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RESUMO  

 

 

A presente pesquisa versa sobre o saber-fazer etnomatemático dos construtores de cisternas – 

cisterneiros – atuantes no Semiárido brasileiro e sobre suas contribuições para o processo 

ensino-aprendizagem da matemática escolar, ao mesmo tempo em que dialoga com a pauta 

socioambiental, na perspectiva de uma educação contextualizada para convivência com o 

Semiárido. Para isto, esta dissertação tem como base teórica as concepções D'Ambrosianas e 

outros teóricos alinhados à essa temática. Além disso, duas comunidades rurais, localizadas no 

município de Alexandria/RN, perfizeram os lócus da investigação. Compuseram os sujeitos da 

investigação, dois cisterneiros atuantes no Estado do Rio Grande do Norte e, também, o 

inventor da cisterna de placas, o sertanejo Manoel Apolônio de Carvalho, mais conhecido como 

Seu Nel. A pesquisa ainda retratou, nesta perspectiva, uma ação pedagógica na escola local, 

sob a égide da Etnomatemática, a partir das práticas dos cisterneiros investigados. Para tal, 

contamos com a participação dos estudantes e professores de Matemática do 9° ano da Escola 

Estadual Governador Dinarte Mariz, também localizada em Alexandria/RN. Quanto os 

aspectos metodológicos, a pesquisa possuiu abordagem qualitativa de cunho etnográfico. Para 

isto, valemos de elementos típicos de uma pesquisa etnográfica tais como: registro fotográfico, 

diário de campo, observação direta, entrevistas e questionários não-estruturados. Como 

resultado principal, constatamos que a prática dos cisterneiros é eivada de elementos e práticas 

etnomatemáticas que possibilitam outras formas de fazer-matemático e que, articulado com a 

Matemática Escolar, proporcionam estratégias de ensino que favorecem uma aprendizagem 

com significado. Por fim, esta pesquisa possibilitou a elaboração de um produto educacional, 

na forma de caderno de atividades, com a finalidade de subsidiar educadores que lidam com 

ensino de Matemática, na educação básica, trazendo um percurso metodológico norteador para 

implementação de ações pedagógica à luz da Etnomatemática e rol sugestivo de situações-

problema que versam sobre conteúdos diversos do currículo de Matemática escolar, todas 

elaboradas de forma interdisciplinar, considerando o contexto socioambiental do Semiárido. 

 

Palavras-chave: Etnomatemática. Aprendizagem com significado. Semiárido brasileiro. 

Cisternas de Placas. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present research deals with the ethnomathematical know-how of tank-cistern constructors 

working in the Brazilian Semiarid and about their contributions to the teaching-learning process 

of school mathematics, at the same time as it dialogues with the socio-environmental agenda, 

in the perspective of an education contextualized to coexist with the Semiarid. For this, this 

dissertation has as theoretical basis the D'Ambrosian conceptions and other theorists aligned to 

this theme. In addition, two rural communities, located in the municipality of Alexandria/RN, 

were the locus of the investigation. The subjects of the investigation were composed of two 

cisterns operating in the State of Rio Grande do Norte and also the inventor of the plate cistern, 

Manoel Apolônio de Carvalho, better known as Seu Nel. In this perspective, the research 

portrayed a pedagogical action in the local school, under the aegis of ethnomathematics, based 

on the practices of the cistern investigated. To this end, we have the participation of students 

and teachers of Mathematics of the 9th grade of the Escola Estadual Governador Dinarte Mariz, 

also located in Alexandria/RN. Regarding the methodological aspects, the research had a 

qualitative ethnographic approach. For this purpose, we used bibliographic research, field 

research, direct observation, open interviews and unstructured questionnaires to collect data. 

As a main result, we find that the practice of cisterns is influenced by ethnomathematical 

elements and practices that enable other ways of doing mathematics and, articulated with 

School Mathematics, provide teaching strategies that favor meaningful learning. Finally, this 

research made possible the elaboration of an educational product, in the form of a book of 

activities, with the purpose of subsidizing educators who deal with Mathematics teaching, in 

basic education, bringing a methodological course guiding the implementation of pedagogical 

actions in the light of ethnomathematics and suggestive role of problem situations that deal with 

different contents of the curriculum of school mathematics, all elaborated in an interdisciplinary 

way, considering the socio-environmental context of the Semiarid. 

 

Keywords: Ethnomathematics. Meaningful learning. Brazilian Semiarid. Plate Cisterns. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Matemática, enquanto área de conhecimento, é resultado do processo histórico da 

sociedade, que ao longo do tempo recebeu, e ainda recebe, contribuições de diversos povos, 

sendo teorizada por muitos estudiosos, que a consolidou como uma linguagem universal e como 

ciência. Destarte, apropriar-se dos conceitos e procedimentos matemáticos para contribui na 

formação do cidadão, que se engajará no mundo do trabalho e nas relações sociais, políticas e 

culturais. 

No entanto, o ensino da Matemática, por muito tempo, teve seu foco na valorização de 

métodos característicos do ensino convencional: abstração, rigidez dos conteúdos, 

memorização e repetição. Como consequências desse modelo, apontamos a desvinculação do 

contexto prático-social, falta de sentido e significado, desmotivação, desinteresse pela 

disciplina e deficiências na aprendizagem por parte dos estudantes.  

Como alternativa a esse modelo, surgiu um movimento, por volta dos anos 70, 

denominado “Educação Matemática” que, dentre suas vertentes, tem a Etnomatemática como 

campo de pesquisa e meio pedagógico facilitador para o ensino-aprendizagem da Matemática, 

a partir das práticas socioculturais dos grupos como indígenas, artesãos, quilombolas, caiçaras, 

profissionais, etc. 

