durante o desenvolvimento dos blocos de atividades, houve uma 

ampliação do conceito de saneamento básico e de seus serviços. Por exemplo, 8 (oito) 

participantes argumentaram que a rede de esgoto é o “local onde se encontra a água 

contaminada e onde fica armazenado o esgoto de um determinado lugar”. Para esses 

participantes, a rede de esgoto é importante porque evita a poluição do meio ambiente. 

Consequentemente, esses participantes compreenderam que o saneamento básico 

também está relacionado com a iluminação pública, a coleta de lixo, a rede de esgoto e 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/capcul.html
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o asfaltamento, demonstrando que os seus conhecimentos sobre essa temática foram 

expandidos, pois a definição de saneamento básica foi ampliada. 

Por exemplo, 13 participantes destacaram que existe iluminação pública onde 

residem. Contudo, o participante M3 e M11 argumentaram que, apesar de terem 

iluminação pública em suas casas, nem todos os postes das ruas funcionam 

adequadamente. A participante F12 comentou que a “gente pega a iluminação da rua 

porque é gato”. Por outro lado, ao discutirem sobre a coleta de lixo, 4 (quatro) 

participantes argumentaram que essa coleta era inadequada porque não é realizada 

diariamente por meio de caminhões de lixo. 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2013) argumentam que as atividades 

contextualizadas no cotidiano dos alunos e elaboradas na perspectiva sociocrítica da 

etnomodelagem propicia oportunidades de questionamento relacionados com a 

realidade e com o poder formatador da sociedade para que possam compreender as 

condições sociais de suas comunidades. 

Finalizando a etapa interpretativa dessa categoria, essa ação pedagógica 

possibilitou a aquisição de conhecimentos, habilidades, atitudes, motivações e 

compromissos para que os participantes trabalhassem individual e coletivamente, na 

busca de soluções para os problemas de saneamento básico e ambientais existentes em 

sua comunidade. 

 

4.1.2. Transicionando entre Conhecimentos Matemáticos Distintos: Relação entre 

os Espaços Escola e da Comunidade 

 

Os códigos preliminares identificados nos instrumentos de coleta de dados 

relacionam-se com a transição entre conhecimentos matemáticos distintos trazendo para 

a discussão os espaços da escola e da comunidade, ou seja, a transição entre os 

conhecimentos êmico e ético. 

De acordo com essa perspectiva, essa categoria está relacionada com o 

desenvolvimento de atividades que conectaram o ambiente escolar e o contexto 

sociocultural dos participantes na própria comunidade. 

Nesse direcionamento, para 9 (nove) participantes, o saneamento básico é 

importante, pois a sua ausência implica em uma cidade suja e malcuidada, que também 

está relacionado com as questões de saúde e de proteção ao meio ambiente. 
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Por exemplo, a participante F6 argumentou que “sem o saneamento básico a 

cidade seria muito suja e malcuidada” enquanto a participante F8 afirmou que o 

“saneamento básico garante uma boa qualidade de vida, pois é bom para a saúde”. Essa 

participante também comentou que “se em uma comunidade existe o saneamento básico 

as chances de se obter doenças por meio do lixo e esgotos diminuem muito”. 

Nesse contexto, com a intenção de aproximar os saberes relacionados com o 

saneamento básico com o conhecimento matemático desenvolvido no ambiente escolar, 

a professora-pesquisadora propôs uma abordagem diferenciada para as atividades 

relacionadas com os conteúdos matemáticos utilizados na resolução das atividades 

propostas em sala de aula. 

Consequentemente, a “escola oficial precisa aprender com os processos 

educacionais informais e incluir em seu cotidiano aspectos da educação informal” 

(MONTEIRO; POMPEU, 2001, p. 58) para contribuir com o desenvolvimento de uma 

educação de caráter multicultural (BANKS, 1997). Desse modo, a professora-

pesquisadora propôs o desenvolvimento de 3 (três) atividades: 

 

1) Reavaliando o Consumo de Água 

Essa atividade possibilitou a realização de uma discussão crítica sobre o 

consumo de água, tendo a Matemática como uma ferramenta de reflexão por meio da 

resolução de atividades contextualizadas no cotidiano, que estavam relacionadas com a 

exploração do texto: “É possível viver com 110 litros de água por dia? Veja como seria 

sua vida”. 

Nesse sentido, 9 (nove) participantes discutiram e refletiram sobre as práticas 

matemáticas presentes no estudo da conta de água por meio da elaboração de 

etnomodelos êmicos para resolverem as situações-problema propostas em sala de aula. 

Desse modo, para a elaboração desses etnomodelos, esses participantes utilizaram 

soluções retóricas baseadas em suas experiências escolares e vivência cotidianas. 

Por meio dos resultados obtidos nesse estudo, infere-se que esses participantes 

evidenciaram o emprego de etnomodelos éticos para a representação dessas situações-

problema, como, por exemplo, a utilização de equações de 1º grau para determinarem o 

consumo médio de água por famílias de diversos tamanhos. 

Desse modo, a elaboração desses etnomodelos possibilitou que esses 

participantes concluíssem que é “possível usar menos de 110 litros de água por dia” se 
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as famílias economizarem a quantidade de água consumida diariamente, 

principalmente, no banho. 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2017a) argumentam que a abordagem êmica é 

considerada como a descrição de sistemas comportamentais desenvolvidos pelos 

membros de um determinado grupo cultural, como, por exemplo, de uma comunidade 

periférica, em seus próprios termos, por meio dos quais as unidades estruturais do 

pensamento matemático são desenvolvidas nas atividades realizadas diariamente. 

Assim, na elaboração desses etnomodelos, esses participantes utilizaram os 

conceitos matemáticos como uma maneira de representar o seu entendimento com 

relação ao saneamento básico de sua comunidade, traduzindo para a linguagem escolar 

as situações que vivenciaram em sua prática diária por meio da realização das 

atividades propostas em sala de aula. 

Em concordância com esse contexto, Rosa e Orey (2014b) destacam que “existe a 

necessidade de se utilizar a tradução para descrever o processo de modelagem de 

sistemas culturais locais que podem ter uma representação matemática acadêmica” (p. 

142) durante o desenvolvimento da Etnomodelagem. 

Consequentemente, os etnomodelos éticos são elaborados conforme a percepção 

dos observadores externos (participantes desse estudo) em relação aos sistemas 

retirados do cotidiano que está sendo modelado. Assim, esses etnomodelos representam 

a maneira como os modeladores imaginam que os sistemas retirados da realidade 

funcionam, pois estão de acordo com os princípios curriculares desenvolvidos nas salas 

de aula e nas escolas (ROSA; OREY, 2017a). 

 

2) Recalculando o Consumo de Água 

Nessa atividade, a professora-pesquisadora propôs o cálculo do consumo de 

água com base em informações fornecidas pela Sabesp. Nessa atividade, 9 (nove) 

participantes elaboraram etnomodelos êmicos para calcularem o consumo de água de 

uma pessoa em um mês por meio de conteúdos matemáticos relacionados com cálculos 

matemáticos, estimativas e inferências. 

Nesse sentido, Rosa (2010) afirma que é importante destacar que os modos de 

calcular, medir, estimar, inferir e raciocinar desenvolvidos pelos membros de grupos 

culturais distintos, são as suas maneiras de lidar matematicamente com o mundo, 

problematizando o conhecimento acumulado em suas experiências diárias. 
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Contudo, como esses participantes informaram que não recebiam contas de água 

em suas residências, a professora-pesquisadora realizou uma breve discussão sobre esse 

assunto. Assim, devido à ausência da apresentação da conta de água, esses participantes 

determinaram, de comum acordo, que a taxa da água corresponderia ao valor de R$ 

0,45. 

Esse valor foi determinado com base na conta de água trabalhada anteriormente 

em sala de aula, para que os participantes pudessem resolver as situações-problema 

propostas nessa atividade. Então, por meio da utilização de etnomodelos êmicos, esses 

participantes determinaram o consumo mensal de água, caso houvesse o vazamento em 

uma das torneiras de suas residências. 

De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, infere-se que essas práticas 

matematizantes possibilitaram que os participantes desse estudo pudessem, de acordo 

com D’Ambrosio (2005), “comparar, classificar, quantificar, medir, explicar, 

generalizar, inferir e, de algum modo, avaliar, [pois] são formas de pensar presentes em 

toda a espécie humana” (p. 30), que podem ser utilizadas na elaboração de etnomodelos 

durante a condução do processo de Etnomodelagem. 

 

c) Produção de Lixo e o Impacto Ambiental 

Essa atividade provocou discussões críticas sobre a produção de lixo, bem como 

uma reflexão sobre os impactos ambientais no Brasil e na própria comunidade. Dessa 

maneira, esses participantes comentaram que o “descarte irregular do lixo pode 

provocar o aumento de bactérias e de doenças como a dengue, poluição do meio 

ambiente e a morte de animais e de pessoas”. 

Esses participantes destacaram que a rua onde residem possui o serviço de coleta 

de lixo, contudo, esse serviço é irregular, pois não é realizado com frequência, sendo 

que não está disponibilizado em todas as ruas da comunidade. Por exemplo, os 

participantes do Grupo G3 destacaram que “apesar de o caminhão de lixo passar em 

certos dias da semana, eles deveriam andar certa distância para levar o lixo” para ser 

descartado e coletado. 

É importante ressaltar que esses participantes discutiram com os seus colegas de 

grupo sobre as possíveis alternativas para buscar soluções para os problemas 

provocados pelo descarte irregular de lixo, como, por exemplo, a importância de as 

pessoas depositarem o lixo em locais adequados, a necessidade da construção de um 
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aterro sanitário para que o lixo não cause danos à natureza, bem como a urgência de que 

a coleta de lixo seja realizada frequentemente e em lugares fixos da comunidade. 

Em seguida, esses participantes elaboraram etnomodelos êmicos para resolverem 

as situações-problemas propostas em sala de aula que estavam relacionadas com as 

informações disponibilizadas em um texto providenciado pela professora-pesquisadora. 

O principal objetivo desse texto foi mostrar para os participantes o impacto 

provocado pelo descarte irregular de lixo nas comunidades. Nesse sentido, esses 

participantes determinaram a produção média de lixo de uma pessoa por dia, bem como 

a produção média diária de lixo de sua família. Em seguida, por meio da matematização 

dessas situações-problema, esses participantes determinaram a produção média de lixo 

no Brasil. 

Por meio dos resultados obtidos nesse estudo, infere-se que houve uma 

predominância na elaboração de etnomodelos êmicos que possibilitou a utilização de 

conhecimentos matemáticos dos alunos relacionados com a sua vivência escolar e 

cotidiana. 

Contudo, esses resultados também evidenciam que há indícios da utilização de 

representações éticas baseadas nas experiências escolares, propiciando um direcionando 

dos participantes desse estudo para uma compreensão holística dos problemas 

enfrentados na comunidade por meio do diálogo entre conhecimentos matemáticos que 

são complementares. 

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. 

A interpretação dos resultados obtidos nesse estudo mostra que 12 participantes 

afirmaram que a Copasa providencia o abastecimento de água em suas residências. No 

entanto, esses participantes comentaram que desconheciam a existência do pagamento 

de uma taxa de esgoto pela população. Após discutirem e refletirem sobre esse assunto, 

esses participantes concordaram com o pagamento dessa taxa. 

Por exemplo, a participante F12 afirmou que “eu acho que temos que pagar água 

porque se a conta está chegando até a gente, ela não está vindo de graça porque a água 

passa por um tratamento e eles precisam de dinheiro para fazer isso”. Por outro lado, a 

participante F6 discordou desse argumento ao relatar que a “água podia ser de graça, 

pois muita gente não tem condição de pagar a conta”. 



210 

 

Desse modo, esses participantes consideraram as questões social, econômica e 

política envolvidas na conta de água por meio de uma análise Matemática da 

problemática relacionada com o saneamento básico. Nessa perspectiva, é necessário que 

os alunos sejam motivados a desenvolverem ideias, procedimentos e práticas 

matemáticas que estejam vinculadas ao conhecimento êmico e ao capital cultural para 

que possam resolver as situações-problemas práticas presentes em seu cotidiano. 

Por exemplo, o participante M7 argumentou que as atividades propostas em sala 

de aula que envolveram o contexto social foram motivadoras e interessantes para o 

estudo de conteúdos matemáticos, pois “eu entendi a matemática que estava fazendo e a 

sua aplicação no dia a dia”. 

Dessa maneira, Rosa (2010) argumenta que é importante que os professores se 

conscientizem sobre a necessidade da articulação entre o conhecimento escolar e os 

saberes e fazeres diários dos alunos para a elaboração de atividades curriculares 

contextualizadas em seu cotidiano e o seu vínculo com as salas de aula. 

Com relação às discussões envolvendo os aspectos de justiça social sobre o 

pagamento da taxa de esgoto, os participantes desse estudo discutiram criticamente 

sobre essa problemática, refletindo sobre os problemas enfrentados na vida diária da 

comunidade. Por exemplo, o participante M3 afirmou que “eu não tenho como pagar a 

taxa de esgoto e não pago a conta de água”. Similarmente, a participante F12 

argumentou que “eu acho que tem que pagar só as pessoas que não moram na favela”. 

Então, esses participantes também discutiram para verificar se: a) todas as 

pessoas pagam a taxa de esgoto, b) essa taxa é paga somente por aquelas pessoas que 

possuem rede de esgoto tratado e c) todas as pessoas que possuem rede de esgoto 

tratado pagam essa taxa. Por exemplo, refletindo sobre essa problemática, o participante 

M11 afirmou que “eu tenho rede de esgoto em casa, mas eu não posso pagar essa taxa”. 

Nesse contexto, Araújo (2009) defende que uma abordagem sociocrítica tem no 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática tem por objetivo questionar a 

própria realidade, bem como a sociedade em sua totalidade. Similarmente, Rosa e Orey 

(2012) afirmam que essa perspectiva prioriza as discussões sobre as implicações dos 

resultados matemáticos obtidos durante o desenvolvimento da Etnomodelagem, que são 

decorrentes da resolução de situações-problema enfrentadas pela sociedade no 

desenvolvimento de suas atividades diárias. 

É necessário ressaltar que outros aspectos relacionados com a questão política e 

sociocrítica dessa ação pedagógica foram apontados nessa discussão, que estavam 



211 

 

relacionados como fato de que os residentes das comunidades periféricas não deveriam 

pagar a conta de água devido à falta de recurso financeiro, bem como por causa da 

ausência da disponibilidade de saneamento básico adequado para essas comunidades. 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2017a) argumentam que a Etnomodelagem possui 

um papel importante no desenvolvimento de uma educação crítica e reflexiva 

direcionada para o desenvolvimento da cidadania dos alunos, pois pode auxiliá-los no 

entendimento da natureza Matemática na sociedade, que visa buscar a compreensão do 

papel formatador desse conhecimento para moldar a sociedade de acordo com os 

interesses dominantes. 

Continuando com essa interpretação, para 10 participantes, o estudo realizado 

sobre a água, a coleta de lixo e a iluminação pública possui uma relação com os 

conteúdos matemáticos aprendidos na escola. Por exemplo, a participante F10 

comentou que a “matemática se relaciona com litros e energia. 

Esses participantes também comentaram que conseguiram entender os 

problemas matemáticos propostos em sala de aula, que estavam relacionados com o 

saneamento básico, com o auxílio dos professores. Por exemplo, a participante F10 

argumentou que “consigo entender os problemas matemáticos em sala de aula, mas 

depende se o professor sabe explicar”. 

Essa perspectiva é corroborada por Rosa e Orey (2006) ao estabeleceram que é 

necessário valorizar os conhecimentos: social, político e cultural dos saberes e fazeres 

que estão vinculados no cotidiano dos membros de grupos culturais distintos. 

Para esses participantes, os conteúdos matemáticos contribuíram para a busca de 

soluções para a problemática relacionada com o saneamento básico, como, por 

exemplo, o cálculo da produção de lixo em sua comunidade. Nesse contexto, a 

participante F12 comentou que a “quantidade de lixo jogado na rua, quando chove 

desce tudo para o córrego. Isso vira esgoto, então, a Matemática mostra essa quantidade 

de lixo na rua em gráficos e tabelas”. 

Similarmente, a participante, F8, também comentou que os conteúdos 

matemáticos utilizados na resolução das situações-problema propostas em sala de aula 

estão relacionados com grandezas, bem como com a demanda de custos, afirmando que: 

Fazendo o cálculo para descobrir a quantidade de melhorias a serem 

feitas como colocar postes e o custo que seria, mostrar a população a 

quantidade de lixo e como descobrimos a relação com a 

conscientização e também como diminuir a produção de lixo e 

esgotos. 
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Nesse direcionamento, 9 (nove) participantes relacionaram os conteúdos 

matemáticos com o saneamento básico, como, por exemplo, as operações de 

multiplicação e as equações de 1º grau, além dos conteúdos de porcentagem e 

proporção. 

Por exemplo, o participante M7 argumentou que a “matemática está presente no 

dia-dia tipo no metro cúbico”. Com relação à essa análise, a participante F12 destacou 

que o “saneamento básico envolve água limpa e água suja, então, podemos usar a 

matemática por meio da porcentagem e da proporção de água suja e água limpa”. 

Destaca-se que, para Rosa (2010), a ação pedagógica proposta pela 

Etnomodelagem é relevante para que os alunos sejam orientados no desenvolvimento 

do conhecimento matemático por meio da problematização de situações vivenciadas no 

cotidiano. 