D’Ambrosio (2002), considerado o patrono da Etnomatemática e o mais fecundo 

produtor acadêmico da temática, expõe duas razões claras de inserir essa vertente da Educação 

Matemática como proposta de ensino complementar: primeiro, mostrar que existem outras 

formas de fazer matemática, desmistificando a infalibilidade da matemática acadêmica como 

única e absoluta; segundo, ratificar que a Matemática é fruto da ação histórico-social do homem, 

de todas as partes do mundo, e como tal, todos são capazes de desenvolver Matemática e não 

apenas um seleto “grupo de gênios”.  

Posto isso, a Etnomatemática tem sido argumentada pela plausibilidade de seu uso no 

ensino de Matemática, como uma alternativa ao método tradicional (BRASIL, 2000). Dado o 

caráter holístico da Etnomatemática em conceber e abordar as múltiplas realidades 

socioculturais dos grupos, incluído os lugares que esses grupos atuam, é possível estabelecer 

diálogos com diversas áreas do conhecimento, como no caso em tela, a temática ambiental. 

Nessa perspectiva, olhando para realidade do Semiárido brasileiro, a busca por água 

potável é preocupação central para os habitantes desse lugar. É comum encontrar nas moradias 

sertanejas - as chamadas cisternas, que são equipamentos capazes de reter água da chuva, 
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construídas de forma simples e de baixo custo que, além de armazenarem água, contribuem, 

positivamente, para melhoria de vida dessas pessoas e do meio ambiente. 

As cisternas são fruto do saber popular do sertanejo, com objetivos claros de superar as 

dificuldades de acesso à água no período de escassez. Além disso, dada sua fácil replicação e 

impacto social para a população do Semiárido, ganhou status de tecnologia social1, sendo 

efetivada, em 2003, como Política Pública, através do Programa 1 Milhão de Cisternas (P1MC), 

como medida de promoção a segurança nutricional, segurança hídrica e de convivência com o 

Semiárido. 

Neste contexto, a atuação dos cisterneiros, como são conhecidos os profissionais 

construtores de cisternas no Semiárido, proporciona um rico cenário de investigação e reflexão 

de práticas matemáticas, sob a óptica da Etnomatemática. Essa hipótese apoia-se nos estudos 

de D’Ambrosio (1996) e Ferreira (1997), os quais entendem que todas as formas de lidar com 

a realidade são caracterizadas como conhecimentos ou saberes, sendo que cada grupo 

sociocultural, no seu processo de leitura do mundo, constrói sua própria ciência. 

Sendo assim, partindo para a delimitação deste estudo, suscitaram-se como 

questionamentos provocadores desta pesquisa, as seguintes interrogações: Quais as aplicações 

matemáticas presentes no saber-fazer dos cisterneiros? Como esses elementos podem contribuir 

no processo de ensino-aprendizagem da Matemática? 

Diante de tais indagações, pretendemos estudar as potenciais contribuições da 

Etnomatemática para o processo educativo da Matemática, por meio do saber-fazer dos 

cisterneiros, tendo como contexto o Semiárido brasileiro, ao mesmo tempo em que buscamos 

dialogar com as questões socioambientais que permeiam o referido contexto.  

Deste modo, a necessidade desses diálogos advém do fato de que a tecnologia social 

sobre a qual nos debruçamos para discutir a Etnomatemática surgiu a partir de uma 

problemática hídrica, característica do Semiárido e que representa um dos maiores problemas 

que constituem o escopo da crise ambiental da atualidade. 

Nessa conjuntura, chegamos até a zona rural do município de Alexandria/RN, onde 

estavam sendo realizado um mutirão de construção de cisterna por meio do P1MC, para 

vivenciar toda dinâmica do processo construtivo de cisterna e, consequentemente, dialogar com 

os sujeitos (os cisterneiros), com a finalidade de obter elementos que compusessem nossa 

                                                

 

1 “Conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a 

população e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida” 

(INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL DO BRASIL, 2004, p.26). 
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pesquisa. Ao mesmo tempo em que nos deslocamos até o Estado de Sergipe, município de 

Simão Dias, com o propósito de dialogar com aquele que foi o responsável pela invenção da 

cisterna de placas –Manoel Apolônio de Carvalho – Seu Nel, que nos atendeu e, de sua maneira 

peculiar, nos relatou toda história e procedimentos, inclusive os matemáticos, envolvidos na 

construção das cisternas de placas. 

Como proposta desta investigação, também chegamos até a Escola Estadual Governador 

Dinarte Mariz, localizada em Alexandria/RN, para a realização de uma ação pedagógica à luz 

da Etnomatemática e, para tal proposta, escolhemos uma turma de 9º ano do ensino básico. 

A seguir, delinearemos os objetivos da investigação, partindo do objetivo geral aos 

objetivos complementares, chamados de específicos. 

  

 

1.1 Objetivos da pesquisa 

 

 

Tomando como hipótese que a Etnomatemática potencializa casos exitosos de ensino-

aprendizagem da Matemática, objetivando responder à pergunta desta pesquisa, propomos os 

objetivos delineados a seguir: 

 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 

Analisar o saber-fazer de um grupo de cisterneiros na perspectiva da Etnomatemática e 

como esses podem contribuir para ações facilitadoras, consistentes e efetivas para o ensino da 

Matemática escolar. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 

 avaliar a construção de cisternas como tecnologia social para convivência com 

Semiárido brasileiro; 

 compreender o modo como os conceitos matemáticos são associados aos saberes 

populares para o processo construtivo das cisternas; 

  averiguar a contribuição da Etnomatemática para a compreensão da 

problemática ambiental do Semiárido brasileiro no contexto de uma perspectiva do ensino 

contextualizado; 
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 propor uma proposta de ação pedagógica (produto educacional) para o ensino-

aprendizagem da Matemática, a partir da pesquisa desenvolvida, voltadas para professores do 

ensino básico.  

Traçados os objetivos da pesquisa, na seção a seguir, faremos um breve relato do nosso 

encontro com a temática e com o contexto investigado. 

 

 

1.2 Ao encontro da temática de pesquisa 

 

 

A escolha da temática dessa pesquisa se deu por razões de ordem pessoal, acadêmica e 

social. Pessoal, por ter vivenciado, durante a formação do então 1º grau (hoje, ensino 

fundamental), as incongruências de um ensino de Matemática cunhado no convencionalismo, 

tendo, inclusive, obtido insucesso escolar por cinco décimos - que faltou na média anual em 

Matemática, quando do curso da 5° série (hoje, 6º ano), fato que me fez repetir de ano. 

Na oportunidade, refletindo sobre os danos pessoais e escolares que esse feito causou-

me, passei a enxergar essa Ciência com outros olhos, valorizando seu potencial lógico, 

cognitivo e de aplicação nas mais diversas áreas e atividades do cotidiano.  

Considerando a série seguinte, encontrei-me de aluno reprovado em Matemática para 

aluno que ajudava outros colegas no entendimento dessa disciplina. A partir de então, passei a 

me sentir vocacionado para docência na Matemática. 

Já na graduação, precisamente na disciplina de Didática da Matemática, ministrada pelo 

Prof. Dr. Iran Abreu Mendes, foi-me apresentada a Etnomatemática, que logo me despertou 

interesse, tendo em vista seu potencial em poder abordar a Matemática de maneira ativa, 

concatenada com as realidades socioculturais e de significâncias para os alunos.  

As razões sociais foram motivadas pela vivência no município de Pau dos Ferros, cidade 

que adotei como moradia, durante o curso de mestrado. Neste contexto, encravado no Semiárido 

potiguar, acompanhei, de perto, os problemas relacionados à escassez d’água em Pau dos Ferros 

e o colapso hídrico que atingia diversos municípios circunvizinhos, que compõe a Região do 

Alto Oeste Potiguar, localidades essas que dependiam, exclusivamente, de carros pipas para 

terem acesso à água. 

Nas viagens até Pau dos Ferros, despertava-me atenção àqueles reservatórios brancos 

ao lado das residências rurais – as cisternas. Sendo essas, por si só, uma forma geométrica. 

Passei, então, a vislumbrar a etnomatemática envolvida no seu processo construtivo como 

temática investigativa.  
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Ao conhecer o P1MC, percebi o quão rico seria explorar as cisternas, não apenas na 

perspectiva da Etnomatemática, mas ao entrelaçar com a pauta socioambiental que permeia o 

novo paradigma para convivência com a região do Semiárido. 

Assim, consideramos que os resultados desta pesquisa, sistematizados nesta dissertação, 

poderão contribuir para ações pedagógicas facilitadoras para o ensino-aprendizagem da 

Matemática, considerando o contexto investigado. 

A seguir, apresentaremos o percurso metodológico que seguimos durante a realização 

da presente pesquisa. Na oportunidade, também destacaremos o lócus da investigação, os 

sujeitos da investigação e o público participante da ação pedagógica. Mais adiante, relataremos 

o contexto da pesquisa: as cisternas de placas. 

 

 

1.3 Percurso metodológico  

 

 

Visando descrever como percebemos o saber-fazer etnomatemático dos cisterneiros, 

incluindo suas linguagens, relações socioculturais e a convivência com o meio natural, 

consequentemente, e o fato de poder correlacioná-los com a Matemática escolar, com a 

finalidade de alcançar os objetivos propostos desta pesquisa, delinearemos, a seguir, o percurso 

metodológico o qual esta investigação está assentada. 

Conforme destaca Miarka (2011), essa etapa da pesquisa faz-se necessário à medida em 

que a investigação toma corpo, com tema e objetivos definidos, cabe a nós, pesquisadores, 

descrevermos, de forma sistemática, os passos adotados no desenrolar da investigação. O 

referido autor salienta, ainda, que a metodologia vai além da mera descrição dos métodos 

empreendidos, o radical – logia – aponta para ideia que envolve um logos, ou seja, um 

raciocínio, uma lógica, um pensar sobre, de modo a não ser, tão somente, um caminho a ser 

seguido, mas um caminho a ser construído e pensado de forma crítica e reflexiva. 

Assim sendo, a presente pesquisa ancorou-se na abordagem qualitativa, de cunho 

etnográfico. A escolha dessa abordagem, amparada em Oliveira (2012), deve-se ao fato de a 

pesquisa qualitativa procurar observar, compreender as ações, fatos e resultados de forma mais 

abrangente, onde os aspectos socioculturais dos sujeitos investigados são postos em evidência. 

Já o cunho etnográfico, justifica-se pelo espaço em que etnografia dá “a descrição da cultura 

(práticas, hábitos, crenças, valores, linguagens, significados) de um grupo social” (ANDRÉ, 

2008, p. 27). 
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Nessa concepção, D’Ambrosio (1996), destaca que a pesquisa qualitativa é, muitas 

vezes, considerada como etnográfica, participante ou naturalista, pois a investigação é 

focalizada no indivíduo, enfatizando o ambiente sociocultural.   