Por conseguinte, os participantes desse estudo gerenciaram a produção do 

conhecimento matemático relacionados com o saneamento básico da própria 

comunidade, pois utilizaram os saberes e fazeres que desenvolveram nas situações-

problema propostas em sala de aula de uma maneira inovadora, criativa e humanizada. 

Finalizando, a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo mostra que as 

salas de aula podem proporcionar o encontro de conhecimentos diferentes, formais e 

informais, por meio do qual os saberes adquiridos fora do contexto escolar se 

encontram com os fazeres adquiridos no ambiente escolar por meio do dinamismo 

cultural. 

Por conseguinte, Rosa (2010) comenta sobre a importância de articular o 

saber/fazer escolar com aquele desenvolvido no cotidiano, visando buscar o 

aprofundamento do processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos de 

uma maneira contextualizada e com significado. 

Assim, o respeito e a atenção às vivências cotidianas dos participantes foram 

relevantes para a promoção de uma relação holística, interativa e dinâmica entre o 

pensamento matemático local cotidiano com o conhecimento sistematizado nas escolas. 

Para Rosa e Orey (2016), esse processo de dialogicidade possibilita conexões 

entre os conhecimentos local e escolar, pois oferece maneiras distintas para conectar os 

aspectos locais (micro) aos de grande escala (macro) que estão presentes na sociedade. 

Então, essa abordagem dialógica é considerada como o entrelaçamento entre os 

conhecimentos matemáticos global (ético) e local (êmico). 
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Similarmente, as atividades desenvolvidas 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). 

 

Em concordância com essa asserção, D’Ambrosio (2001) afirma que 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” (p. 23) para a realização dessa análise reflexiva 

dos fenômenos que ocorrem no cotidiano. 

 

4.1.3. Dialogando com Conhecimentos Matemáticos Distintos por meio da Ação 

Pedagógica da Etnomodelagem 

 

Os códigos preliminares identificados nos instrumentos de coleta de dados 

brutos, que foram utilizados nesse estudo compõem a categoria conceitual relacionada 

com o diálogo entre os conhecimentos matemáticos distintos por meio da ação 

pedagógica da Etnomodelagem no contexto desse estudo, que teve como objetivo 

promover o engajamento dos participantes na exploração do saneamento básico de sua 

comunidade. 

O principal objetivo dessa ação pedagógica foi aproximar os saberes e fazeres 

provenientes do saneamento básico com o conhecimento matemático desenvolvido no 

ambiente escolar, a partir de uma ação pedagógica em que os participantes desse estudo 

investigassem situações-problema relevantes relacionadas com o saneamento básico por 

meio do desenvolvimento de um projeto relacionado com a produção do lixo na 

comunidade. 

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 discutiram e analisaram as situações-problemas propostas em sala de 

aula, ampliando o conhecimento matemático que é aprendido no sistema escolar. 

Desse modo, a realização de blocos de atividades fundamentados na 

Etnomodelagem buscou desenvolver a motivação e o interesse dos participantes desse 
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estudo para o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos e a sua 

relação com situações-problema vivenciadas em ambientes externos à escola. 

A interpretação dos resultados obtidos nesse estudo mostra que a 

Etnomodelagem propiciou o despertar de novas possibilidades para a exploração de 

questões relacionadas com o contexto sociocultural dos participantes desse estudo com 

relação ao saneamento básico e ao próprio espaço comunitário, bem como ampliou o 

olhar crítico e reflexivo das participantes que apresentaram o Projeto Wall-e na 3º 

Femic, em relação ao seu próprio futuro. 

Desse modo, Rosa e Orey (2017a) afirmam que a ação pedagógica da 

Etnomodelagem tem como objetivo auxiliar os alunos na contextualização e na 

significação dos conteúdos matemáticos presentes no currículo escolar e fundamentado 

nas atividades diárias. 

Com relação às atividades propostas em sala de aula para a promoção da ação 

pedagógica da Etnomodelagem, a interpretação dos resultados obtidos nessa 

investigação mostra que, para 10 participantes, as atividades realizadas nesse estudo 

contribuíram para o desenvolvimento de seu conhecimento sobre o tema saneamento 

básico. 

Então, essas atividades serviram para conscientizar esses participantes sobre a 

importância de cuidar do meio ambiente. Por exemplo, a participante F8 comentou que 

“ao longo das atividades fui entendendo melhor sobre o tema de saneamento básico e 

sobre sua importância na contribuição com o meio ambiente”. 

Esses participantes também afirmaram que as atividades propostas nesse estudo 

possibilitaram o aprendizado de conteúdos matemáticos de uma maneira lúdica, 

motivadora e interessante. Por exemplo, a participante F12 argumentou que essas 

“atividades contribuíram para o meu aprendizado, pois além de aprender conteúdos 

novos eu me interessei mais por matemática”. 

Similarmente, o participante M9 argumentou que a “matemática está relacionada 

com o saneamento básico que nem fizemos a atividade da conta de água e calculamos a 

taxa de esgoto” enquanto a participante F8 afirmou que a relação da matemática com o 

saneamento básico está presente na “quantidade de lixo, postes de iluminação e redes de 

esgoto com cálculos para saber a qualidade do saneamento básico na cidade”. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostram que a contextualização dos conteúdos 

matemáticos possibilitou a conscientização da aplicação prática de conceitos 

matemáticos em situações relacionadas com o saneamento básico. Dessa maneira, a 
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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 (ROSA; OREY, 2017a). 

Nesse direcionamento, por meio dos resultados obtidos nesse estudo, infere-se 

sobre a relevância dos conceitos matemáticos escolares para direcionar os participantes 

na reflexão dos aspectos envolvidos nas situações-problema que foram modeladas e 

contextualizadas nas atividades relacionadas com o saneamento básico. Por exemplo, 

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. 

Após o desenvolvimento dessas atividades, 9 (nove) participantes afirmaram que 

perceberam a presença da Matemática no estudo sobre o saneamento básico. Por 

exemplo, a participante F8 argumentou que os conteúdos matemáticos estão presentes 

no saneamento básico nas atividades que relacionaram a “quantidade, a proporção e a 

produção de lixo na escola e na comunidade”.  

Esses participantes afirmaram que gostaram de estudar os conteúdos 

matemáticos por meio da realização das atividades propostas nessa ação pedagógica. 

Por exemplo, a participante F8 afirmou que “achei interessante estudar isso por que 

pude perceber que a gente joga muito lixo no chão e isso ajuda a perceber o quanto 

estamos poluindo rios e o meio ambiente”. 

Esses participantes também afirmaram que gostariam que os professores de 

outras disciplinas trabalhassem com projetos em sala de aula,informando que esse 

trabalho diferenciado deveria ser realizado em todas as disciplinas. Por exemplo, a 

participante F12 argumentou que escolheria “Ciências, por que envolve muito o estudo 

do meio ambiente”. 

De modo similar, a participante F8 afirmou que gostaria que esse trabalho fosse 

realizado nas disciplinas de “Geografia, Ciências e Artes, pois a aula ficaria mais 

interessante se realizássemos essas experiências e os alunos iriam aprender mais e 

prestar mais atenção”. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostram que, para esses participantes, essas 

atividades contribuíram para o desenvolvimento de seu conhecimento de matemático, 

pois propiciou um aprendizado relevante para a vida, que está relacionado com a 

compreensão dos problemas que vivenciam em seu cotidiano. 
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Nessa perspectiva, Rosa e Orey (2010) argumentam que a ação pedagógica da 

Etnomodelagem possibilita que os alunos desenvolvam as ferramentas essenciais para 

refletirem sobre a realidade, com o objetivo de atingir um bem coletivo e melhorar a 

qualidade de vida da população das comunidades. 

Então, é importante que as atividades matemáticas possam ser elaboradas e 

desenvolvidas ao considerar o contexto social, bem como a maneira como devem ser 

conduzidas. Dessa maneira, as atividades propostas nessa ação pedagógica despertaram 

o interesse dos alunos, auxiliando-os na formulação e na utilização de suas próprias 

estratégias em busca de soluções para as situações-problema enfrentadas no próprio 

contexto sociocultural. 

Por exemplo, Rosa (2010) argumenta sobre a relevância de que os alunos sejam 

direcionados na criação do conhecimento matemático por meio da problematização de 

situações vivenciadas no cotidiano, para que possam contextualizar os seus conceitos. 

Consequentemente, essa ação pedagógica teve como ponto de partida a realidade dos 

participantes, de sua própria comunidade e os problemas enfrentados localmente sem, 

no entanto, esquecer a universalidade das questões ambientais e relacionadas com o 

saneamento básico. 

Nesse direcionamento, é importante ressaltar que problemática do saneamento 

básico contextualizado nas atividades diárias se apresenta com: 

(...) urgência como [um] tema central dos programas escolares. 

Dificilmente, essas questões poderão ser abordadas sem [a] 

matemática. Isso implica a apresentação de novos conteúdos e 

metodologias que permitam capacitar o aluno para o fazer 

matemático, como aquilo que a modelagem possibilita 

(D’AMBROSIO, 2001, p. 17). 

 

Continuando com essa interpretação, os resultados obtidos nesse estudo mostram 

que 9 (nove) participantes apreciaram a dinâmica de trabalho em grupos realizada nas 

aulas de Matemática porque possibilitou a interação e a discussão dos problemas que 

enfrentam no cotidiano da comunidade. Por exemplo, a participante F4 argumentou que 

o “trabalho em grupo é bom, pois aprendi que é bom para me relacionar com as 

pessoas” enquanto a participante F6 argumentou que “eu gostei de aprender sobre o 

trabalho em grupo e o saneamento básico”. 

Esses participantes também ressaltaram a importância do trabalho em grupo para 

a aprendizagem de conteúdos matemáticos relacionadas como saneamento básico. Por 

exemplo, a participante F6 afirmou que “além de ter aprendido os conteúdos 



217 

 

matemáticos com os colegas também aprendi que o trabalho em grupo é 

superimportante” enquanto a participante F8 destacou que “aprendemos sobre a 

importância do saneamento básico, a presença da matemática no dia-dia, além de 

termos aprendido coisas novas uns com os outros durante toda a pesquisa”. 

Em concordância com Anjos, Nacarato e Freitas (2018), o trabalho em grupo 

possibilita a potencialização das “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). 

Após a realização da ação pedagógica propostas para as atividades realizadas em 

sala de aula, 9 (nove) participantes elaboraram sugestões para o prefeito da cidade 

visando a proposição de melhorias no saneamento básico da comunidade. Por exemplo, 

a participante F12 argumentou que os “córregos das comunidades são horríveis, é 

impossível passar perto e não sentir o cheiro. Os esgotos perto da minha casa são 

destampados e, infelizmente, não tem gari para limpar os becos, o lixo que infelizmente 

ainda jogamos no chão”. 

Similarmente, a participante F8 sugeriu melhorias na rede de esgoto, na 

iluminação pública e no asfaltamento, pois a prefeitura deveria “implantar mais redes de 

tratamento de esgoto nas comunidades, distribuir postes de luz corretamente por toda a 

cidade e realizar o asfaltamento das ruas de terra”. 

Por exemplo, Rosa (2010) afirma que é importante que os professores 

privilegiem o ensino de situações-problema relacionadas com as atividades realizadas 

cotidianamente, como, por exemplo, o saneamento básico, 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. 

É importante ressaltar que essa ação pedagógica da Etnomodelagem também 

promoveu o desenvolvimento do Projeto: Arquivo Wall-e: repensando a produção de 

lixo em comunidades periféricas por meio da utilização de conhecimentos matemáticos. 

Os objetivos desse projeto estavam relacionados com a proposição de um diálogo entre 

os conhecimentos matemáticos êmicos e éticos por meio da ação pedagógica da 

Etnomodelagem em sua abordagem dialógica. Esse projeto foi desenvolvido em quatro 

etapas. 
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1) Informações Gerais 

Essa etapa desse projeto foi composta por três atividades, nas quais 10 

participantes desse estudo: a) assistiram dois vídeos sobre o processo de produção de 

papel e responderam uma sequência de perguntas sobre os seus conteúdos, b) leram e 

discutiram um texto sobre a reciclagem de papel e c) leram e discutiram a entrevista 

realizada com Senhor João. 

Com relação à essa entrevista, 6 (seis) participantes resolveram as situações-

problema propostas em sala de aula com relação a um trecho desse diálogo que foi 

disponibilizado pela professora-pesquisadora. É importante ressaltar que esses 

participantes resolveram essas situações-problema com a utilização de etnomodelos 

êmicos e retóricos, que foram elaborados de acordo com as informações êmicas 

fornecidas pelo Senhor João sobre o preço de venda de materiais reciclados que eram 

vendidos para o ferro velho. 

As situações-problema resolvidas pelos participantes desse estudo mostram a 

utilização de etnomodelos êmicos, cujas representações evidenciam um processo de 

generalização que mostra indícios do desenvolvimento do diálogo entre conhecimentos 

matemáticos distintos, da comunidade escolar com a instituição escola, por meio de 

conteúdos matemáticos curriculares contextualizados na própria comunidade dos 

participantes. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2017a) argumentam que o currículo matemático 

baseado na perspectiva da Etnomodelagem oferece uma filosofia subjacente para a 

geração de conhecimentos matemáticos que visam garantir a integração equilibrada da 

utilização dos saberes matemáticos êmicos dos alunos conjuntamente com os 

conhecimentos matemáticos escolares. 

Por outro lado, de acordo com as suas pesquisas, esses participantes forneceram 

informações completas acerca do processo de fabricação do papel, como, por exemplo, 

“cortar a árvore, separar a celulose da árvore, misturar ela com substâncias que deixa 

ela branca, depois utilizar o jumbo para deixar o papel mais leve para ser vendido”. 

Em uma roda de conversa, a participante F8 comentou que a “gente podia 

mostrar que, se a pessoa não tem consciência sobre a produção de lixo, então ela produz 

mais lixo”. 

Em seguida, essa pesquisa teve continuidade com o objetivo de mostrar, caso 

existisse, uma relação entre a conscientização e a produção de lixo como, também, os 

comentários dados pelo Senhor João em sua entrevista. 
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Nesse direcionamento, a professora-pesquisadora percebeu que essa era uma 

oportunidade para introduzir os conceitos de relação entre grandezas haja vista que os 

participantes ainda não haviam estudado esse conteúdo. 

 

2) Coleta dos Dados 

Nessa etapa, os participantes do Grupo G1 ficaram responsáveis pela turma 901, 

do 9º ano do Ensino Fundamental II, os participantes do Grupo G2 ficaram 

responsáveis pela turma 201, do 2º ano do Ensino Fundamental I e os participantes do 

Grupo G3 ficaram responsáveis pela turma 902, do 9º ano do Ensino Fundamental II. A 

coleta dos dados sobre a quantidade de lixo produzido pelas turmas pesquisadas foi 

realizada durante três semanas. 

Na primeira semana de coleta de lixo nas salas, os 10 participantes desses grupos 

entregaram para as turmas pesquisadas um questionário, cujo objetivo foi identificar os 

hábitos dos alunos com relação à produção de lixo, ao saneamento básico, bem como 

sobre a sua percepção referente à produção de lixo da turma. 

Na segunda semana de coleta de lixo, os participantes de cada grupo entregaram 

o segundo questionário que envolvia 2 (duas) questões sobre o que era saneamento 

básico e a coleta de lixo. Após a coleta dos dados do segundo questionário, os 

participantes de cada grupo realizaram uma breve apresentação para as turmas 

pesquisadas, comentando sobre alguns dados da produção de lixo no Brasil, da trajetória 

dos materiais desde a extração dos recursos naturais até a chegada aos supermercados, 

bem como sobre os principais pontos que mostram que a Comunidade Mandela não 

possuí um saneamento básico adequado. 

Na terceira semana, esses participantes finalizaram a coleta de dados sobre a 

produção de lixo nas turmas e construíram um boneco denominado de Wall-e, que os 

auxiliou de uma maneira mais didática para explicar os resultados da coleta de lixo no 

decorrer das três semanas. Para a construção do protótipo do Wall-e foram utilizados 

materiais reaproveitados, como, por exemplo, uma caixa de papelão, garrafa pet, 

tampinha de garrafa pet, vasinho de plantas e latinhas de refrigerante. 

 

3) Análise dos Dados e Interpretação dos Resultados 

Os 10 participantes, em seus grupos, analisaram os dados referentes à produção 

de lixo nas salas das turmas e interpretaram os resultados obtidos nessa coleta. Para a 

realização dessa coleta do lixo, esses participantes utilizaram: a) saco de lixo, b) luvas e 
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c) caderno de anotações, bem como uma balança eletrônica, que foi fornecida pela 

professora-pesquisadora, estando disponível para os participantes na sala da supervisão 

para a realização das pesagens do lixo coletado nas salas de aula. 

Durante a realização desse processo, esses participantes registraram que o lixo 

coletado nas turmas foi composto por: papel, papel de bala, palito de pirulito e, em 

casos específicos, restos de comida. Para essa ação pedagógica, a professora-

pesquisadora elaborou 3 (três) atividades: 

• A primeira atividade teve como objetivo a avaliação da quantidade de lixo 

produzido pelas turmas pesquisadas com base nos dados coletados pelos 

participantes de cada grupo. 

• A segunda atividade consistia no cálculo da quantidade média de lixo 

produzido pelas turmas em um dia, em uma semana e em um mês, bem como 

a quantidade estimada de água necessária para a produção de papel presente 

nos materiais coletados. 