Portanto, a abordagem escolhida se coaduna com a visão traçada pelo movimento da 

Educação Matemática, a qual entende que esse tipo de pesquisa “está baseada na ideia de que 

há sempre um aspecto subjetivo no conhecimento produzido” (BORBA; ARAÚJO, 2017, p. 6). 

Cabe ponderar que, conforme encaminha André (2008), o cunho etnográfico adotado 

nesta pesquisa não se dá em seu sentido amplo, ou seja, não é explorada toda a densidade, típica 

de uma pesquisa etnográfica, como as desenvolvidas pelos antropólogos - para estudar uma 

determinada cultura e sociedade. Pesquisas essas que trazem, em seus bojos, todo um conjunto 

de técnicas de coletas de dados e seu consequente relato. Assim, por este trabalho se tratar de 

uma pesquisa no campo educacional, nosso foco é o processo educativo da matemática escolar.  

Nesse entendimento, a autora supracitada afirma que existe uma diferença de enfoque 

nessas duas áreas de pesquisa, a antropológica e a educacional, o que faz com que certos 

requisitos da etnografia, tais como longa permanência em campo e amplas categorias sociais de 

análise de dados, não sejam, nem necessitem ser, cumpridos pelos pesquisadores em educação. 

“O que se tem feito, pois é uma adaptação da etnografia à educação, o que me leva a 

concluir que fazemos estudos do tipo etnográfico e não etnografia no seu sentido estrito” 

(ANDRÉ, 2008, p.28). Nesse entendimento, destacamos, que essa vertente da etnografia 

apareceu de forma mais ampla, somente a partir da década de 1970.  

Assim, quando valemos das técnicas que, tradicionalmente, são associadas à etnografia, 

ou seja, a observação, a entrevista e a análise de documentos, estamos enquadrando como 

pesquisa etnográfica em educação (ANDRÉ, 2008). 

Quanto à natureza da pesquisa, a mesma se enquadra como aplicada, que no 

entendimento de Gil (2002), são pesquisas que têm por objetivo produzir 

conhecimentos/soluções aplicáveis em situações reais.    

Quanto aos objetivos da pesquisa, este trabalho repousa sob a ótica descritiva, que na 

concepção de Cervo, Bevian e Silva (2007), é aquela que analisa, observa, registra e 

correlacionam aspectos (variáveis) que envolvem fatos ou fenômenos, sem manipulá-los. 

Sendo assim, a presente investigação concentra-se na observação, registro e análise de 

dados coletados no contexto sociocultural do Semiárido brasileiro, mais precisamente no 

município de Alexandria/RN. Para tanto, utilizamos esses achados para subsidiar a ação 

pedagógica na escola participante e na proposta do produto educacional para o ensino-

aprendizagem de Matemática voltada à educação básica.       
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Quanto aos procedimentos metodológicos, nos valemos de técnicas de bases 

etnográficas, com suas diversas ferramentas de coletas de dados, buscando descrever o saber-

fazer dos cisterneiros e suas formas de pensar a Matemática, na perspectiva da Etnomatemática.  

Face ao percurso metodológico retratado, em conformidade com a classificação da 

pesquisa delineada por Gil (2002), combinado com André (2008) e D’Ambrosio (1996), a 

pesquisa se encontra caracterizada de acordo com o esquema que segue: 

 

 

Esquema 1. Caracterização metodológica da pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

 

Seguindo esse percurso metodológico, Conrado (2005) entende que uma investigação 

de cunho etnográfico assume um viés pedagógico, por possibilitar a inserção dos 

conhecimentos produzidos pelos grupos socioculturais no ambiente escolar. Desse modo, 

procuramos, na prática dos cisterneiros, caminhos para alcançar esse mecanismo de integração 

dos conhecimentos (popular e escolar). 

Nesse entendimento, partindo dos pressupostos metodológicos descritos anteriormente, 

a presente investigação se estruturou em três etapas, a saber: pesquisa de campo, ação 

pedagógica na escola participante e reflexão sobre as ações da pesquisa, cada qual descrita 

conforme esquema a seguir: 
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Esquema 2. Etapas da pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

 

No tocante à coleta de dados, entre as tendências de observação, optamos pela 

observação direta que, conforme aponta Gil (2002), é basicamente a observação in loco das 

atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar suas explicações e 

interpretações do que ocorre na dinâmica sociocultural do grupo.  

Assim, foram realizadas as entrevistas com os cisterneiros, observação das técnicas 

empregadas no processo construtivo das cisternas, bem como depoimentos dos demais atores 

(serventes, famílias beneficiadas e colaboradores). Quanto às entrevistas, elas se deram de 

forma não-estruturada, nas quais os entrevistados falam livremente, sem um roteiro pré-

definido (GIL, 1999). Também nos valemos das entrevistas do tipo semiestruturadas, com um 

roteiro pré-estruturado pelo pesquisador, mudando, por vezes, no decorrer da entrevista 

(LORENZATO; FIORENTINI, 2009). 

Todo o trabalho de observação foi registrado no diário de campo – bloco de registro 

onde o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da coleta de dados (BOGDAN e 

BIKLEN, 1994). Essa ferramenta, coadunada com as fotografias e filmagens que serviram de 

subsídios para execução das etapas posteriores e redação do produto da pesquisa. 

Quanto à ação pedagógica na escola participante, foram promovidos cinco encontros, 

durante o mês de novembro, em 2017. O período escolhido se justifica pelo fato que o P1MC 

estava em plena execução na área investigada, também pelo receio de paralisações na rede 

estadual de ensino no ano seguinte, o que acabou se concretizando no início do ano letivo 2018, 
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bem como a incerteza de continuação do P1MC, já que o Programa vem sofrendo sucessivos 

cortes orçamentários por parte do Governo Federal.  