• Na terceira atividade, os participantes construíram gráficos para representar a 

quantidade total de lixo produzidos na 1º semana, na 2º semana e na 3º 

semana, pelas turmas pesquisadas. 

Por meio dos resultados obtidos nesse estudo, infere-se que houve uma 

predominância da elaboração e etnomodelos êmicos para a representação das situações-

problema propostas em sala de aula, contudo, os etnomodelos éticos foram elaborados 

para a construção dos gráficos que representaram essas situações. 

Desse modo, o conhecimento ético está relacionado com as descrições das 

ideias, procedimentos e práticas expressas em termos matemáticos, que estão 

relacionadas com as categorias que são consideradas significativas e apropriadas pela 

comunidade de observadores (externos) (ROSA; OREY, 2017A). 

Então, esses participantes discutiram, refletiram e escreveram a sua percepção 

sobre a experiência relacionada com a realização dessa pesquisa em relação à produção 

de lixo na escola. Por exemplo, os participantes do Grupo G1 comentaram que: 

Foi muito bom a pesquisa por que a gente viu como que a turma 901 

produz uma quantidade de lixo grande, mas só quando a gente 

comparou coma turma 201. Para mudar nós achamos que é preciso 

fazer mais atividades assim para conscientizar outros alunos da escola. 

 

De modo semelhante, os participantes do Grupo G2 afirmaram que a: 

(...) pesquisa foi muito boa. Nós esperávamos que a quantidade de lixo 

coletada na turma 201 fosse maior, mas essa turma produziu bem 
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menos lixo. A turma foi muito educada ao nos receber na sala todos os 

dias e a professora também nos recebia muito bem. Nós achamos que 

para diminuir o lixo, as pessoas deveriam ser conscientizadas para não 

jogar mais lixo. 

 

Ressalta-se que o principal objetivo dessa atividade foi a sistematização das 

informações obtidas com a realização da pesquisa da coleta e da produção do lixo, bem 

como sobre a realização do levantamento dos pontos mais relevantes para o 

desenvolvimento desse projeto. 

Por meio dos resultados obtidos nesse estudo, infere-se que esses participantes 

perceberam a importância do conhecimento matemático para auxiliá-los na resolução 

das situações-problema encontradas em sua realidade sociocultural, conectando-os com 

a própria realidade escolar. 

Por conseguinte, Rosa e Orey (2013b) ressaltam que os conhecimentos locais 

(membros da comunidade periférica) se interagem dialogicamente com os conceitos 

globais (participantes do estudo) numa relação de reciprocidade entre os saberes e 

fazeres desenvolvidos dialogicamente nesses dois ambientes culturais. 

Assim, 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 relacionadas com as situações-problema propostas em sala de 

aula, que estão vinculadas à disponibilidade de saneamento básico da comunidade. 

 

4) Exposição do Projeto na 3º Feira Mineira de Iniciação Científica 

É importante ressaltar que esse projeto teve continuidade após a finalização das 

atividades propostas para o trabalho de campo dessa investigação, com a sua 

apresentação por três participantes desse estudo na 3º Femic, em 16 de Agosto de 2019. 

Destaca-se que, somente, as participantes F2 (Grupo G2), F8 (Grupo G2) e F12 (Grupo 

G1) obtiveram a autorização dos pais para representarem o Clube de Matemática, na 3ª 

Femic. 

Então, essas participantes elaboraram novamente os gráficos referentes à 

produção de lixo em cada uma das turmas pesquisadas, com o auxílio das ferramentas 

do Word e do Excel, com o objetivo de comparar os resultados encontrados na 

quantidade de lixo produzidos turmas 201 e 901, com o objetivo de padronizar essas 

representações para apresentação na 3ª Femic. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostram que essas participantes ficaram 

empolgadas com a sua participação nesse evento. Por exemplo, a participante F8 
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afirmou que a sua participação foi “um momento muito importante para nosso futuro. 

Agora pode até ser pequeno, mas isso vai abrir muitas portas”. De acordo com os 

relatos dessas participantes, houve um revezamento nas apresentações para que 

pudessem participar das palestras e da oficina de astronomia, bem como visitar outros 

stands de interesse. 

No último dia desse evento, o Projeto Arquivo Wall-e foi avaliado e, ao término 

dessa visita, o avaliador, ainda realizando anotações, caminhou em direção à professora-

pesquisadora e perguntou: “Você é a orientadora desse trabalho?”. Então, após a sua 

resposta positiva, esse avaliador comentou que: 

Olha, quero te dar os parabéns, pois as meninas estão muito bem 

articuladas e possuem um domínio muito grande do assunto. Aquela 

que apresentou [participante F12] possui um olhar muito crítico sobre 

o papel social dela porque possui muita consciência sobre a situação 

da comunidade dela. 

 

Ao final desse dia, houve a premiação e o credenciamento dos trabalhos 

finalistas e o Projeto Arquivo Wall-e foi divulgado como o vencedor da categoria de 

Ciências Exatas e da Terra. Essas participantes ficarem felizes por vencerem essa 

etapa, mas as conquistas não haviam terminado, pois esse projeto também foi 

credenciado para participar da Feira Brasileira de Ciências e Engenharias – FEBRACE 

2020. 

Finalizando essa fase interpretativa, os blocos de atividades propostos nesse 

estudo buscaram mostrar a relação entre o saneamento básico com o cotidiano dos 

participantes, que teve como objetivo promover discussões críticas e reflexivas sobre o 

saneamento básico na comunidade, tendo a Modelagem Matemática como uma 

ferramenta de análise e a Etnomatemática como uma ação pedagógica para a 

Etnomodelagem. 

Consequentemente, essa ação pedagógica possibilitou que os participantes desse 

estudo desenvolvessem uma maneira aprofundada de pensar, raciocinar e agir que os 

conduziu à determinação de um novo sentido para a compreensão dos conteúdos 

matemáticos que estavam presentes em seus sistemas de conhecimentos. 

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 
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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, 2013c, p. 557). 

 

Desse modo, a Etnomodelagem viabilizou o diálogo entre as ideias matemáticas 

inerentes ao saneamento básico e aos conteúdos matemáticos mediante a elaboração de 

situações-problema contextualizadas em práticas diárias. Nesse direcionamento, as 

atividades propostas em sala de aula, que foram baseadas na perspectiva da 

Etnomodelagem combinaram os elementos-chave dos saberes matemáticos locais com 

os conhecimentos matemáticos escolares em uma abordagem dialógica.  
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CAPÍTULO V 

 

RESPONDENDO A QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Nesse capítulo, a professora-pesquisadora apresenta uma resposta para a questão 

de investigação com base nas fases analítica e interpretativa dessa investigação, bem 

descreve as considerações finais sobre a condução desse estudo. 

 

5.1.      Questão de Investigação 

 

É importante ressaltar que as fases analíticas e interpretativas dessa pesquisa 

foram obtidas por meio da utilização de instrumentos metodológicos de coleta de dados 

que possibilitaram que a professora-pesquisadora respondesse à questão de investigação 

proposta para esse estudo: 

 

De que maneira a Etnomodelagem enquanto uma ação pedagógica pode 

se constituir em um ambiente crítico para o desenvolvimento de 

conteúdos matemáticos no 8º ano do Ensino fundamental em uma 

comunidade periférica da Região Metropolitana de Belo Horizonte? 

 

Nesse sentido, destaca-se que o desenvolvimento dessa questão de investigação 

possibilitou o direcionamento de todas as etapas desse estudo, que foram 

fundamentadas na Teoria Fundamentada nos Dados. Contudo, essa problemática 

também 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. Uma Resposta para a Questão de Investigação 

 

Esse estudo propôs a análise da Etnomodelagem como uma ação pedagógica em 

uma comunidade periférica com o objetivo de investigar e compreender as 
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potencialidades da temática: saneamento básico, no processo de ensino e aprendizagem 

de conteúdos matemáticos por meio da Etnomodelagem. 

Assim, nesse estudo, a Etnomodelagem foi considerada como uma ação 

pedagógica que contribuiu para desenvolvendo de conteúdos matemáticos com 

significado por meio de sua contextualização no cotidiano da comunidade por meio da 

elaboração de atividades relacionadas com o saneamento básico. 

Por conseguinte, essa abordagem tornou o processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática humanizado porque foi fundamentado nas experiências vivenciadas pelos 

participantes em sua própria comunidade. 

Então, a resposta para a questão de investigação proposta nesse estudo buscou 

evidenciar como a Etnomodelagem como uma ação pedagógica se constituiu em um 

ambiente crítico e reflexivo para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos, para 

alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, em uma comunidade periférica da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. 

Desse modo, uma contribuição importante dessa ação pedagógica foi mostrar, 

para os participantes desse estudo, a relevância dos conceitos matemáticos escolares 

para direcioná-los para a reflexão sobre os aspectos políticos e de justiça social 

envolvidos nas situações-problema que foram etnomodeladas na própria comunidade. 

Por exemplo, na atividade sobre a análise de uma conta de água, os participantes 

desse estudo discutiram e refletiram sobre o fato de que alguns moradores da 

comunidade possuíam gato em suas residências, bem como debateram sobre a produção 

de lixo no espaço em que convivem, evidenciando uma preocupação política com o 

acesso à justiça social, além da discussão referente em ser justo o pagamento da taxa 

para os moradores que não recebem o tratamento adequado do esgoto. 

A participação nas atividades propostas nessa ação pedagógica possibilitou que os 

participantes desse estudo extrapolassem o espaço da sala de aula para observarem o 

mundo ao seu redor e descobrirem as diferentes maneiras de resolução de situações 

problema que enfrentam no cotidiano da comunidade por meio da utilização de 

conteúdos matemáticos aprendidos na escola, contudo, relacionados com as atividades 

que exercem diariamente. 

Consequentemente, essa ação pedagógica também oportunizou para os 

participantes desse estudo, o desenvolvimento de habilidades e competências 

matemáticas para analisaras situações-problema propostas em sala de aula, cujos 

aprendizados foram complementados pelos conteúdos matemáticos estabelecidos nos 
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programas curriculares nacionais, como, por exemplo, a conversão de unidades de 

medida, os dados estatísticos e a relação entre grandezas. 

Nessa ação pedagógica, os participantes desse estudo foram motivados para o 

desenvolvimento de ideias, procedimentos e práticas matemáticas que estavam 

vinculadas aos saberes matemáticos êmico e ao próprio capital cultural para que 

pudessem resolver as situações-problema práticas presentes em seu cotidiano e 

relacionadas com o saneamento básico de sua comunidade. 

Esse contexto evidenciou que os saberes matemáticos êmicos (desenvolvidos na 

comunidade) dialogou com o conhecimento matemáticos escolar (praticado em salas de 

aula), propiciando uma visão holística pelos participantes desse estudo com relação à 

problemática de saneamento básico desenvolvida durante a condução dessa 

investigação. 

Essa abordagem propiciou um melhor entendimento do dinamismo cultural entre 

os conhecimentos local e escolar, evidenciando que os participantes desse estudo 

desenvolveram uma compreensão Matemática de âmbito dialógico sobre a problemática 

relacionada como saneamento básico. 

Similarmente, ressalta-se que essa ação pedagógica possibilitou a utilização do 

contexto sociocultural dos participantes que estava relacionado com o saneamento 

básico de sua comunidade, contribuindo para o desenvolvimento de conteúdos 

matemáticos escolares. 

As práticas matemáticas desenvolvidas nesse estudo valorizaram a dimensão 

cultural dos saberes matemáticos êmicos que foram analisados a partir da elaboração de 

situações-problema diárias contextualizadas no cotidiano da comunidade, propiciando a 

troca de saberes e fazeres entre o contexto escolar e da comunidade, aprofundando o 

dinamismo cultural entre essas culturas. 

A ação pedagógica desenvolvida na realização desse estudo propiciou que a 

Matemática funcionasse como uma ferramenta teórica, tecnológica e metodológica 

importante para a resolução das situações-problema apresentadas em sala de aula, que 

estavam vinculadas ao saneamento básico. Dessa maneira, as atividades 

contextualizadas nas práticas diárias da comunidade buscaram humanizar a aplicação do 

conhecimento matemático no cotidiano. 

Essas atividades contribuíram para que esses participantes desenvolvessem o seu 

conhecimento matemático porque propiciaram um aprendizado relevante para a vida 
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que estava relacionado com a compreensão dos problemas que vivenciam em seu 

cotidiano. 

Nesse direcionamento, é importante destacar que o desenvolvimento do Projeto 

Arquivo Wall-e, bem como sua apresentação na 3º Femic tornou-se um ponto 

importante para a compreensão de uma situação real. Por exemplo, a ausência de 

saneamento básico adequado na Comunidade Mandela, que utilizou a Matemática como 

uma ferramenta teórica, tecnológica e metodológica, por meio da Etnomodelagem, para 

analisar as situações-problema propostas nos blocos de atividades desse estudo. 

Nesse contexto, a elaboração de etnomodelos dialógicos, em específico a 

elaboração do Projeto Arquivo Wall-e, proporcionou às participantes, envolvidas em 

sua apresentação no evento, a oportunidade de experienciarem a interculturalidade por 

meio da participação na 3º Femic, proporcionando, assim, a valorização de seus 

conhecimentos matemáticos por meio da premiação, que possibilitou o 

desenvolvimento de sua autoestima, pois o seu capital cultural foi ampliado. 

A ação pedagógica da Etnomodelagem também proporcionou uma discussão 

sobre a abordagem dialógica para o desenvolvimento de um currículo que utilize os 

conhecimentos matemáticos êmico e ético para o desenvolvimento de um processo 

ensino e aprendizagem em Matemática fundamentado no diálogo e em sua simetria e 

alteridade. Dessa maneira, as atividades curriculares contextualizadas nos diferentes 

conhecimentos matemáticos propiciou a ampliação da compreensão dos participantes 

sobre as práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros de grupos culturais 

específicos relacionados com o saneamento básico. 

Então, um importante componente da ação pedagógica da Etnomodelagem foi 

proporcionar para os participantes desse estudo uma percepção crítica da realidade por 

meio da elaboração de etnomodelos que possibilitou uma compreensão reflexiva em 

relação ao próprio espaço, que propiciou o estabelecendo de uma relação de 

proximidade entre os conhecimentos matemáticos e os problemas cotidianos por meio 

do dinamismo cultural.  

Finalizando a resposta para essa questão de investigação, é importante destacar 

que a aproximação do conhecimento matemático êmico dos participantes e do catador 

de materiais reciclados com conhecimento matemático ético escolar proporcionou, por 

meio da abordagem dialógica da Etnomodelagem, uma valorização dos saberes e 

fazeres dos participantes envolvidos nesse estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É importante ressaltar que um dos principais objetivos da professora-

pesquisadora em realizar esse estudo estava relacionado com o fato de que se sentia 

incomodada com atividades curriculares que estavam desvinculadas da realidade de 

seus alunos, que, muitas vezes, eram moradores de comunidades de periferia. 

Assim, ao entrar em contato com a Etnomodelagem, essa profissional percebeu 

que esse campo de estudo poderia oportunizar o oferecimento de uma ação pedagógica 

alternativa para os professores no desenvolvimento de sua prática docente em salas de 

aula. 

Nesse direcionamento, um dos principais objetivos desse estudo estava 

relacionado com a compreensão da Etnomodelagem como uma ação pedagógica que foi 

desenvolvida em uma comunidade periférica. No decorrer da condução dessa pesquisa, 

a professora-pesquisadora compreendeu que o seu papel foi importante em dois 

principais aspectos: como professora do Clube de Matemática e como pesquisadora. 

Consequentemente, como pesquisadora, essa profissional estava preocupada em 

investigar a própria prática pedagógica. Desse modo, o papel da professora-

pesquisadora foi repensado diversas vezes até que essa profissional compreendesse o 

significado de cada função, pois conseguiu aliar em sua docência, a prática e a teoria. 

Então, a professora-pesquisadora assumiu a responsabilidade de repassar o 

conhecimento matemático escolar e aperfeiçoá-lo por meio da pesquisa, tendo em vista 

que, nesse estudo, essa foi uma das melhores estratégias para promover o 

desenvolvimento do aprendizado matemático dos alunos por meio da Etnomatemática. 

Por exemplo, Miranda (2006) argumenta que os professores-pesquisadores 

consideram a prática como um meio fundamentado e destinado aos conhecimentos, que 

são orientados e apropriados pela ação e reflexão desses profissionais, pois são 

elementos fundamentais para a melhoria da formação da prática docente. 

Por conseguinte, enquanto pesquisadora era necessário a realização de uma 

investigação sobre a Etnomodelagem como uma ação pedagógica com os alunos do 8º 

ano, do Ensino Fundamental II, em uma escola da rede pública estadual, da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. 

Por outro lado, enquanto professora da rede púbica estadual, em específico uma 

escola situada em uma comunidade periférica da região metropolitana de Belo 
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Horizonte, era importante lidar com os desafios do cotidiano escolar, como, por 

exemplo, a falta de recursos materiais, as paralisações e a violência. 

Nesse contexto, o papel de professora-pesquisadora foi mais bem compreendido 

por essa profissional quando a função de pesquisadora, bem como a sua pesquisa foram 

entendidas como o desenvolvimento de um estudo que buscava contribuir para a 

melhoria da função da prática docente da professora em seu cotidiano escolar. 

É importante destacar que, no decorrer da condução do trabalho de campo desse 

estudo, novos desafios relacionados com a pesquisa, como, por exemplo, uma 

compreensão ampla da ação pedagógica da Etnomodelagem, bem como o 

aprofundamento da aplicação da Teoria Fundamentada nos Dados. 