A perspectiva metodológica adotada na ação pedagógica foi à pesquisa-ação, por 

perceber seus reflexos positivos, tanto para o trabalho docente proposto, quanto para a obtenção 

dos dados da pesquisa. Na pesquisa-ação, muito comum em situações que envolvem a dinâmica 

escolar, os conhecimentos dali produzidos (fruto da interação professor-alunos) são fontes para 

o trabalho investigativo, ao mesmo tempo em que oportunizam reflexões pedagógicas para um 

melhor fazer docente (ESTEBAN, 2010).  

Nesse cenário, traçamos a ação pedagógica realizada com os alunos do 9° ano da Escola 

Estadual Governador Dinarte Mariz, localizada em Alexandria/RN, destacando as atividades 

executadas em cada um dos cinco momentos: 
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Esquema 3. Descrição da ação pedagógica na escola local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

  

- Ambientação com a comunidade escolar (diretora, professores e turma participante); 

- Apresentação da pesquisa e sondagem com alunos e professores, quanto ao interesse 

em participar da investigação. 

 

1° MOMENTO 

13/11/2017 

- Aplicação de um questionário não estruturado (Apêndice B), objetivando apurar o 

perfil dos alunos e suas impressões sobre a Matemática; 

- Realização de uma exposição-dialógica sobre a Ciência Matemática e sua 

utilização em atividades do cotidiano. 

2° MOMENTO 

14/11/2017 

- Leitura e reflexão do texto “As cisternas e a matemática” (Apêndice C), atividade 

essa que possibilitou momentos de ensino-aprendizagem dentro da perspectiva desta 

pesquisa; 

- Estabelecimento de acordos e objetivos da atividade de campo. 

 

3° MOMENTO 

17/11/2017 

 

- Visita dos alunos à comunidade de Sítio Oiteiro para acompanhar o processo 

construtivo de uma cisterna, discutir os elementos matemáticos constantes nesse 
processo e diálogo com o cisterneiro. 

 

4° MOMENTO 

21/11/2017 

 

- Retornando à sala de aula, foi feita uma atividade colaborativa de resolução de 

problemas com situações apuradas na visita, discussão e feedback do trabalho 
realizado. 

 

5° MOMENTO 

21/11/2017 
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Concluídos os trabalhos de campo, a ação pedagógica e a coleta dos dados, valemos da 

técnica da triangulação2 (Esquema 4) para proceder com a organização desses dados, a análise 

e, por fim, chegar às respostas da problemática da pesquisa e o consequente produto final (a 

dissertação).  

 

 

Esquema 4. Técnica da triangulação. 

 

 

 

 

 

 

                         

                        

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

 

Ressaltamos que, mesmo diante da riqueza de informações provenientes de uma 

pesquisa de cunho etnográfico, reconhecemos suas limitações: tempo exíguo, significação para 

os atores investigados, fato ou fala despercebido e a própria presença da figura do pesquisador-

observador, na condição de agente externo a realidade (MATTOS, 2011).  

Por fim, reiteramos a incessante busca em poder retratar o contexto sociocultural dos 

investigados, evidenciando suas práticas, códigos, linguagens e saber-fazer matemático, sendo 

esses, geradores de abordagens pedagógicas facilitadoras para o ensino-aprendizagem da 

Matemática. 

  

                                                

 

2 Técnica utilizada para a validação e a convergência dos dados, considerando suas diversas fontes de captação 

(ZAPPELLINI e FEUERSCHÜTTE, 2015). 
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1.3.1 Lócus da investigação: O município de Alexandria/RN, comunidades rurais de Sítio 

Serrota e Sítio Oiteiro 

 

 

O município de Alexandria está localizado no extremo oeste do Estado do Rio Grande 

do Norte, na região do Alto Oeste Potiguar3, microrregião de Pau dos Ferros, 380 km da capital 

potiguar – Natal. 

 

 

Figura 1. Localização do município de Alexandria/RN. 

 
Fonte: Bing (2018). 

 

 

O município de Alexandria, segundo Brasil (2018a), tem uma população de 13.507 

habitantes, sendo 9.189 residentes na zona urbana (68,03%) e 4.318 na zona rural (31,97%). 

Em 2018, a estimativa é de 13.827 habitantes (BRASIL, 2018a).  

O município tem uma temperatura média anual de ordem de 25,8 °C 

e precipitação média de 854 milímetros (mm) anuais, concentrados entre os meses de fevereiro 

e maio, sendo março o mês de maior precipitação, com uma média de 225 mm, características 

essas típicas do Semiárido nordestino (MORAIS, 2007). 

Segundo registros históricos, o primeiro nome atribuído ao local ainda pertencente ao 

município de Martins foi de “Barriguda”, em alusão à serra de mesmo nome, eleita em 2007 

                                                

 

3 Região localizada no extremo oeste do Estado no Rio Grande do Norte, totalmente inserida na delimitação do 

Semiárido brasileiro  
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pelos potiguares como a primeira das sete maravilhas do Rio Grande do Norte4. Em 1913, a 

Câmara Municipal de Martins mudou o nome do povoado para "Alexandria" em homenagem à 

Alexandrina Barreto Ferreira Chaves, filha da terra e esposa de Joaquim Ferreira Chaves, ex-

governador e ex-senador do Rio Grande do Norte (MORAIS, 2007). 

Em 7 de novembro de 1930, Alexandria foi emancipada, através do Decreto Estadual nº 

10, passando a ser chamar João Pessoa, em referência a João Pessoa Cavalcanti de 

Albuquerque, líder político paraibano assassinado em julho daquele ano. Seis anos mais tarde, 

em 24 de outubro de 1936, por força a Lei Estadual nº 19, é reestabelecido o nome do município 

para Alexandria (MORAIS, 2007). 

O município tem sua economia baseada na agricultura e pecuária, com destaque para 

criação de aves, bovinos, ovinos, caprinos, produção de tomates, castanhas de caju e mel. No 

entanto, não diferente dos demais municípios do Semiárido, Alexandria vivencia uma crise 

hídrica, em decorrência da seca que assola a região pelo sexto ano consecutivo (MORAIS, 

2007). 

Apesar de o município dispor de um Sistema Autônomo de Abastecimento de Água 

(SAAE), os reservatórios que serve a população, o açude pulgas e o açude bananeiras 

encontram-se secos, o que torna a distribuição irregular e restrita apenas a alguns bairros da 

zona urbana. Na área rural, o acesso à água se dá através de poços tubulares ou carros pipas. 

(MORAIS, 2007). 

Sucessivos decretos municipais e estaduais colocaram o município em situação de 

emergência, devido ao colapso hídrico enfrentado. Na tentativa de superar tal realidade, 

seguindo a lógica de “combate à seca”, duas obras são anunciadas pelo poder público federal e 

estadual, respectivamente, a transposição do Rio São Francisco, através do ramal do Rio Apodi 

e a Adutora do Alto Oeste que levará água a partir da barragem de Pau dos Ferros, obras essas, 

sem previsão de serem concluídas. A segunda, conta com um agravante a mais, pois a Barragem 

de Pau dos Ferros se encontrava totalmente seca até a finalização da coleta desta pesquisa 

(MORAIS, 2007). 

 Na contramão dessa lógica, o P1MC já instalou 180 cisternas de placas no período de 

2017 a 2018, garantindo o acesso à água potável a 900 moradores da zona rural de Alexandria. 

A implantação dessas tecnologias ficou a cargo da ONG Centro Padre Pedro Neesf 

                                                

 

4 As sete maravilhas do RN: 1° Serra da Barriguda (Alexandria), 2° Morro do Careca (Natal), Açude Gargalheiras 

(Acari), 4° Fortaleza dos Reis Magos (Natal), 5° Estádio Maria Lamas Farache – Frasqueirão (Natal), 6° Santuário 

do Lima (Patu) e 7° Cânions dos Apertados (Currais Novos), Jornal Diário de Natal (2007).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Ferreira_Chaves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Pessoa_Cavalcanti_de_Albuquerque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Pessoa_Cavalcanti_de_Albuquerque
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(CPPNEESF), unidade executora local, ligada a rede Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), 

com o fomento da Fundação Banco do Brasil (MORAIS, 2007). 

As comunidades investigadas (Figura 2) estão ao oeste do centro do município, sendo a 

primeira situada a 6 km, em plena elevação serrana e a segunda a 3 km, no pé da Serra. À 

dinâmica dessas comunidades está voltada para agricultura familiar e criação de animais. O 

acesso à água é totalmente feito por carros pipas, que segundo moradores passam uma ou no 

máximo duas vezes por mês, ou por poços tubulares (MORAIS, 2007). 

 

 

Figura 2. Localização das comunidades investigadas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) Adaptado de Google Maps. 

 

 

No ano de 2012, dentro do Programa Federal Água para Todos, sob a execução da 

superintendência estadual da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), algumas famílias foram 

beneficiadas com a construção de cisternas. No entanto, esses reservatórios seguiam lógica 

diferente do P1MC, sua execução era por meio de empresas contratadas e as cisternas eram 

erguidas a partir de estruturas pré-moldadas, ou seja, sem nenhum envolvimento da comunidade 

local beneficiada (MORAIS, 2007). 

Com o P1MC, executado nos anos de 2017 e 2018, 27 famílias dessas duas localidades 

foram atendidas com a instalação de cisternas de placas, garantindo uma capacidade de 

armazenamento da ordem de 432.000 litros de água, considerando todas elas cheias e um 

período de oito meses de estiagem (MORAIS, 2007). 
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1.3.2 Sujeitos da Investigação 

 

 

Esta pesquisa contou com a colaboração de três cisterneiros: Seu Luís5, Seu Gomes6, 

ambos atuante no Estado no Rio Grande do Norte, mais precisamente na região do Alto 

Oeste Potiguar, e de Seu Nel, o criador das cisternas de placas. Esses foram os sujeitos com 

os quais interagi, no intuito de realizar uma análise de saberes e fazeres oriundos de suas 

atividades laborais, vislumbrando possibilidades para o ensino e aprendizagem de 

Matemática, por meio da Etnomatemática.  

Seu Luís é norte-rio-grandense, 48 anos, casado, cursou até o 5° ano do ensino 

fundamental, tendo parado de estudar para ajudar seus pais a manter o sustento familiar nas 

atividades do campo. Assim como Seu Nel e outros tantos retirantes nordestinos que foram 

para o eixo sul-sudeste do país, em busca de melhores condições de vida, conseguiu emprego 

como operário na construção civil. Seu Luís atua como pedreiro há 23 anos, sendo nove 

construindo cisternas. Quando não consegue trabalho como cisterneiro ou pedreiro, Seu Luís 

dedica-se as atividades rurais de sua pequena propriedade localizada no município de Luís 

Gomes/RN.  

Seu Gomes, sexagenário, natural da Paraíba, município de Conceição, casado, também 

tem uma vasta experiência no campo da construção civil nos estados do Rio Grande do Norte 

e Paraíba. Sua história de vida e laboral é muito semelhante às dos outros dois sujeitos da 

pesquisa. Seu Gomes tem atuado como cisterneiro há mais de 20 anos e conforme o mesmo 

relatou, estudou muito pouco, não soube precisar a até que “série escolar” ele cursou. 