Por outro lado, cada desafio foi vencido durante a realização de orientações 

presenciais e troca de e-mails esclarecedores, que possibilitaram que a professora-

pesquisadora desenvolvesse a segurança necessária para conduzir esse estudo. 

Outro aspecto importante, em relação ao desenvolvimento desse estudo, que 

contribuiu para o crescimento pessoal e profissional da professora-pesquisadora foram 

as participações em diversos congressos e eventos no decorrer de sua trajetória 

acadêmica no mestrado profissional. 

Por exemplo, dentre alguns eventos destacam-se o Encontro Brasileiro de 

Estudantes de Pós-graduação em Educação Matemática - EBRAPEM (2018), o 

Encontro Mineiro de Educação Matemática - EMEM (2018), o Encontro Nacional de 

Educação Matemática – ENEM (2019) e a Conferência Nacional de Modelagem na 

Educação Matemática - CNMEM (2019). 

Esses eventos proporcionaram para a professora-pesquisadora o 

desenvolvimento de um conhecimento amplo sobre as atuais discussões sobre 

Etnomatemática, Modelagem Matemática, a Etnomodelagem, bem como a 

Insubordinação Criativa, que possibilitaram a sua reflexão crítica sobre temáticas 

relacionadas com a Educação Matemática, bem a auxiliaram a repensar alguns aspectos 

de sua pesquisa e de sua própria prática docente. 

Destaca-se ainda, a participação da professora-pesquisadora na 3º Femic 

juntamente com algumas participantes desse estudo. Esse evento foi um momento de 

aprendizado para essa profissional, pois além da premiação pelo desenvolvimento do 

Projeto Arquivo Wall-e, houve a troca de experiência com outros professores que se 

aventuraram em orientações de iniciação científica. Desse modo, a sua participação nas 

rodas de conversa com os idealizadores das feiras de ciências da região metropolitana 
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de Belo Horizonte a troca de experiências e vivências escolares possibilitaram a 

ampliação de seu aprendizado acadêmico e profissional. 

Nesse contexto, a realização de atividades que tinham como foco o diálogo 

simétrico entre os conhecimentos êmico e ético, de maneira dialógica, contribuíram 

para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos dos participantes, bem como para o 

aprendizado da professora-pesquisadora em relação ao desenvolvimento do seu próprio 

olhar crítico e reflexivo em relação ao espaço no qual seus alunos estão inseridos, 

possibilitando uma compreensão holística desses diferentes contextos. 

Assim, a busca por diferentes e inovadoras metodologias que conectem os 

diferentes saberes no contexto da sala de aula, por meio da ação pedagógica da 

Etnomodelagem, possibilitou para os participantes desse estudo o desenvolvimento de 

maneiras diversas para descrever a própria realidade. Por exemplo, as atividades 

elaboradas tiveram sentido e significado práticos para os participantes, que entenderam 

a importância dos etnomodelos na sociedade. 

De acordo com o ponto de vista da Etnomodelagem, as abordagens êmica e ética 

auxiliaram os participantes desse estudo na compreensão de situações-problema 

contextualizadas no próprio cotidiano por meio do saneamento básico.Nessa 

perspectiva, a abordagem dialógica propiciou o diálogo entre esses conhecimentos 

(escola e cotidiano).  

Nesse direcionamento, os membros de grupos culturais distintos (moradores de 

uma comunidade periférica) elaboraram etnomodelos, como, por exemplo, o robô Wall-

e,para que pudessem representar matematicamente as questões presentes no próprio 

cotidiano que, nesse estudo, tratava-se com a ausência de saneamento básico adequado 

na Comunidade Mandela. 

Então, a abordagem dialógica permitiu a utilização dos aspectos êmicos, éticos 

do conhecimento matemático na elaboração desses etnomodelos por meio da ação 

pedagógica da Etnomodelagem para a elaboração de etnomodelos que representassem a 

produção de lixo na escola. Dessa maneira, essa ação pedagógica da Etnomodelagem 

possibilitou o estudo de conteúdos matemáticos no contexto do saneamento básico da 

Comunidade Mandela. 

No contexto desse estudo, é importante destacar as discussões sociocríticas 

envolvendo temáticas que permeiam o contexto sociocultural dos participantes, como, 

por exemplo, as questões sociais, políticas, ambientais e de justiça social, estabelecem 

uma relação direta com visão crítica e reflexiva de seu próprio mundo. Por outro lado, é 



231 

 

necessário destacar que a professora-pesquisadora assumiu um papel importante de 

mediadora nas discussões realizadas em sala de aula, pois buscou mostrar para os 

participantes desse estudo a importância do olhar crítico e reflexivo direcionado para a 

própria comunidade na qual estão inseridos. 

Por conseguinte, Etnomodelagem pode ser considerada como uma parte da 

educação Matemática crítica, pois é um processo de aprendizagem na qual os 

professores possibilitam uma análise reflexiva das múltiplas fontes de conhecimento em 

diversos estilos de aprendizagem. Nessa abordagem, o conhecimento matemático 

adquirido é centrado, localizado, orientado e fundamentado no perfil cultural dos 

alunos, que pode ser aplicado e devidamente traduzido para a Matemática acadêmica, 

para equipá-los a se tornarem cidadãos produtivos, local e globalmente. Desse modo, 

Rosa e Orey (2017a) que afirmam que a Etnomodelagem é uma ação pedagógica para 

que os professores e alunos possam atingir esse objetivo. 

Por fim, é importante que as pesquisas busquem fundamentações teórica e 

metodológica para auxiliar os professores e alunos na compreensão e aplicação da 

Etnomodelagem como uma ação pedagógica em sala de aula no processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática de conteúdos matemáticos diversos por meio da 

consideração dos aspectos socioculturais do contexto dos alunos. 

Dessa maneira, a investigação apresentada nesse estudo sobre a Etnomodelagem 

em uma comunidade periférica vinculada ao saneamento básico, bem como o produto 

educacional elaborado no formato de um caderno de sugestões podem contribuir para a 

condução de futuras pesquisas nessa área do conhecimento. Então, é importante que os 

professores e alunos reinterpretem o mundo para que possam produzir descrições 

internas do conhecimento matemático por meio do diálogo com os saberes matemáticos 

escolares. 
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ANEXO 1 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

Autorizo a professora-pesquisadora Ana Paula Santos de Sousa Mesquita 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: Uma análise sociocrítica da Etnomodelagem como uma Ação 

Pedagógica para o Desenvolvimento de Conteúdos Matemáticos em uma comunidade 

periférica, com os alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental II, desta escola, de 

acordo com atividades previstas no projeto de pesquisa, durante as aulas do Clube 

Olímpico de Matemática. 

 

 

_______________, Minas Gerais, ___/____/2018. 

 

_______________________________________________ 

 

Escola: _________________________________ 

 

Assinatura Diretor (a) ______________________________ 
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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: UMA ANÁLISE 

SOCIOCRÍTICA DA ETNOMODELAGEM COMO UMA AÇÃO PEDAGÓGICA 

PARA O DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS MATEMÁTICOS EM UMA 

COMUNIDADE PERIFÉRICA. 

O nosso principal objetivo é verificar se as atividades elaboradas fundamentadas 

na Etnomodelagem podem ser utilizadas em sala de aula como uma ação pedagógica, 

aplicadas aos conteúdos matemáticos conseguirão desenvolver nos alunos uma 

consciência crítica e reflexiva que proporcione um novo olhar do seu próprio espaço e a 

valorização das diferenças culturais ao descrever e caracterizar o conhecimento 

matemático presentes em seu cotidiano. 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 3 (três) blocos de atividades, cada 

uma com 2 (duas) horas de duração, que será realizada 1 (uma) vez por semana, durante 

as aulas do Clube Olímpico de Matemática, sob a condução e orientação da professora-

pesquisadora Ana Paula Santos de Sousa Mesquita. 

Essas atividades serão aplicadas pela professora-pesquisadora em sala de aula 

durante dois meses. Você também responderá dois questionários, um inicial e um final, 

que visa a obtenção de informações pessoais, conhecimentos sobre o que é saneamento 

básico, bem como a verificação da presença da matemática no cotidiano. 

As atividades serão filmadas 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. 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, 

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. 
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Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob a responsabilidade do professor-orientador Dr. Daniel Clarck Orey, em 

sua sala de trabalho no. 1.11, no primeiro andar, do Instituto de Ciências Exatas e 

Biológicas ICEB/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 a utilização de 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. 

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 oferecer situações de aprendizagem em um ambiente de convívio 

agradável e respeitoso, para que você se sinta valorizado e à vontade para se expressar, 

bem como estimulado 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 com explicações, 

projeções em multimídia, atividades escritas e dinâmicas que podem tornar as aulas 

motivadoras e interativas. 

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. 

Caso você venha a sofrer qualquer tipo de prejuízo devido a 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: 35.400-000, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil telefone: (31) 3559-

1368, e-mail: cep.propp@ufop.edu.br, homepage: http://comitedeetica.ufop.br/. 

 

_______________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Prof. Dr. Daniel Clark Orey 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA/ICEB// UFOP 

Fones: (31) 3559-1313 / e-mail:oreydc@ufop.edu.br 

______________________________________________ 

Professora-pesquisadora 

Ana Paula Santos de Sousa Mesquita 

Rua Piratininga, 11, casa B, Jardim de Alá- Ribeirão das Neves 

Telefone: (31) 99468-7049/e-mail: anapaulassmesquita@hotmail.com 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

mailto:cep@propp.ufop.br
http://comitedeetica.ufop.br/
mailto:oreydc@ufop.edu.br
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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 

Concordo que sejam tiradas fotografia [  ] SIM [  ] NÃO 

 

___________________, ___ de __________ de 2019 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do (a) aluno(a) 
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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 OU RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS MENORES 

 

(De 12 a 17 anos) 

 

Prezados Pais ou Responsáveis, 

 

O seu (sua) filho (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada: 

UMA ANÁLISE SOCIOCRÍTICA DA ETNOMODELAGEM COMO UMA AÇÃO 

PEDAGÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS 

MATEMÁTICOS EM UMA COMUNIDADE PERIFÉRICA. 

O nosso principal objetivo é verificar se as atividades elaboradas fundamentadas 

na Etnomodelagem podem ser utilizadas em sala de aula como uma ação pedagógica, 

aplicadas aos conteúdos matemáticos conseguirão desenvolver nos alunos uma 

consciência crítica e reflexiva que proporcione um novo olhar do seu próprio espaço e a 

valorização das diferenças culturais ao descrever e caracterizar o conhecimento 

matemático presentes em seu cotidiano. 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 3(três) blocos de atividades, cada 

uma com 2 (duas) horas de duração, que será realizada 1 (uma) vez por semana, durante 

as aulas do Clube Olímpico de Matemática, sob a condução e orientação da professora-

pesquisadora Ana Paula Santos de Sousa Mesquita. 

Essas atividades serão aplicadas pela professora-pesquisadora em sala de aula 

durante dois meses. Seu filho (a) também responderá dois questionários, um inicial e 

um final, que visa a obtenção de informações pessoais, conhecimentos sobre o que é 

saneamento básico, bem como a verificação da presença da matemática no cotidiano. 

As atividades serão filmadas para que a professora-pesquisadora possa verificar 

o desenvolvimento do seu (a) filho (a) com as atividades propostas em sala de aula. 

Apesar de as atividades serem filmadas, a identidade de seu (a) filho (a) será preservada, 

pois o foco da filmagem será a interação entre seu (a) filho (a), os demais alunos e a 

professora-pesquisadora. Caso, seu (a) filho (a) não participe dessa pesquisa, sua 

imagem será destorcida para evitar uma possível identificação. 

A participação de seu (a) filho (a) é totalmente voluntária, pois a qualquer 

momento seu (a) filho (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, seu (a) filho (a) poderá retirar o seu consentimento ou 

interromper a sua participação nesse estudo. Garantiremos, também, que identidade de 

seu (a) filho (a) não seja revelada, pois as informações que ele (a) fornecer não serão 

associadas com o seu nome em nenhum documento resultante dessa pesquisa. 
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As atividades serão elaboradas e realizadas de acordo com cronograma da 

escola. Assim, seu (a) filho (a) 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 Clarck Orey, em 

sua sala de trabalho na sala 1.11, no primeiro andar, do Instituto de Ciências Exatas e 

Biológicas ICEB/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 uso de 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 essa utilização seja realizada com segurança. 

Caso ocorra algum incômodo durante a condução dessa pesquisa e seu (a) filho 

(a) se sinta cansado ou desanimado com relação à realização das tarefas propostas nesse 

projeto, essas atividades serão paralisadas até que seu (a) filho (a) se sinta à vontade e 

disposto para a sua continuidade. 

Procuraremos oferecer situações de aprendizagem em um ambiente agradável e 

respeitoso, para que seu (a) filho (a) se sinta valorizado e à vontade para se expressar, 

bem como incentivado para participar das atividades propostas em sala de aula. 

Essa pesquisa poderá auxiliar seu (a) filho (a) na aprendizagem de conteúdos 

matemáticos por meio de uma aula diferenciada e inovadora com explicações, vídeos, 

atividades escritas e dinâmicas que podem torná-las motivadoras e interativas. 

Como a professora-pesquisadora e o seu professor-orientador providenciarão 

todos os materiais necessários para a realização dessa pesquisa, seu (a) filho (a) não terá 

gastos com a sua participação nesse estudo. 

Caso seu (a) filho (a) venha a sofrer qualquer tipo de prejuízo devido a sua 

participação nessa pesquisa, ele (a) tem o direito à assistência integral e à indenização 

por parte da professora-pesquisadora e de seu professor-orientador. 

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: 35.400-000, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil telefone: (31) 3559-

1368, e-mail: cep.propp@ufop.edu.br, homepage: http://comitedeetica.ufop.br/. 

 

_______________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Prof. Dr. Daniel Clark Orey 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA/ICEB/ UFOP 

Fones: (31) 3559-1313 / e-mail: oreydc@ufop.edu.br 

______________________________________________ 

Professora-pesquisadora 

Ana Paula Santos de Sousa Mesquita 

Rua Piratininga, 11, casa B, Jardim de Alá- Ribeirão das Neves 

Telefone: (31) 99468-7049/e-mail: anapaulassmesquita@hotmail.com 

______________________________________________________________________ 

 

 

mailto:cep@propp.ufop.br
mailto:oreydc@ufop.edu.br
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Para ser preenchido pelos pais do(a) aluno(a) 

 

Eu, _________________________________________________, pai/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. 

Eu, _________________________________________________, 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 da pesquisa ao qual 

meu(minha) filho(a) está contribuindo. 

Concordo com a gravação de vídeo e áudio: [ ] SIM [ ] NÃO 

Concordo que sejam tiradas fotografia [  ] SIM [  ] NÃO 

 

 

___________________, ___ de __________ de 2019 

 

___________________________________________ 

Assinatura dos pais dos alunos 
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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 OS 

PARTICIPANTES CONVIDADOS 

 

 

 

Prezado senhor (a), 

 

O senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada: UMA 

ANÁLISE SOCIOCRÍTICA DA ETNOMODELAGEM COMO UMA AÇÃO 

PEDAGÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS 

MATEMÁTICOS EM UMA COMUNIDADE PERIFÉRICA. 

O nosso principal objetivo é verificar se as atividades elaboradas fundamentadas 

na Etnomodelagem podem ser utilizadas em sala de aula como uma ação pedagógica, 

aplicadas aos conteúdos matemáticos conseguirão desenvolver nos alunos uma 

consciência crítica e reflexiva que proporcione um novo olhar do seu próprio espaço e a 

valorização das diferenças culturais ao descrever e caracterizar o conhecimento 

matemático presentes em seu cotidiano. 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 3(três) blocos de atividades, cada 

uma com 2 (duas) horas de duração, que será realizada 1 (uma) vez por semana, durante 

as aulas do Clube Olímpico de Matemática, sob a condução e orientação da professora-

pesquisadora Ana Paula Santos de Sousa Mesquita. 

Essas atividades serão aplicadas pela professora-pesquisadora em sala de aula 

durante dois meses. O senhor (a) participará de uma entrevista que será realizada pelos 

alunos e, também, de uma roda de conversa sobre o seu trabalho e a relação com o meio 

ambiente. 

Apesar de as atividades serem filmadas, a identidade do senhor(a) será 

preservada, pois o foco da filmagem será a interação entre o(a)aluno(a), os demais 

alunos e a professora-pesquisadora. Caso, o senhor (a) não participe das filmagens dessa 

pesquisa, sua imagem será destorcida para evitar uma possível identificação. 

A participação de do senhor (a) é totalmente voluntária, pois a qualquer 

momento o senhor (a) poderá desistir de participar desse estudo, sem qualquer prejuízo 

ou penalidade. 

A qualquer momento, o senhor (a) poderá retirar o seu consentimento ou 

interromper a sua participação nesse estudo. Garantiremos, também, que a identidade do 

senhor (a) não seja revelada, pois as informações que o senhor (a) fornecer não serão 

associadas com o seu nome em nenhum documento resultante dessa pesquisa. 

Como as atividades serão elaboradas e realizadas de acordo com cronograma da 

escola, iremos agendar, dentro de suas possibilidades, a sua visita para a participação no 

seminário. Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento desta pesquisa estão 

relacionados com o seu deslocamento até a escola. No entanto, esses riscos serão 
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minimizados, pois a professora-pesquisadora se encarregará de seu deslocamento até a 

escola e, posteriormente, o seu retorno até a sua residência.   

Caso ocorra algum incômodo durante a condução desta pesquisa você sentir-se 

cansado ou desanimado com relação à realização das tarefas de resposta ao questionário 

e participação no seminário, que foram propostas para este projeto, as mesmas serão 

paralisadas até o que você sinta-se à vontade para a sua continuidade.   

Procuraremos propiciar a sua participação nessas atividades em um ambiente de 

convívio agradável e respeitoso, para que você e os alunos se sintam valorizados (as) e à 

vontade para se expressar, bem como estimulados(as) para participar das atividades 

propostas.   

Como a professora-pesquisadora e o seu professor orientador providenciarão 

todos os materiais necessários para a realização dessa pesquisa, nem você e nem os 

alunos terão gastos com a realização deste estudo. 

Caso você venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação 

nessa pesquisa, lhe será concedido 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.  

Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob a responsabilidade do professor-orientador Dr. Daniel Clarck Orey, em 

sua sala de trabalho na sala 1.11, no primeiro andar, do Instituto de Ciências Exatas e 

Biológicas ICEB/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. 

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: 35.400-000, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil telefone: (31) 3559-

1368, e-mail: cep.propp@ufop.edu.br, homepage: http://comitedeetica.ufop.br/. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Prof. Dr. Daniel Clark Orey 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA/ICEB/ UFOP 

Fones: (31) 3559-1313 / e-mail: oreydc@ufop.edu.br 

 

 

 

______________________________________________ 

Professora-pesquisadora 

Ana Paula Santos de Sousa Mesquita 

Rua Piratininga, 11, casa B, Jardim de Alá- Ribeirão das Neves 

Telefone: (31) 99468-7049/e-mail: anapaulassmesquita@hotmail.com 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

mailto:cep@propp.ufop.br
mailto:oreydc@ufop.edu.br
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Para ser preenchido pelo convidado 

 

Eu, _________________________________________________, autorizo minha 

participação nessa pesquisa com a utilização de todos os dados que possam servir para 

os fins do projeto o qual estou contribuindo. 

 

Concordo com a gravação de vídeo e áudio: [ ] SIM [ ] NÃO 

Concordo que sejam tiradas fotografia [  ] SIM [  ] NÃO 

 

 

___________________, ___ de __________ de 2018 

 

___________________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE IV 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

Prezado (a) aluno (a), 

Solicitamos que você responda as questões abaixo que são importantes para a coleta de 

dados da pesquisa, intitulada: UMA ANÁLISE SOCIOCRÍTICA DA 

ETNOMODELAGEM COMO UMA AÇÃO PEDAGÓGICA NO 

DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS MATEMÁTICOS EM UMA 

COMUNIDADE PERIFÉRICA 

 

Responda no local apropriado marcando apenas uma alternativa. 

1) Qual é a sua idade? 

____________________________________________________________________ 

2) Qual é o seu Gênero? (   ) Masculino       (   ) Feminino 

______________________________________________________________________ 

3) Qual é a profissão de seu pai? 

______________________________________________________________________ 

4) Qual é a profissão de sua mãe? 

______________________________________________________________________ 

5) Com quem você mora? 

a) Com a família (pais, avós, irmãos) (  ) 

b) Parentes próximos (tios, tias, primos, outros) (  ) 

c) Outros (  ). Quais? _________________________________________________ 

6) Quantas pessoas moram na sua casa? 

a) 2  (  ) 

b) 3  (  ) 

c) 4  (  ) 

d) Mais de 4 (  ). Quantas? _____________________________________________ 

7) Sabendo que o salário mínimo para 2018 é de R$ 954,00, qual é a renda total de sua 

família? 

a) Menos que 1 salário mínimo. 
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b) Um salário mínimo. 

c) Dois salários mínimos. 

d) Três salários mínimos. 

e) Mais que três salários mínimos. 

8) Esta é a primeira vez que você está cursando o 8ª ano? 

a) Sim (  ) 

b) Não (  ) 

9) Você sabe de onde vem a água usada em sua casa? 

a) Sim (  ) 

b) Não (  ) 

10) Se você respondeu SIM à pergunta anterior, responda: De onde vem a água da sua 

casa? 

a) Rede pública (  ) 

b) Cisterna (  ) 

c) Rio (  ) 

d) Outro (  ). Explique: ________________________________________________ 

11) Onde você mora possui coleta de lixo? 

a) Sim (  ) 

b) Não (  ) 

Explique: ______________________________________________________________ 

12) Na rua onde você mora possui iluminação pública? 

a) Sim (  ) 

b) Não (  ) 

Explique: ______________________________________________________________ 

13) Você tem o hábito de separar o lixo? Explique a sua resposta. 

______________________________________________________________________ 

14) Você separaria o lixo se houvesse coleta seletiva? Explique a sua resposta. 

______________________________________________________________________ 

15) Quando você está na rua, tem o hábito de procurar um cesto para jogar o lixo? 

(   ) Sim, sempre que encontro. 

(...) Sim, mas nunca encontro 
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(…) Sim, mas só quando encontro. 

(   ) Não, nunca procuro. 

16) Você sabe o que é saneamento básico? 

a) Sim (  ). Explique: _________________________________________________ 

b) Não (  ) 

17) Onde você mora possui saneamento básico? 

a) Sim (  ) 

b) Não (  ). Explique: _________________________________________________ 

18) Você sabe qual a importância do saneamento básico? 

a) Sim (  ). Explique: _________________________________________________ 

b) Não 

19) Você acredita que no estudo sobre água, coleta de lixo, iluminação possui alguma 

matemática? 

a) Sim (  ) Quais?____________________________________________________ 

b) Não (  ) Explique: _________________________________________________ 

20) Você consegue entender os problemas matemáticos trabalhados em sala de aula? 

Sim (   ). Explique a sua resposta. ___________________________________________ 

Não (...). Explique a sua resposta. ___________________________________________ 

21) Explique se você já utilizou a matemática fora da sala de aula. 

______________________________________________________________________ 

22) Explique se você já usou matemática em outras disciplinas. Quais? 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE V 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

 

Prezado(a) aluno(a), 

Solicitamos que você responda as questões abaixo que são importantes para a coleta de 

dados da pesquisa, intitulada: UMA ANÁLISE SOCIOCRÍTICA DA 

ETNOMODELAGEM COMO UMA AÇÃO PEDAGÓGICA NO 

DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS MATEMÁTICOS EM UMA 

COMUNIDADE PERIFÉRICA 

 

Responda no local apropriado marcando apenas uma alternativa. 

1) Após o desenvolvimento das atividades? Você percebeu a matemática presente no 

estudo da distribuição da rede de esgoto? E na comunidade? 

___________________________________________________________________ 

2) O que você achou de estudar matemática como foi feito nesse projeto? 

___________________________________________________________________ 

3) As atividades realizadas contribuíram para seu conhecimento de matemática? 

___________________________________________________________________ 

4) As atividades realizadas contribuíram para seu conhecimento sobre o tema Saneamento 

básico? 

________________________________________________________________ 

5) O que você achou de trabalhar em grupo nas aulas de matemática? 

___________________________________________________________________ 

6) Explique o que você aprendeu com os colegas de seu grupo. 

___________________________________________________________________ 

7) Que sugestões você daria ao prefeito para melhorar o saneamento básico de sua 

comunidade? 

___________________________________________________________________ 
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8) Explique como você pode relacionar a matemática com saneamento básico. 

___________________________________________________________________ 

9) Explique por que o saneamento básico é importante para a população. 

___________________________________________________________________ 

10) Quais foram as atividades que você mais gostou de trabalhar nesse projeto? Explique a sua 

resposta. 

________________________________________________________________ 

11) Quais foram as atividades que você menos gostou de trabalhar nesse projeto? 

___________________________________________________________________ 

12) Explique como os conteúdos de matemática podem contribuir para resolver o problema do 

saneamento básico de sua comunidade. 

__________________________________________________________________ 

13) Você gostaria que os professores de outras disciplinas trabalhassem dessa maneira fora da 

sala de aula? Quais disciplinas? Explique sua resposta. 

___________________________________________________________________ 

14) Com base na entrevista realizada com o senhor João (Catador de materiais 

reciclados) vamos pensar e discutir alguns pontos importantes sobre o preço da 

unidade da latinha e a quantidade total. 

Leia o trecho da entrevista abaixo e responda as questões seguintes: 

Professora-pesquisadora: Agora me fala como é que funciona a venda dos reciclados. Cada 

um tem um preço diferente? Como é? 

Senhor João: Sim, cada um tem um preço diferente. O papelão é R$ 0,30 centavos o quilo. 

Professora-pesquisadora: Então precisa de muito, né? 

Senhor João: Mas um quilo de papelão é rápido. Com pouco papelão se faz um quilo. 

Também tem um quilo de pet. Tem diferentes tipos de pet. Pet de refrigerante e de água 

mineral são diferentes categorias. Então, um quilo de pet de refrigerante é 1 real e latinha de 

alumínio tá como R$ 4,00 reais um quilo. Mas se aparece muita gente é questão de 

demanda e oferta. Tem muita gente que pega e vende [porque] é o que tem preço melhor. 

Cada latinha sai a R$0,05 centavos. É, 80 latinhas têm 1 quilo e, mais ou menos, 1 latinha 5 

centavos. 

Professora-pesquisadora: E como que o senhor descobriu isso? Já tem uma noção? Sempre 

quando vende vê que mais ou menos dá [esse valor]? 

Senhor João: Sim, eu mesmo fazendo esse trabalho. Eu fui fazendo por que já [via] o peso 

da latinha. Eu via no início para comparar os pesos e os preços da latinha e a gente vai 

calculando. 
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a) Vamos pensar agora de uma outra forma. De acordo com senhor João 80 

latinhas pesam 1 quilo. Quando o senhor João ganha por i quilo de latinha no 

ferro velho? 

b) Segundo o senhor João uma latinha vale R$ 0,05 (centavos) quando vendida 

no ferro velho.  Assim, quando o senhor João ganharia se vendesse 5 

latinhas? (Lembre-se escreva todos os seus cálculos) 

c) Seguindo a mesma lógica do item a, quanto o senhor João ganharia se 

vendesse 20 latinhas? (Lembre-se escreva todos os seus cálculos) 

d) Agora calcule quanto o senhor João ganharia se vendesse 32 latinhas? E 240 

latinhas? (Lembre-se escreva todos os seus cálculos) 

e) Vamos pensar! Como poderíamos calcular o valor que senhor João iria 

ganhar se a quantidade de latinhas fosse bem alta. Para isso, utilize a 

informações dos itens a e b. 
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APÊNDICE VI 

 

BLOCO DE ATIVIDADES I: DESENVOLVENDO UM OLHAR CRÍTICO 

SOBRE A COMUNIDADE MANDELA 

 

Esse bloco está fundamentado na abordagem êmica da Etnomodelagem, pois 

propõe aos participantes um olhar crítico sobre seu próprio espaço (insiders) de acordo 

com uma visão de dentro, da própria comunidade. 

Nessa etapa, os alunos construirão uma base teórica sobre o saneamento básico 

da Comunidade Mandela.  

Nesse bloco, os alunos realizarão um estudo teórico sobre o tema proposto, ou 

seja, serão realizadas pesquisas na internet, livros, sites da Copasa e prefeitura de Belo 

Horizonte sobre saneamento básico. 

Em parceria com alguns moradores responsáveis pela comunidade, será 

realizado um estudo de campo sobre a estrutura de funcionamento da comunidade e de 

seu saneamento básico por meio de um levantamento de dados sobre essa situação. 

Esse levantamento será realizado da seguinte maneira; os 5 grupos de 3 (três) 

participantes, sendo em um total de 13 alunos do Clube Olímpico de Matemática. 

Para finalizar esse bloco, a partir do levantamento de informações sobre esse 

tema, objetiva-se que os alunos conheçam a temática proposta e construam as bases 

teóricas e metodológicas para problematizar a situação-problema com relação ao 

saneamento básico, que será proposta para investigação em sala de aula e na 

comunidade. 

Dessa maneira, os participantes realizarão as seguintes atividades propostas para 

esse bloco: 

 

Atividade 1: Pesquisa sobre o tema saneamento básico 

 

1) Com o auxílio de alguns meios de pesquisa, como, por exemplo, a internet, 

os livros e o dicionário, você realizará uma breve pesquisa sobre saneamento 

básico para que possam responder as questões abaixo: 

 

a) O que é saneamento básico? 

 

 

 



258 

 

 

b) Quais são as principais características de um ambiente que possui 

saneamento básico? 

 

 

 

c) Quais são os órgãos responsáveis pelas atividades relacionadas ao 

saneamento básico, como, por exemplo, a coleta de lixo, a entrega de cartas, 

o posto de saúde e a iluminação? 

 

 

 

d) Qual é a importância do saneamento básico para a saúde e para o bem-estar 

da população? 

 

 

 

2) Após o levantamento das informações básicas sobre o que é e como funciona 

o saneamento básico, responda: 

 

a) Onde você mora possui saneamento básico? 

 

 

b) Dentre as atividades de saneamento pesquisadas, existem atividades 

ausentes em sua comunidade? Quais? 

 

 

c) Quais são os possíveis desafios e as dificuldades encontradas por uma 

comunidade que não possui saneamento básico? 

 

 

d) Explique como a escola pode ajudar você na melhoria do saneamento de 

sua comunidade? 

 

e) Explique como as aulas de matemática podem ajudar você na melhoria do 

saneamento básico de sua comunidade. 

 

f) Explique quais conteúdos matemáticos podem auxiliar você na melhoria 

do saneamento básico de sua comunidade. 

 

g) Converse com os seus familiares sobre esse assunto e explique o que a sua 

família pode fazer em casa para melhorar o saneamento básico de sua 

comunidade. 

 

h) Explique o que você pode fazer para melhorar o saneamento de sua 

comunidade. 
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Atividade 2: Relacionando o saneamento básico com seu cotidiano. 

 

Para o desenvolvimento dessa atividade, leia o texto abaixo e, em seguida, 

responda as questões propostas abaixo. 

Saneamento Básico 

Vanessa dos Santos 

Quando falamos em saneamento básico, logo imaginamos o abastecimento de água 

e o esgotamento sanitário. Entretanto, o saneamento básico inclui uma série de 

outros serviços fundamentais para a qualidade de vida de uma população. 

De acordo com a Lei 11.445/07, podemos definir como saneamento básico o 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento 

de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

Para que uma água de qualidade chegue à casa dos moradores de uma 

determinada população, ela deve ser captada e tratada para que se torne potável. 

Todos os processos necessários para enviar água de qualidade à população 

incluem-se no saneamento básico. 

O saneamento básico também está preocupado com os despejos de uma 

comunidade. Sendo assim, é fundamental que exista um sistema de esgotos 

eficiente para evitar a proliferação de doenças e de contaminação da água que está 

sendo consumida. 

Para muitas pessoas, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos não se 

enquadram em saneamento básico. Entretanto, eles são fundamentais para se 

manter um ambiente saudável. É essencial que exista em toda cidade um programa 

de coleta, tratamento e destinação adequada do lixo produzido pela população, 

bem como os lixos encontrados nas vias públicas. 

É comum que muitas cidades não tenham um programa eficaz de drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas. Todavia, é um item importantíssimo do 

saneamento básico, pois o sistema de drenagem evita, por exemplo, as enchentes e 

alagamentos, que são responsáveis pela transmissão de inúmeras doenças, como, 

por exemplo, a leptospirose. 

Sendo assim, de acordo com a lei, podemos concluir que saneamento básico é um 

termo muito mais amplo e que todas essas atividades estão relacionadas com um 

objetivo principal: promover a saúde e o bem-estar da população. 

Quando nos preocupamos com a qualidade da água que é distribuída, com o 

tratamento correto do esgoto e o manejo adequado do lixo e das águas pluviais, 

estamos evitando a proliferação de diversas doenças, garantindo, assim, uma 

melhor qualidade de vida. 

Além de garantir uma melhoria na condição de vida da população, o saneamento 

básico de qualidade ajuda indiretamente o meio ambiente. Ao dar um destino 

adequado ao esgoto e aos resíduos sólidos, evitamos a poluição de rios e lagos, por 

exemplo. 

É importante destacar que todas as cidades devem garantir a universalização do 

acesso ao saneamento básico, ou seja, devem levar esses serviços a todas as 

residências. Entretanto, ainda muitas localidades no país não têm acesso a esses 
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serviços tão importantes, sendo fundamentais investimentos nessa área. 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-

saneamento-basico.htm 

 

1) Qual a importância do saneamento de esgoto em sua vida? 

 

 

2) Como é feito o abastecimento e armazenamento de água em sua casa? 

 

 

3) O que é rede de esgoto? 

 

 

4) Qual a importância da rede de esgoto? 

 

 

 

5) Qual é o tempo que você gasta para tomar banho? O chuveiro fica ligado todo o 

tempo? 

 

 

 

6) Qual é o formato da caixa d’água?  

 

 

7) Você acha que nos últimos dez anos o uso deste recurso (água) mudou? Por quê? 

 

 

 

8) O que está sendo feito por você em relação à economia e à não poluição da 

água? 

 

 

Atividade 3: Grupo Focal (Roda de conversa): Saneamento básico  

 

Nessa atividade, os participantes irão, em uma roda de conversar, discutir 

assuntos que envolvam a questão do saneamento básico. Para isso, a roda de conversa 

será dividida em 2 etapas a) 1º etapa: roda de conversa antes da atividade 4 e b) 2º 

etapa: roda de conversa depois da atividade 4. 