Os dois primeiros cisterneiros citados foram contratados pelo Centro Padre Pedro Neesf 

(CPPNEESF), entidade potiguar associada à rede ASA, para execução de cisternas em 

município do Alto Oeste Potiguar, na oportunidade da pesquisa, ambos estava atuando em 

Alexandria, que junto com outros cisterneiros chegaram a executar cerca de 180 cisternas de 

placas.   

O terceiro sujeito é Manoel Apolônio de Carvalho (Seu Nel), agricultor e cisterneiro 

aposentando, 81 anos, casado, pai de três filhas, natural da Bahia, mas mora há mais de 50 

anos no município de Simão Dias/SE. A ele é creditado como inventor das cisternas de 

placas.  Sua trajetória de vida e empreitada da concepção da cisterna será explanada na 

subseção 3.5.1, do capítulo terceiro. 

                                                

 

5 Pseudônimo. 
6 Pseudônimo. 



32 

 

1.3.3 Perfil da escola e turma participante da ação pedagógica 

 

 

A Escola Estadual Governador Dinarte Mariz7 tem 30 anos de atuação, localizada no 

centro de Alexandria/RN, a unidade escolar pertence à rede pública de educação do Estado 

do Rio Grande do Norte, gerida pela Secretaria de Estado da Educação e da Cultura e tem 

como missão: 

 

 
Educar e reeducar pelos valores morais, étnicos, políticos, cívicos e sociais, 
em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Ensino 

Fundamental e EJA, adotando uma concepção transformadora e com 

autonomia de gestão, que fundamenta na responsabilidade coletiva, 
seguindo teorias que busquem práticas educativas a fim de proporcionar 

uma aprendizagem com qualidade total (RIO GRANDE DO NORTE, 

2014, p. 17).  

 

  

A Escola oferta educação em nível do ensino fundamental e a modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de ofertar o Programa Mais Educação8 aos alunos 

do ensino fundamental, com cinco oficinas: Acompanhamento pedagógico, Karatê, Rádio 

Escola, Futsal e Instrumento e corda. Atendendo a 100 alunos no horário subsequente ao 

período das aulas permanecendo o aluno por mais três horas cumprindo atividades 

educativas. 

Conforme disposto no Projeto Político Pedagógico da Escola, 80% da comunidade 

discente são oriundos da zona rural, dispostas em turmas de 4° ao 9° que funcionam nos 

turnos diurnos e no ensino de jovens e adultos (EJA), que funciona no turno noturno com 

(III, V e VII ciclos). Ainda segundo o documento, o maior problema que a escola tem 

enfrentado é o índice de evasão nas turmas do EJA. Por ser um município que ainda apresenta 

baixos indicadores sociais, maior parte da clientela da escola possui baixa renda. 

Quanto à infraestrutura, a Escola dispôe de uma área de 7.5531,24m2, sendo 4.078,62 

m2 de área construída com 06 salas de aula, uma sala para secretaria e laboratório de 

informática e vídeo, uma biblioteca, dois banheiros para alunos, um banheiro para 

                                                

 

7 Dinarte de Medeiros Mariz (1903-1984) foi um agropecuarista, comerciante da região do Seridó, como político 

governou o Rio Grande do Norte entre 1956 e 1961, foi senador em dois períodos: 1955-1956 e 1963-1984, tendo 

influenciado a política estadual por mais de meio século. 
8 O Programa Mais Educação, instituído pela portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo decreto 

7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar 

e organização curricular na perspectiva da Educação Integral.  
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funcionários, uma despensa para merenda, um almoxarifado, um depósito de materiais e uma 

cozinha (RIO GRANDE DO NORTE, 2014). O acesso a Escola é feito através de ônibus 

escolares, fruto de um convênio entre o Município e o Governo Estadual.  

O corpo de servidores e colaboradores é composto de um Diretor, um Vice-Diretor, 

ambos eleitos pela comunidade escolar para um mandato de dois anos, um Coordenador 

Pedagógico, um Coordenador Financeiro, um Inspetor Escolar, um Apoio Pedagógico e dois 

Auxiliares de Secretaria, três professores readaptados, 10 professores regente de sala, dois 

vigias, um porteiro, duas merendeiras, uma auxiliar de merendeira e três colaboradores 

terceirizados. 

A ação pedagógica, por sua vez, aconteceu com a turma do 9° ano/2017. A escolha 

deu-se de forma intencional, pós verificar que a turma concentrava um significativo número 

de alunos que moravam na zona rural ou matinha relações parentais, ou sociais, com 

residentes das localidades investigadas. A escolha também levou em conta a sugestão da 

direção por identificar uma oportunidade de proporcionar uma atividade educacional 

diferenciada aos alunos que se encontravam na fase final do ensino fundamental. 

A turma era composta por 16 alunos com a idade média de 15 anos, mas também 

havia três maiores de idade, na faixa de 18 a 19 anos, alguns já atuando como trabalhadores 

no mercado informal. Chamou atenção o fato que a maioria da turma havia participado dos 

processos seletivos para ingresso nos Institutos Federais, tanto para Campus Pau dos Ferros 

(RN), como para Campus Catolé do Rocha (PB). Na oportunidade, os que prestaram seleção 

estavam ansiosos com o resultado que seria divulgado em dezembro de 2017. 