 

1º Etapa 

 

 

I. Iniciar a conversa sobre a poluição do meio ambiente no Brasil com base 

nas atividades anteriores e os conhecimentos prévios dos participantes. 

 

II. Discutir e problematizar qual o papel do cidadão em relação a não 

poluição do próprio espaço. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-saneamento-basico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-saneamento-basico.htm
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2º Etapa 

 

 

I. Iniciar o diálogo sobre a taxa de esgoto cobrada na conta de água analisada 

na atividade 4. 

 

II. Discutir e problematizar o papel do governo na questão do saneamento 

básico 

 

 

Atividade 4: Analisando o consumo de água 

 

 

Caro(a) aluno(a), vamos iniciar o estudo de um assunto novo, mas, 

primeiramente, gostaria de saber o que você já conhece sobre ele. Para isto, junte-se ao 

seu grupo e resolvam com bastante atenção as tarefas abaixo. 

 

1) Considere a seguinte conta de água abaixo, analisando-a para responder as 

questões abaixo: 

 

a) Qual o consumo diário de água deste morador? 

 

 

 

b) Qual o consumo diário de esgoto deste morador? 

 

 

 

c) Qual o valor pago pelo morador pelo consumo de água durante o mês de 

referência. 

 

 

 

d) Qual o valor pago pelo morador pelo consumo de esgoto durante o mês 

de referência? Você sabe por que é cobrado este valor? Explique a sua 

resposta. 

 

 

 

e) Compare essa conta de água com a de sua casa. Comente sobre as 

diferenças e as similaridades entre as duas contas. 
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APÊNDICE VII 

 

BLOCO DE ATIVIDADES II: TRANSICIONANDO ENTRE 

CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS DISTINTOS 

 

Esse bloco de atividades está relacionado com a transição entre as abordagens 

êmica e ética. Os participantes serão convidados a desenvolverem um conhecimento 

mais aprofundado sobre o seu espaço. 

Em seguida, em sala de aula, os alunos realizarão um levantamento dos 

questionamentos sobre o tema proposto, saneamento básico, para formularem as 

questões que poderão originar os etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos. 

Nesse bloco serão realizadas também discussões críticas e reflexivas sobre a 

temática proposta e os seus principais problemas e soluções. Nesse sentido, a atividade 

abaixo será proposta para os participantes realizarem em sala de aula. 

 

Atividade 5: Reavaliando o consumo de água 

 

Nessa etapa da pesquisa você já realizou uma visita à comunidade Mandela. 

Com o seu conhecimento matemático escolar e os conhecimentos adquiridos nessa 

visita, primeiramente, você deve: 

 

a) Ler a reportagem abaixo e responda as questões a seguir. 

É possível viver com 110 litros de água por dia? 

Veja como seria a sua vida... 

 

 

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), 110 litros de água por dia é 

suficiente para atender as necessidades básicas de uma pessoa.  

Em 2013, o consumo médio per capita era de 166,3 litros por dia no Brasil, segundo 

o Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico do Ministério das 

Cidades. Em Estados como o Rio de Janeiro e o Maranhão, esse índice superava os 
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200 litros. 

Em meio a uma grave crise de falta de água que afeta atualmente o Sudeste do país, 

economizar não é apenas importante, mas necessário. Porém, é possível viver com 

apenas 110 litros de água por dia. 

Com a ajuda de uma ferramenta disponível no site da Sabesp (Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo), a reportagem do UOL fez os cálculos e 

concluiu que: é viável, sim, embora exija que se repense nossos antigos hábitos. 

• Banho: 12 litros 

• Beber água - 2 litros 

• Descarga - 12 litros 

• Escovar os dentes: 2,7 litros 

• Lavar louça - 55,2 litros 

• Lavar roupa na máquina: 19 litros 

Fonte: UOL: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/02/05/e-

possivel-viver-com-110-litros-de-agua-por-dia-veja-como-seria-a-sua-vida.htm 

 

Após a leitura do texto, responda as questões abaixo: 

 

1) Considerando o consumo médio de 110 litros de água por mês para uma 

pessoa, qual é o consumo médio (volume) de água gasto por uma família de 

4 pessoas, durante 1 dia? 

 

 

2) Qual é o consumo médio (volume) de água gasto por uma família de 4 

pessoas durante um mês? 

 

 

3) Considerando as informações acima sobre o consumo diário de água de uma 

família de 4 pessoas e os conhecimentos adquiridos em seu cotidiano, você 

consegue relacioná-los ao meio ambiente e ao uso sustentável dos recursos 

dos recursos hídricos? Explique sua resposta. 

 

 

Atividade 6: Recalculando o consumo de água 

 

1) De acordo com a tabela para o uso racional da água pela Sabesp (1998), uma 

pessoa necessita de 84 litros de água por dia. 

 

 

Obs.: Essas informações estão disponíveis em: http://g1.globo.com/sao-

paulo/noticia/2014/02/veja-viloes-do-desperdicio-e-como-alcancar-20-de-

economia-de-agua.html. 

 

a) Calcule qual seria a quantidade necessária em litros de uma pessoa em um 

mês? 

 

 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/02/05/e-possivel-viver-com-110-litros-de-agua-por-dia-veja-como-seria-a-sua-vida.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/02/05/e-possivel-viver-com-110-litros-de-agua-por-dia-veja-como-seria-a-sua-vida.htm
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/02/veja-viloes-do-desperdicio-e-como-alcancar-20-de-economia-de-agua.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/02/veja-viloes-do-desperdicio-e-como-alcancar-20-de-economia-de-agua.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/02/veja-viloes-do-desperdicio-e-como-alcancar-20-de-economia-de-agua.html
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b) Calcule qual seria a quantidade necessária em m3 de uma pessoa em um 

mês? 

 

 

2) Observando a fatura da conta de água de sua casa do corrente mês, responda: 

 

a) O consumo de água em sua residência foi de quantos m3? 

 

 

c) Quantas pessoas moram em sua casa? 

 

 

d) Qual foi a quantidade de água consumida por pessoa nesse mês? 

 

 

 

1) Leia o texto abaixo e responda as questões com base nessa leitura. 

 

 
Ações Eficientes de Acordo com a Sabesp 

 

- Escovar os dentes com a torneira não muito aberta, em 5 minutos, gasta 12 litros de água, 

em casa.  Uma maneira de economizar é escovando os dentes com a torneira fechada e 

enxaguando a boca com um copo de água. Assim você irá economizar mais de 11 litros de 

água. 

 
 O mesmo vale para barbear. Fazer a barba em 5 minutos gasta-se 12 litros de água. Com 

economia o consumo cai para 2 a 3 litros. Torneira fechada ao fazer a barba, há uma 

economia de até 11 litros de água, em casa.  
 

- Lavar a louça, por 15 minutos, com a torneira meio aberta, consome 120 litros de água, 

em casa. Por isso, para uma boa economia antes de lavar os pratos e panelas, limpe bem os 

restos de comida e jogue-os no lixo. Deixe a louça de molho na pia, com água e 

detergente, por uns minutos e ensaboe. Repita o processo e enxágue. Você sabia que ao se 

utilizar 1 copo de água, são necessários pelo menos outros 2, de água potável, para lavá-

lo? 
 
- Uma máquina de lavar roupas com capacidade para 5 litros gasta em média 135 litros de 

água em uma lavagem. Por isso, prefira deixe a roupa acumular e lave tudo de uma só vez. 

Assim você economizará água 
 

• - Adote o hábito de usar a vassoura, e não a mangueira, para limpar a calçada e o quintal 

da sua casa.  São perdidos 280 litros de água ao lavar a calçada com a mangueira. Use a 

vassoura.  Use um regador para molar as plantas ao invés de usar a mangueira. 

 
- Lavar o carro durante 30 minutos com a mangueira o desperdício chega a 560 litros. Para 

reduzir, basta lavar o carro com balde de 10 litros. Nesse caso, o consumo é de apenas 40 

litros 

 
Fonte: http://site.sabesp.com.br/site/sociedade-meioambiente/dicas.aspx?secaoid=450 

 

http://site.sabesp.com.br/site/sociedade-meioambiente/dicas.aspx?secaoId=450
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2) De acordo com os dados fornecidos pela Sabesp, o consumo de água com uma 

torneira gotejando é, em média, 40 litros por dia ou, aproximadamente, 1,2m³ 

por mês. O vazamento da uma torneira é o campeão de desperdiço de água. Se a 

sua casa apresentasse esse vazamento na conta do corrente mês, responda: 

 

a) Qual seria o seu consumo? 

 

 

 

b) Quanto você pagaria no mês? 

 

 

 

Atividade 7: A produção de lixo e o impacto ambiental 

 

O principal objetivo dessa atividade é recalcular e analisar a produção de lixo em 

nosso país, bem como em nossa comunidade. 

 

1) Leia o texto abaixo sobre o impacto ambiental provocado pela produção de 

lixo e o descarte irregular no Brasil. 

 
Que impactos negativos o lixo pode causar na natureza? 

 

No lixão a céu aberto, há bactérias responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. 

Consequentemente, a reação química produz gás metano (CH4), que é responsável pelo 

aquecimento global. Além disso, quando em contato com o ar, pode provocar incêndios e 

explosões. A decomposição da matéria orgânica também é responsável por produzir 

chorume. Esse líquido percolado apresenta a mesma composição dos detritos descartados 

e pode apresentar concentrações de metais pesados. Dessa forma, no período chuvoso, o 

chorume pode se infiltrar no solo e contaminar as águas subterrâneas. 

O descarte inadequado de resíduos sólidos pode atrair animais, principalmente ratos 

portadores da bactéria leptospira. Por serem eliminadas na urina, essas bactérias se 

espalham por vários lugares. Em virtude disso, quando há enchentes, pessoas com 

ferimentos em contato com a água correm o risco de contrair leptospirose. Os principais 

sintomas são febre, dor de cabeça e dores pelo corpo. Em casos mais graves, os sintomas 

podem ser meningite, insuficiência renal e o paciente pode ir a óbito. 

Os materiais descartados pertos dos cursos d’água, além de transmitirem doenças, são os 

principais responsáveis pela poluição hídrica. Segundo a Agência Europeia do Ambiente, 

a cada ano 10 milhões de toneladas de lixo vão parar nos oceanos, no mundo inteiro. Por 

causa disso, muitos animais marinhos estão morrendo por ingestão de resíduos e asfixia.   

Fonte: https://portalresiduossolidos.com/o-impacto-dos-lixoes/ 

 

2) Após a leitura do texto acima e seus conhecimentos prévios vamos refletir 

sobre a situação do descarte de lixo e seus impactos na comunidade. 

 

 

a) Além dos impactos destacados no texto quais outros problemas o descarte 

irregular de lixo pode provocar em nosso meio? 
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b) Na rua onde você mora possui coleta de lixo? E coleta seletiva (reciclagem)? 

 

 

c) Discuta com seus colegas do grupo sobre as possíveis alternativas para se 

solucionar os problemas provocados pelo descarte irregular de lixo. 

 

 

Agora, verifique os dados abaixo e vamos calcular o impacto provocado pelo 

descarte irregular do lixo. 

 

De acordo com o jornal Estadão (2016), o Brasil produz em média 387 quilos de lixo 

por habitante por ano. Porém, apenas 58% deste lixo produzido é descartado 

corretamente. 

 

3) Considerando que uma pessoa produz 387 kg de lixo por ano, qual a 

produção de lixo de uma família com 4 pessoas? 

 

a) Em média, qual a produção de lixo por pessoa por dia? 

 

b) Qual é a quantidade de lixo produzida por sua família? 

 

 

c) Sabendo que a previsão da população brasileira para o ano de 2019 é de 210 

milhões de habitantes, qual a produção de lixo produzido no Brasil 

diariamente? 

 

 

 

Atividade 8: Entrevista com catador de materiais reciclados 

 

O principal objetivo dessa atividade é trazer os conhecimentos êmicos do 

catador de materiais reciclados para as atividades da sala de aula. 

 

Roteiro: Entrevista semiestruturada 

 

Pergunta geradora:  

 

I. O senhor (a) poderia me contar um pouco sobre como foi sua formação 

até chegar na sua profissão atual? 

 

Perguntas de apoio 

 

I. Como /quando o senhor percebeu na reciclagem a oportunidade de 

trabalho? 

 

 

 

II. Quais materiais o senhor (a) recicla? 
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III. Como funciona o processo de venda dos materiais? Cada um tem um 

preço diferente? 

 

IV. Quanto é possível ganhar em um dia de trabalho? 

 

V. O senhor (a) acredita que a matemática está em seu trabalho? Como? 

 

 

VI. De que maneira a população poderia contribuir para seu trabalho? 
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APÊNDICE VIII 

 

BLOCO DE ATIVIDADES III: DIALOGANDO COM CONHECIMENTOS 

MATEMÁTICOS DISTINTOS 

 

Esse bloco está fundamentado na abordagem dialógica da Etnomodelagem, pois 

buscará conectar a experiência do representante da comunidade, a experiência cotidiana 

dos participantes e as suas experiências acadêmicas, com a proposição de discussões 

críticas e reflexivas sobre o saneamento básico, que poderão ser originadas da análise 

dos etnomodelos êmicos, éticos e dialógicos. 

Assim, com base nas discussões realizadas nos blocos anteriores, nesse bloco de 

atividades, os alunos realizarão um levantamento de dados no intuito de buscarem uma 

solução para a problemática proposta por meio da elaboração de etnomodelos êmicos, 

éticos e dialógicos e da análise dos dados coletados para uma posterior interpretação dos 

resultados oriundos desses etnomodelos. 

 

Projeto: Desperdício na Escola: Reciclando o Papel 

 

Esse projeto foi baseado na comunicação científica intitulada: A Reciclagem do 

Papel e o Desperdício na Escola, apresentada pelo Professor Milton Rosa, em 1998, no 

VI Encontro Nacional de Educação Matemática – VI ENEM, que foi realizado na 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, em São Leopoldo, Rio Grande do 

Sul. 

 

Problemática 

A problemática desse projeto está relacionada com a discussão central a ser 

realizada com os participantes desse estudo sobre a constatação da grande quantidade de 

folhas de caderno que os alunos desperdiçam em salas de aula, bem como sobre a 

conscientização de como esse desperdício pode afetar a comunidade o meio ambiente. 

 

Objetivo Principal 

O principal objetivo desse projeto é desenvolver nos participantes o interesse 

pela pesquisa por meio de investigações com relação ao desperdício de lixo na escola e 

a sua influência na comunidade e no meio ambiente. 

 

Procedimentos Metodológicos 

As atividades desse projeto serão desenvolvidas em quatro etapas: 
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a) Informações Gerais: vídeo informativo sobre a produção de papel 

b) Coleta dos Dados 

c) Análise dos Dados e Interpretação dos Resultados 

d) Exposição dos Projetos 

 

A seguir apresenta-se uma descrição de cada uma dessas etapas. 

 

Etapa 1: Informações Gerais 

Para iniciar esta etapa do projeto, vocês devem participar da atividade 1: 

 

Atividade 1 

Assistirão o vídeo explicativo: Como é fabricado o papel (Manual do Mundo) 

que está disponibilizado no link: https://www.youtube.com/watch?v=rFqpki-sScM 

Após assistir o vídeo, responde as seguintes questões: 

a) De que árvore é fabricado o papel? 

b) Qual é a potência do motor que moe a madeira? 

c) Como é formada a madeira? 

d) Qual parte da madeira é utilizada para fazer o papel? 

e) Explique como é fabricado o papel. 

f) Qual é a porcentagem de umidade da celulosa para a fabricação do papel. 

g) O rolo jumbo pesa quantas toneladas? Esse rolo tem quantos quilômetros de 

papel? De acordo com essas informações, determine quanto pesa uma grama 

de papel. 

h) De acordo com o vídeo, o que daria para fazer com o rolo jumbo? É 

verdadeira a informação dada? Como você pode provar isso com a utilização 

da matemática? Explique o seu raciocínio. 

i) Uma árvore de eucalipto produz quantos pacotes de papel sulfite? E quantas 

folhas? Com essas informações você consegue descobrir quanto pesa uma 

folha de papel? Explique que processo você utilizou para realizar esses 

cálculos. 

 

Atividade 2 

Continuando com essa etapa do projeto, os alunos deverão ler o texto abaixo: 

Reciclagem 

Baseado em Rosa (1999) 

Muitos saquinhos de papel de supermercados e padarias, cadernos, caixas de papelão e 

embalagens de papel são fabricados a partir de papeis usados. Esse processo, em que se 

obtém produtos novos a partir de usados chama-se reciclagem. Assim, o processo de 

reciclagem possibilita a obtenção do papel novo a partir do papel usado. Essa técnica 

também é amplamente utilizada na confecção de papeis para jornais (praticamente todos 

os jornais são feitos com papel reciclado). A madeira é a matéria prima utilizada para a 

fabricação do papel e a reciclagem desse material contribui para poupar a derrubada de 

árvores em nosso território. Como a reciclagem é feita no mundo inteiro, isso significa 
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que um grande número de árvores é poupado em nosso planeta. A qualidade do papel 

reciclado ainda é inferior à do papel novo e isto limita a sua utilização. No entanto, está 

se procurando aperfeiçoar as técnicas de reciclagem que possibilitará a obtenção de 

papel reciclado de boa qualidade para que possamos economizar um número ainda maior 

de árvores. Entre outros benefícios possíveis de se obter a partir do papel reciclado, por 

meio da hidrólise da celulose, está relacionado com a produção de álcoois (de grande 

importância para a indústria química), as proteínas e os óleos. 

 

Responda as questões abaixo: 

 

a) Explique a importância do papel reciclado. 

 

Atividade 3 

Leia abaixo, trecho da entrevista com senhor João em seguida discutiremos 

alguns pontos importantes. 

 

Professora-pesquisadora: Agora me fala como é que funciona a venda dos 

reciclados. Cada um tem um preço diferente? Como é? 
Senhor João: Sim, cada um tem um preço diferente. O papelão é R$ 0,30 

centavos o quilo. 
Professora-pesquisadora: Então precisa de muito, né? 
Senhor João: Mas um quilo de papelão é rápido. Com pouco papelão se faz um 

quilo. Também tem um quilo de pet. Tem diferentes tipos de pet. Pet de 

refrigerante e de água mineral são diferentes categorias. Então, um quilo de pet 

de refrigerante é 1 real e latinha de alumínio tá como R$ 4,00 reais um quilo. 

Mas se aparece muita gente é questão de demanda e oferta. Tem muita gente que 

pega e vende [porque] é o que tem preço melhor. Cada latinha sai a R$0,05 

centavos. É, 80 latinhas têm 1 quilo e, mais ou menos, 1 latinha 5 centavos. 
Professora-pesquisadora: E como que o senhor descobriu isso? Já tem uma 

noção? Sempre quando vende vê que mais ou menos dá [esse valor]? 
Senhor João: Sim, eu mesmo fazendo esse trabalho. Eu fui fazendo por que já 

[via] o peso da latinha. Eu via no início para comparar os pesos e os preços da 

latinha e a gente vai calculando. 

 

Após a leitura desse trecho da entrevista foi realizada uma roda de conversa 

sobre os seguintes pontos. 

a) Quais matérias o Senhor João recicla? 

b) Qual o valor do quilo de cada material? 

c) Quando custa uma latinha? 

d) Como o senhor João fez para saber o valor de uma latinha? 
 

Etapa 2: Coleta de Dados 

Para essa atividade, vocês coletarão os dados necessários sobre a quantidade de 

papel (folhas de caderno) que é desperdiçada em sala de aula. 

Assim, o levantamento desses dados será realizado por meio da contagem do 

total de folhas de caderno que são jogadas no lixo ou no piso da sala de aula (folhas 

inteiras e fracionadas - rasgadas), no final do período da manhã. 
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Cada grupo, já formado em sala de aula, ficará responsável pela coleta de papel 

de uma turma no turno da manhã no período de 1 (uma) semana. Então, após a 

formação dos grupos e escolha da turma preencha as informações abaixo. 

Integrantes do grupo: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Turma analisada na coleta de dados: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1) No quadro abaixo o grupo deverá preencher as colunas abaixo de acordo com a 

data da coleta de dados. Cada dia um integrante do grupo será responsável pela 

organização da coleta. 

Semana 

1 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 Alunos 

presentes 

     

 Quantidade       

Semana 

2 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 Alunos 

presentes 

     

 Quantidade       

Semana 

3 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 Alunos 

presentes 

     

 Quantidade       

 

 

Etapa 3: Análise dos Dados e Interpretação dos Resultados 

1) Com base nos dados coletados como o grupo avalia o desperdício de papel 

na turma avaliada? 

 

 

2) Com base no vídeo inicial e em suas pesquisas sobre a temática pesquisa, 

quantos litros de água seriam necessários para produzir 1 folha de papel? E a 

quantidade de papel coletado? 

 

 

3) Agora, reflitam sobre a quantidade de papel desperdiçada que foi produzida 

por uma turma no decorrer de uma semana. Qual foi essa quantidade? E em 

um mês? E em um ano? Expliquem a sua resposta. 



273 

 

a) Calcule a quantidade média de papel desperdiçado produzido pela turma por 

dia. 

 

 

b) Calcule a quantidade média de papel desperdiçado produzido pela turma em 

uma semana. 

 

 

c) Calcule a quantidade média de papel desperdiçado produzido pela turma em 

um mês. 

 

 

d) De acordo com site “Painel Florestal” são necessários 10 litros de água para 

se produzir 1 folha de papel A4. Portanto, quantos litros de água são 

necessários para se produzir a quantidade de folhas coletadas em um dia na 

turma? 

 

 

e) Preencha a tabela abaixo com as informações encontradas a partir dos dados 

acima. 

 Quantidade 

de papel 

produzido 

(média) 

Peso do 

papel 

produzido 

(g) 

Peso do 

papel 

produzido 

(kg) 

Quantidade 

de água 

(litros) 

Total 

1 dia      

1 mês      

1 ano      

10 anos      

 

 

4) Construção dos gráficos. 

a) Construa um gráfico que descreva a quantidade de lixo produzido pela 

turma pesquisada na semana 1. 

 

 

b) Construa um gráfico que descreva a quantidade de lixo produzido pela 

turma pesquisada na semana 2. 

 

 

c) Construa um gráfico que descreva a quantidade de lixo produzido pela 

turma pesquisada na semana 3. 
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d) Vamos refletir! Com base nos resultados obtidos nesse projeto, discutam 

com os participantes de seu grupo e escreva um pequeno texto, como foi 

a experiência de pesquisa nas turmas e quais são as possibilidades de se 

diminuir a quantidade de lixo produzido na escola e, consequentemente, 

na comunidade. 

 

Etapa 4: Exposição dos Projetos 

Para finalizar a condução dessa atividade, os participantes desse estudo 

organizarão uma exposição para expor os resultados de suas pesquisas e de seus 

projetos. 

Assim, os projetos dos alunos serão expostos nas dependências da escola na qual 

essa pesquisa foi realizada. 

Nessa exposição, os participantes desse estudo explicarão para os demais alunos 

da escola sobre a necessidade de se evitar o desperdício de folhas de caderno na escola 

para que possam preservar o meio ambiente. 
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APÊNDICE IX 

 

TRANSCRIÇÃO COMPLETA DA ENTREVISTA REALIZADA COM O 

SENHOR JOÃO 

 

Professora-pesquisadora: Eu queria que você me contasse um pouquinho de como que 

você formou, em quê que você formou até você chegar aqui hoje. 

João: Em Venezuela eu estudei primeiro Engenharia Química, Engenharia Química. Eu 

não terminei e depois passei para Contabilidade, Contabilidade esse campo era mais, 

mais fácil para trabalhar. 

Professora-pesquisadora:Ah! Sim. 

João:E eu fiz Contabilidade e sempre estava ligada a Matemática, dando aula na 

Venezuela eu estava bem ligado a Contabilidade eu fazia a previdência, quando a gente 

vai embora do trabalho, eu calculava o INSS eu trabalhei em uma empresa como o Sine 

e depois comecei a trabalhar na Contabilidade como analista de contas, mas eu também 

tinha uma atividade que era uma Federação Mundial de Evangelização e fui mandado 

com missionário. Como missionário fui à Coréia e depois fui para Itália e depois voltei 

para Venezuela e depois eu conheci minha esposa na Coréia e casamos na Coréia e ela 

também era missionária. Eu morei na Coréia e morei na Itália e depois voltei pra 

Venezuela. Minha esposa é daqui é mineira de Belo Horizonte e viemos para cá. 

Professora-pesquisadora:E como que foi essa vinda?Essa passagem de lá para cá? 

João: A minha cidade era Caraça, capital. A vinda veio primeiro minha esposa Maria e 

um ano depois eu vim com meu filho Ronaldo. E quando chegou aqui tinha 

equivalência a Ensino Médio e continuou os estudos e Maria veio primeiro. Eu fique lá 

também tenho dois filhos (...) e José a (...) ainda está estudando lá está terminando a 

faculdade de Economia e José agora está em Chile. A situação em Venezuela não está 

boa para ficar lá. Minha filha está terminando a faculdade esse ano termina. E eu estou 

um ano e meio aqui eu vim em Julho depois de um ano da Maria. Em julho de 2017 

quando cheguei aqui foi difícil para trabalho (...) a Venezuela não tem muito [pausa] o 

Brasil tem muito essa cultura de reciclagem está começando essa cultura a Venezuela 

não tem tanto essa cultura avançada aqui. 

Professora-pesquisadora: Começando né! 

João: Começando, mas está com mais notoriedade a população tem estado mais 

conscientizada passa em jornal, televisão periódico e também tem muita gente na rua 

fazendo de uma maneira [...]  

Professora-pesquisadora: Como o que você viu na reciclagem uma oportunidade de 

ter uma renda, como que foi? Foi quando você chegou? 

João: Sim, foi quando eu cheguei no Brasil que na Venezuela não tem essa mentalidade 

de catador de reciclagem [...] aqui não é tão difícil e pensei que seria a melhor maneira e 

mais rápido ir coletando os materiais. 

Professora-pesquisadora: E quais materiais você recicla? 

João: Papelão, pet, plástico, alumínio e outros, plástico, papelão e alumínio, 

praticamente. 

Professora-pesquisadora: Quase tudo né? 

João: Não, não vidro. 

João: Aqui vidro não é tanto. A cultura de reciclagem não é tanta assim e outros artigos 

são poucos os mais populares são papelão, plástico e alumínio são mais populares. 
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Professora-pesquisadora: Agora me fala uma coisa como que funciona na venda dos 

reciclados. Cada tem um preço diferente? Como é? 

João: Sim cada um tem um preço diferente. O papelão o quilo é 30 centavos, o quilo. 

Professora-pesquisadora: Então precisa de muito né? 

João: Mas um quilo de papelão é rápido. Um quilo é rapidão com pouco papelão se faz 

um quilo. Também um quilo de pet tem diferentes tipos de pet né. Pet é pet de 

refrigerante e de água mineral são diferentes categorias. Então um quilo de pet de 

refrigerante é 1 quilo 1 real e latinha, alumínio tá como 4 reais, 4 reais um quilo vai dar 

[risos] mas se aparece muita gente [risos] é questão de demanda e oferta muita gente 

pega. Tem muita gente que pega e vende e o que tem preço melhor. Cada latinha sai a 5 

centavos. 

Professora-pesquisadora: A tá verdade! Ah é? 

João: 80 latinhas têm 1 quilo e mais ou menos 1 latinha 5 centavos 

Professora-pesquisadora: E como que o senhor descobriu isso? Já tem uma noção 

sempre quando vende vê que mais ou menos dá? 

João: Sim, sim eu mesmo fazendo esse trabalho eu fui fazendo por que já vendo que o 

peso da latinha eu via no início para comparar os pesos e os preços da latinha e a gente 

vai calculando. 

Professora-pesquisadora: E tudo é no peso ou tem alguma que é a unidade? 

João: Sim tudo no peso, na reciclagem é tudo no peso. Tem peso eletrônico e peso 

mecânico há também ferro velho. Ferro velho também é outro item. Ferro velho é tudo 

de carro velho, peças lataria. 

João: Ferro velho é 30 centavos o quilo. Sim por que são muitos [risos] eles pensam 

como são muitos 1 quilos é 30 centavos. Por exemplo, uma peça de escape, tubo de 

escape na Venezuela. São mais ou menos 5 quilos. 

Professora-pesquisadora: Eu achava que era mais. 

João: Bom, se o tubo for completo é mais. A parte mais grossa são 5 quilos. Sim por 

que ele todo inteiro é muito difícil de conseguir e por que muita gente pega diretamente 

do mecânico isso é difícil de conseguir. Na rua não se encontra tanto, se você já 

conhece um mecânico já tem um convênio. 

Professora-pesquisadora: Agora me fala uma coisa o senhor começou a cursar 

Engenharia mecânica [Química] e depois foi para Contabilidade. Como entra a 

Matemática? O senhor já gostava de Matemática? 

João: Sim, sempre. Desde o início eu gostava de Matemática. No Ensino Médio eu 

gostava desde o primeiro ano eu já explicava Matemática para meus companheiros de 

classe. Ensinei Química também por que Química tudo tem a ver com Matemática. Eu 

parei o curso de Engenharia Química por questão de mercado de trabalho e também 

parei por que sempre me perguntava qual o propósito? O propósito seria a vida. Então 

eu parei e comecei a estudar coisas mais espirituais e depois comecei a estudar 

Contabilidade e em seguida fui para ser missionário. 

Professora-pesquisadora: Quanto tempo o senhor ficou na Contabilidade? E depois 

como missionário? 

João: Na Contabilidade eu fiquei por 5 anos mais ou menos. 5 anos e depois decidi para 

ser missionário e fiquei a maior parte em 1984 eu comecei realmente a me envolver 

[inaudível] 

Professora-pesquisadora: E como que era o trabalho de missões? 

João: Era como toda atividade religiosa, buscar pessoas falar sobre a bíblia ajudar os 

outros. Atividade missionária como toda igreja então tive a oportunidade de ir para 

Coréia, para Itália e também (...) a guerra da Iugoslávia. Foi feita uma campanha para 

levar a Judá a Iugoslávia e eu fui muito para levar ajuda. 
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Professora-pesquisadora: E como foi essa mudança para você de mudar de profissão 

de mudar de pais, de modo geral assim 

João: Com a atividade missionária já não vi a mudança de pais como uma mudança tão 

difícil não, por que eu já não penso que eu posso viver em qualquer lugar então [..] não 

é tão difícil como que vou começar em outro pais não. Como está a situação do meu pai 

foi a necessidade, não foi tal difícil e minha esposa também é do Brasil então é bem 

mais fácil ela já havia separado documento então é mais fácil. Uma família toda 

estrangeira seria bem mais difícil para ficar né agora coma esposa brasileira é mais fácil 

para legalizar documento. 

Professora-pesquisadora: Essa é a parte burocrática né a parte mais chata. 

João: Sim, todo pais tem essa parte burocrática. Para ficar é sempre preciso legalizar e 

os documentos cada país tem o seu jeito suas condições para ficar. 

Professora-pesquisadora: Vou só ver se tá gravando direitinho aqui por que não pode 

perder nada né [risos] 

João: E você entende? 

Professora-pesquisadora: Entendo. O que eu não entender eu vou ficar voltando, mas 

está dando para entender tudo. 

Professora-pesquisadora: Aí, João queria saber, por exemplo, quanto que dá para tirar 

em média com os materiais? 

João: Em média 10 reais. Depende da quantidade por que para fazer esse negócio é 

[pausa] essa atividade melhor com veículo por que só com carrinho é difícil fazer isso, 

mas é possível fazer 40 reais se estar todos os dias. 

Professora-pesquisadora: Vamos lá! Quanto tempo você separa para fazer essa coleta 

no dia? Ou não tem horário fixo? 

João: Não tem horário fixo por causa da chuva a condição do tempo depende muito e se 

é um dia normal depende também a distância para vender as coisas, agora, por exemplo, 

está mais perto na Vilarinho na padaria Europa é mais perto. 

Professora-pesquisadora:E lá compra todos os materiais? 

João: Não, lá só compra ferro velho, latinha e ferro velho e latinha e cobre também! 

Professora-pesquisadora: Cobre é mais difícil de achar? 

João: Sim, é mais difícil e dá mais problema por que cobre é mais caro por que cobre é 

20 reais, o quilo. Por isso que governos têm muito problema com roubo de cabo então o 

negócio já passou demasiado a outro nível então tem gente já para pegar cobre roubado 

e está sendo um problema que todo cabiado de semáforo de iluminação por que cobre é 

muito caro por que às vezes o cobre grosso a pessoa pode fazer 300, 400 reais em um 

dia, um cabo.  Dá tanto problema! Cobre então é difícil de conseguir. Você consegue 

em aparatos de televisão, eletrodomésticos tem cobre, mas pouco, não? Mas vamos 

acumulando até fazer 1 quilo dois quilos, mas é bem mais difícil de juntar. Juntar 1 

quilo é muito difícil. E o cabo é também mais fininho. 

Professora-pesquisadora: Agora João tem umas perguntas que eu queria tentar 

relacionar a Matemática com a questão do meio ambiente por que na verdade como eu 

disse a escola fica em uma comunidade e na comunidade não passa caminhão de lixo 

então acumula e isso é realmente um problema na comunidade. 

João: Esse problema se pode converter em um bom problema por que se tem muito lixo 

e se tem muita coisa para reciclar o que na verdade é preciso é a conscientização por 

que a gente pode separar todo o lixo e converter em renda [... inaudível] então a 

comunidade pode fazer um sistema de reciclagem para própria necessidade da 

comunidade então isso na escola seria um plano piloto e poderia levar essa experiência 

para outros lugares 
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Professora-pesquisadora: Que ótimo! Até por que o grande problema em relação a 

isso é que se a gente separa o lixo para onde podemos levar né, vai juntar tudo e acaba 

não reciclando. 

João: Um programa de televisão que vi essa semana é gente que faz reciclagem pega 

lixo e [inaudível] eles podem recuperar como que 10 por cento, mas se a gente separar 

pode recuperar até 50% do lixo claro que quando mescla com lixo orgânico não é 

possível. Mas, se em São Paulo pegar todo esse lixo e transformar em dinheiro [risos], 

mas agora isso é um problema é fala de conscientização mesmo. Contamina e entope os 

bueiros. Nós que estamos ganhando fazendo isso se fosse uma ação universal dar e 

receber e a natureza tem um princípio (...) é uma ação de se eu recebo eu dou. Se você 

planta você ganha é uma relação de dar e receber. É ma troca e essa troca é circular e 

eterna toda a natureza trabalha comesse axioma eterno de dar e receber, eterno. É um 

círculo mesmo, não uma linha reta. Pensei também que um catador de lixo é parte desse 

circuito beneficia o meio ambiente traz dinheiro e gera economia. A gente aqui no 

Brasil tem mais cultura sobre isso, mas no Japão a cultura é muito mais elevada e por 

isso vemos o progresso, mas ainda vamos melhorar [pausa] é fácil não? Em cada caso é 

sé conscientizar como a quantidade de lixo vidro, papelão e também existe o sistema de 

core para amarelo é latinha azul é papel marrom é vidro não você identifica a cor e 

recicla e eu vejo potencialidade 

João: Então essa potencialidade ainda não é bem vista como uma maneira de economia 

e uma maneira de preservar o meio ambiente. 

Professora-pesquisadora: Nossa! Ótimo. Estou aprendendo muito com você, João 

 Professora-pesquisadora: Eu queria saber de você se você acredita que tem 

Matemática no seu trabalho apesar de que a gente já falou bastante coisa sobre isso 

aqui, mas você acredita que tenha? 

João: Sim, a matemática tem, economia precisa de Matemática e a atividade de 

reciclagem é uma atividade econômica então teríamos quer ver o início da economia. 

Economia é como intercambio. Intercambio de coisas criadas, criadas pela natureza e 

criadas pelo homem então lá no início essa economia era como troco, troco isto por isto 

e pouco a pouco foi desenrolando e a gente também foi desenvolvendo o conceito 

matemático. Estabelecemos valores a cada coisa e uma moeda. Eu quero isto você tem 

isto então é como trocar. Você dá um valor em dinheiro [inaudível] então a reciclagem 

tem a ver com a Matemática, pois tem a ver com a troca. Uma latinha como eu disse 

custa 5 centavos, mas a gente quando vê uma latinha não vê 5 centavos (risos) 

Professora-pesquisadora: verdade! 

João: Eu quando vejo uma latinha vejo 5 centavos pode parecer pouco, mas 5 centavos 

100 vezes são 5,00. Se eu pego 80 latinhas são 4,00 não e sempre vamos a base de 10 é 

sistema decimal não, 100 latinhas são 5,00. Agora, pensando matematicamente não 

preciso do peso por que sei que 1 quilo são 80 latinhas e 80 latinhas são 4,00, mas a 

unidade de peso Também é Matemática não. Então quando vejo uma latinha eu já vejo 

5 centavos então depende do olhar não somente para algumas pessoas que latinha tem 

valor assim como para mim. Se eu vou comprar no marcado [pausa] leite penso que não 

posso ir com 5 latinhas o vendedor diz não, não quero. Preciso trocar as latinhas por 

moeda. Economia é troca não oferta demanda, oferta demanda. Então a reciclagem é 

como que a essencial de dar e receber e existe muitas campanhas para reciclagem não, 

ajudam o meio ambiente aqui existe uma cultura forte com a latinha que a latinha dá 

dinheiro não, mas, se penso matematicamente a natureza penso em ganância não, como 

a extração, em Brumadinho. Em Brumadinho essa extração de ferro é muito centrada e 

ganância assim como falei do cobre não o problema é o homem com a mentalidade 

voltada apenas para benefício próprio e homem tem pensado apenas em receber. Devo 
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pensar em o que vou dar para ter um ambiente bom, é questão de consciência. Esse 

negócio aqui como catador eu gostei muito por que é uma maneira de ajudar o meio 

ambiente, de me sustentar e de conscientizar não. 

Professora-pesquisadora: sim, as pessoas precisam mudar o olhar sobre essa atividade 

né 

João: Isso seria benefício para escola não, a conscientização. A comunidade se 

beneficia. 

Professora-pesquisadora: Eu acho que o que você falou agora tem muito a ver coma 

essa última pergunta agora que como que você acha que as pessoas poderiam contribuir 

para o seu trabalho, por exemplo. 

João: A primeira coisa e mais importante seria uma campanha de conscientização não e 

explicando os benefícios dessa atividade, quanto ganho e os benefícios que são para o 

meio ambiente não. Todos nós iremos nos beneficiar a comunidade irá se beneficiar. 

Seria uma troca. E para mim isso ajuda bastante, meu trabalho e ajuda o meio ambiente 

(...) e com esse dinheiro pode beneficiar a escola fazer alguma coisa como material 

didático não? A escola ajuda o meio ambiente e isso volta para a escola e 

matematicamente isso está ligado à economia não. Um catador de lixo pode gerar 

economia. 

Professora-pesquisadora: João é isso você tem algo mais a acrescentar? 

João: Não, não! 

Professora-pesquisadora: Então é isso eu aprendi muito com você. Muito obrigada 

pela sua contribuição. 
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APÊNDICE X 

 

TRANSCRIÇÃO COMPLETA DA RODA DE CONVERSA REALIZADA COM 

AS PARTICIPANTES DA 3º FEMIC 

 

F12: Estamos sendo privilegiadas não fessora? Vamos participar da maior feira do 

Brasil 

Professora-pesquisadora: Como que foi a experiência de participar da Femic? 

F8: O povo sabia que a gente não esperava a premiação né! Tanto que a gente levantou 

e a gente ficou com uma cara de jacu. A gente nem gritou, ficou todo mundo assim 

[risos] [expressão de espanto]. 

F12: É verdade! [Risos]. Todo mundo bobo. 

F8: Ah! Foi maravilhoso. 

F12: Incrível, incrível! Professora, tô emocionada até hoje. 

F2: Sem palavras, que experiência. 

F8: Eu amei a comida né [risos] e também das amizades que eu fiz lá. 

Professora-pesquisadora: Eu quero saber detalhes! O que vocês pensaram quando 

ficaram sabendo que foram selecionadas para participar da Femic? 

F8: Isso de ter sido chamada eu já esperava. O projeto estava muito bom e eu sabia que 

ia ser chamado, mas até ai de boa! Aí, na hora que tava chegando no dia eu fiz até lista, 

professora para não esquecer nada, tinha até remédio do olho sabe? Para não esquecer 

de nada [risos]. 

F2: Olha, [pausa] eu fiquei muito ansiosa para ir e aí tinha uns meninos bonitos que eu 

fiquei olhando né! [Risos] 

F8: E o nosso stand era de frente pra um stand bonito, fessora. 

F12: fessora eu fiquei super ansiosa que eu nem consegui dormir e na viagem eu queria 

ver tudo que tava passando [na janela do ônibus]. 

F2: Eu achei a mesma coisa. 

F8: Fala mais coisa F2. Ela só fica no celular! Fessora eu fiquei com medo até de 

dormir no beliche era alto, mas eu amei [risos]. 

F12: Ah! Eu gostei da piscina também, nossa que lugar lindo! 

Professora-pesquisadora: Então vamos ir por partes. Como foi o dia antes de ir para 

Femic? 

F8: Fessora, eu fiquei tão ansiosa arrumei a bolsa muitas vezes. 

F12: Fessora, eu ... a gente foi viajar ... na rodoviária foi ótimo! 

F2: Eu dormi no ônibus. 

Professora-pesquisadora: Agora eu quero saber de cada uma e chegando lá, o que 

vocês acharam? 

F12: Aí, quero falar primeiro! Fessora, deixa eu falar primeiro! Eu tinha achado que era 

feio [o espaço do evento], mas quando eu vi aquele lugar lindo maravilhoso eu nunca 

fui assim. 

F8: A primeira coisa que eu pensei foi como tem tanta gente da nossa idade aqui e como 

eu vou me comportar aqui? 

F12: Nossa, o evento foi maravilhoso! 

F8: Na abertura a gente até entrou com a bandeira de [cidade onde residem] e eu 

morrendo de vergonha [risos]. 

F12: Nossa, que vergonha! Todo mundo olhando [fazendo gesto tampando o rosto] 

Professora-pesquisadora: Como vocês imaginavam que seria o evento? 
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F8: Eu achei que a gente ficaria no palco, aí, eu gelei, né. 

Professora-pesquisadora: No segundo dia vocês foram para o stand, como foi? 

F12: Eu fiquei super cansada. 

F8: Eu fiquei empolgada, mas cansada também e antes das escolas chegarem eu achei 

que ninguém queria saber do nosso projeto aí de repente começou a chegar um monte 

de gente do 3ª ano[ensino médio] eles estavam fazendo uma gincana cientifica e eles 

escolheram nosso trabalho para anotar informações, eles perguntaram sobre o projeto 

tudo, tudo. 

Professora-pesquisadora: E como que foi durante o dia? 

F2: A gente conheceu o pessoal do stand do lado e foi muito legal, o pessoal de Alto 

Além, acho que isso o nome do lugar. 

F12: Nossa, teve uma hora que teve tanta criança que eu não sabia o que fazer. Todo 

mundo queria ver o Wall-e e eles ficaram quietinhos prestando atenção.  

F2: Fofinhos! 

Professora-pesquisadora: No primeiro dia foram três avaliadores né? 

F12: foram quatro. 

Professora-pesquisadora: No primeiro dia a F8 falou mais e no segundo dia a F12 

falou mais né? A F2 ficou tímida. 

F8: Eu achei que a minha apresentação foi boa por que eu achava que não sabia nada 

toda nervosa e na hora eu comecei a falar tudo e eu estudei o banner. 

F12: É, mas quando a gente esquecia alguma coisa a gente olhava o banner e uma 

lembrava a outra não sei se deu pra perceber eu já olhava assim [imitando a 

apresentação]. 

F12: A gente dividiu né, a F8 explicava a teoria e eu falava a prática sobre o Wall-e. 

F8: Os avaliadores foram legais, mas tudo eles perguntavam ou criticavam. 

F12: Mas, as críticas valeram fessora a gente soube explicar. 

F8: Teve uma pessoa, que não era avaliador, que falou que nosso trabalho não era 

intervenção e eu expliquei que a gente interviu na turma sim, tanto que trouxe 

resultados na [turma] 201 a F12 até achou que ela era avaliadora, mas não era não. 

F12: E depois que a gente tinha explicado tudo, aí, deu uma raiva. 

F8: Eu tive vontade de perguntar se o que ela entendia por intervenção, mas não 

perguntei não. 

F2: Não, mas ela explicou o que era intervenção. 

F8: É, e eu falei assim: “é isso mesmo que a gente fez”. 

F8: Ah fessora, eu até perdi a voz de tanta empolgação e de tanta gente que queria ver o 

stand. No segundo dia eu descansei mais! 

Professora-pesquisadora: Qual a principal diferença que vocês sentiram da primeira 

apresentação de vocês para a última? 

F8: Tipo assim, a primeira a gente ficou um pouco nervosa ainda mais quando ia o 

pessoal do ensino médio, mas ao longo do dia depois das dicas que os avaliadores 

passaram eu fui ficando mais à vontade para explicar e tinha gente que brincava com a 

gente eu fiquei mais confiante. 

Professora-pesquisadora: F8 mais alguma coisa para falar da apresentação do primeiro 

dia? 

F8: Não. 

Professora-pesquisadora: É, então! Segundo dia, F12 como foi? 

F8: Ah fessora! No segundo dia eu conheci o Matheus. 

Professora-pesquisadora: Quem é Matheus? 

F8: Ah é aquele menino do stand em frente. 
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F12: Então, não vamos precisamos falar de menino nesse primeiro momento! Então 

fessora, vamos lá! Fessora quando o avaliador chegou e a F8 não estava lá eu pensei 

“eu vou matar ela”. 

Professora-pesquisadora: Você ficou nervosa? 

F12: Fessora eu fiquei muito nervosa! Eu achei que eu não ia conseguir. 

F8: Fala F2 como que foi ficar sem falar você só ficou no celular. 

Professora-pesquisadora: F2 você está quietinha! 

F2: Aí, fessora eu fiquei tipo com vergonha [risos] 

F12: No segundo dia vieram muitas crianças pequenas! Então na primeira apresentação 

eu apresentei sé o Wall-e depois eu já falei sobre tudo até com o avaliador. 

F2: Fessora teve uma hora que as meninas estavam explicando bonitão né e a mulher 

no final perguntou o que é saneamento básico? Eu nem acreditei aí a F8 fez assim [faz 

gesto com a mão no rosto] 

F8: Eu tinha passado os últimos minutos explicando fessora. 

F2: [risos] é fessora. 

F8: Mas o mais legal foi a F12, ela não conseguiu esconder a indignação. 

F12: É fessora! Eu expliquei que a nossa pesquisa poderia ser explicada para crianças 

de uma forma mais fácil com o Wall-e que era inversamente proporcional, então, 

expliquei tudo no final. Então, não aguentei e perguntei: Você entendeu? 

F8: Fessora eu fiquei boba por que havia trabalhos tipo o dos meninos bonitinhos da 

frente e eles não ganharam nada. 

F12: Nada mesmo! 

Professora-pesquisadora: Havia trabalhos realmente muito bons lá na Femic! 

F12: E a gente ganhou [risos] nem acreditei! 

F8: Nossa véi, tipo primeiro lugar! 

Professora-pesquisadora: Nossa, agora que vi que já está dando o horário de vocês 

vamos lá! Vocês participariam de novo? Mesmo falando os pontos negativos que foi ser 

cansativo e falar muito? Por que as feiras são dessa forma. 

F8: Claro! 

F12: Com certeza! Claro! Eu quero agora colecionar crachás [credencial da feira]. 

F8: Foi cansativo, deu nervoso, perdi a voz, mas eu voltaria. Eu quero voltar né! 

F12: Fessora, e a gente também aproveitou, dançou né, fessora. 

Professora-pesquisadora: É verdade! 

F12: Comi bombom (...), comidas maravilhosas. 

Professora-pesquisadora: Agora eu quero saber mais uma coisa e como foi chegar em 

casa na sexta e contar sobre tudo [para família]? 

F12: Minha mãe nem acreditou né que a gente tinha ganhado por que ...  

F8: Primeiramente quando falou que a gente não tinha ganhado em terceiro lugar eu já 

desisti de tudo [risos] 

F12: Eu também! [Risos] sabe por que minha mãe nem tava acreditando fessora por que 

eu falei com ela que tinha [projetos sobre] aparelho urinário e muitos trabalhos de 

outras áreas. 

F8: Foi sim, antes de falar nosso nome a F12 falou assim “você vai ver agora a gente 

vai ganhar em primeiro lugar” eu peguei e olhei pra ela assim [imitando o olhar de 

dúvida]  

F12: Eu sou otimista! Sou otimista. 

F8: É, aí, ela pegou e falou na hora que tava falando de credencial e já tinha ganhado o 

primeiro lugar a F12 falou “eu não quero lugar perto eu quero lugar longe” [risos] aí eu 

peguei e falei “F12 a gente vai ganhar a de são Paulo você vai ver e eu vou ficar muito 
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feliz”. O prêmio arquivo Wall-e repensando [imitando o momento que o projeto foi 

chamado] 

F12: Ela [organizadora do evento] falou “repassando”. 

F8: É! “O prêmio arquivo Wall-e repensando a produção de lixo em comunidade 

[imitando o momento que o projeto foi chamado] receberá a credencial para Febrace” 

[em pé fazendo gestos de aplausos]. 

Professora-pesquisadora: Aí quando a gente subiu, ela só falou assim comigo “essa é 

maior feira do Brasil vocês vão amar”. 

Professora-pesquisadora: E o que vocês sentiram gente? 

F8: Eu fiquei com cara de boba. Não aguento! 

F2: Eu nem ia subir! 

F12: É, a F2 ficou sentada não quis ir lá [no palco] pegar o troféu com vergonha. 

F2: ficou todo mundo aplaudindo, fessora! E só a gente lá sem nem entender nada. 

F12: E a fessora quando a gente pegou o primeiro [lugar] ela já falou: Ano que vem a 

gente vem pra ganhar credencial também. 

Professora-pesquisadora: É, eu nem imaginei que pudéssemos ganhar uma credencial 

eu achei que era só sei lá [inaudível]. 

F8: Eu fiquei com medo “não é possível que não vamos ganhar uma credencial, eu nem 

imaginava o primeiro lugar e ganhamos o primeiro agora eu queria a credencial 

também” 

F12: Ah! Na hora da credencial eu já acostumei e só olhei assim [olhando para lado] e 

fui e fiquei feliz só [Risos]. 

F8: Tá! [Risos] 

F12: Ai fessora! São muitas emoções! Eu fiquei me achando quando cheguei aqui na 

escola a [diretora] postou no status [Facebook] e todo mundo já sabia. 

F8: Teve inveja também viu fessora teve gente que falou que a gente só ganhou por que 

a senhora tava ajudando a gente. 

F2: É inveja fessora! 

F12: A [diretora] chamou a gente e deu uns bombons da Brasil Cacau. Nossa! 

F8: Fessora eu cheguei na sala quase chorando. 

F12: Mas os meninos falaram que a gente estava se achando fessora, acredita por que 

eu não quis dar bombom pra eles, mas era pequeno fessora. 

Professora-pesquisadora: Não se preocupem com isso! [Olha o relógio] nossa passou 

muito da hora. 

F8: Fessora, rapidão, nós vamos [para Febrace] de ônibus ou avião? 

Professora-pesquisadora: Avião. Está saindo mais barato. 

F12: Nossa fessora! Eu nem acredito nisso eu nunca andei de avião. 

F2 e F8: Eu Também não! 
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APÊNDICE XI 

 

AUTORIZAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA 3º FEMIC 

 

Autorização dos pais e/ou responsáveis para a hospedagem 

 

 



285 

 

Autorização dos pais e/ou responsáveis para a viagem 
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Comunicado para os pais e/ou responsáveis para reunião sobre a 3º Femic 

 