Como todo adolescente, uma turma de sonhos profissionais e acadêmicos diversos, 

alguns poucos sem perspectiva. Foi possível identificar algumas carências quanto à escrita e 

raciocínio matemático, também constatamos a falta de disciplina e atenção, por parte de 

alguns alunos durante as atividades desenvolvidas, mas nada que comprometesse a pesquisa 

ou intervenção na Escola. 

A turma contava com dois professores de Matemática, um efetivo e outro contratado 

temporariamente, o primeiro licenciado em Matemática, atuante há mais de 20 anos da rede 

estadual de ensino e o segundo ainda em período de formação acadêmica. Cabe destacar que 

esse segundo docente atuava como uma espécie de professor de exercício, dentro do projeto 

Mais Educação. 
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1.3.4 Contexto da Pesquisa: Caracterização das Cisternas de Placas 

 

 

As cisternas são reservatórios capazes de armazenar água. No Semiárido brasileiro esse 

equipamento tem grande significado e relevância, dadas às peculiaridades dessa região, 

principalmente quanto à problemática do acesso à água nos períodos de estiagem. Nessa região, 

diversos são os tipos de cisternas utilizadas, conforme elenca Gnadlinger (1999): tela-cimento, 

de tijolos, ferro-cimento, cisterna de cal, de plástico e as cisternas de placas. 

Para esta investigação abordaremos a cisterna do tipo placas, de 16 mil litros, modelo 

adotado pelo P1MC, feitas a partir de placas de cimento para levantamento da parede9 e da 

cobertura. Gnadlinger (2015) destaca, ainda, que as dimensões das placas da parede e da 

cobertura podem variar de acordo com o molde utilizado pelo cisterneiro. Na pesquisa em tela, 

adotaremos as dimensões utilizadas por pelo cisterneiro Seu Luís, exposta na subseção 4.1.2 do 

capítulo quarto. 

Esse modelo de cisternas de 16 mil litros foi idealizado com base numa estimativa de 

consumo diário de 14 litros por dia, que corresponde à quantidade de água necessária para as 

necessidades básicas uma pessoa, considerando uma família de cinco pessoas, bem como o 

período médio de estiagem na região semiárida que é de oito meses, ou seja, 240 dias (BRITO; 

SILVA; PORTO, 2007). 

A construção dessas cisternas utiliza a mão de obra das famílias onde se erguerá o 

equipamento e da comunidade, sendo toda a construção orientada pelo cisterneiro. Para Bispo 

(2010), esse processo se constitui uma importante estratégia sustentável, além de favorecer o 

estreitamento de laços de proximidade. 

O sistema de captação de água da cisterna de placas é bem simples, conforme ilustração 

a seguir: a água da chuva que escorre pelo telhado é captada numa calha e levada a um tubo 

que cai direto na cisterna construída com placas de cimento. O tubo tem uma espécie de filtro 

para livrar a água de impurezas e torná-la própria para consumo.  

 

 

 

 

 

 

                                                

 

9 Nesta pesquisa, adotaremos o modelo construído pelo cisterneiro Seu Luís, com duas fileiras de placas para 

levantamento da parede da cisterna, conforme subitem 4.1.5 do capítulo quarto. 
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Figura 3. Sistema de captação de água da cisterna de placas 

 
Fonte: Brasil [200?]. 

 

 

Conforme descrito no Capítulo quarto, o processo construtivo da cisterna de placas se 

delineará em nove etapas, a saber: escavação do buraco, “batimento” das placas, confecção das 

vigas, piso, levantamento da parede, reboco, colocação da tampa (guarda-sol), acabamento e 

instalação das calhas. Ao final do processo, chega-se a um tipo de reservatório de água, em 

formato cilíndrico. 

A seguir, apresentaremos o desenho estrutural desse produto de pesquisa.  

 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, além das referências e apêndices 

organizados na seguinte forma: 

Esta Introdução que contém a contextualização geral do tema, questionamento, 

delimitação e objetivos da pesquisa, os procedimentos técnicos e metodológicos do caminho 

investigativo, sujeitos e lócus da pesquisa, estratégias de organização e análise dos dados 

empregados.  

O segundo capítulo, intitulado Concepções sobre a Etnomatemática, aborda as 

concepções teóricas da Etnomatemática, na perspectiva D’Ambrosiana e de outros autores que 

coadunam da sua teoria. Ainda abarcarmos as dimensões da Etnomatemática e seus entrelaces 

com a temática socioambiental, no caso, a educação contextualizada para convivência com o 

Semiárido. 
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No terceiro capítulo, denominado O Semiárido Brasileiro: realidade(s) e novos 

horizontes, traçamos um panorama da região semiárida brasileira, canalizando para as 

discussões que pautam um novo paradigma para região: cultura de convivência com o 

Semiárido, tecnologias sociais e o Programa um Milhão de Cisternas (P1MC).  

No quarto capítulo, A Etnomatemática no processo de construção de cisternas, 

delineará o processo construtivo da cisterna, sob o prisma da Etnomatemática, por conseguinte, 

traçará os reflexos dessa prática para o universo escolar, bem como será apresentado um 

produto educacional com atividades matemáticas envolvendo as práticas dos cisterneiros.  

Por fim, no quinto capítulo, denominado de Considerações finais, são realizados os 

apontamentos finais, retomando as ideias centrais discutidas, ressaltando as contribuições, bem 

como as lacunas, limitações e possíveis desdobramentos do estudo. 
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2 CONCEPÇÕES SOBRE A ETNOMATEMÁTICA 

 

A Matemática é um campo de conhecimento que está, intrinsicamente, associada ao 

desenvolvimento da humanidade, suas origens, no entanto, perderam-se no tempo, os mais 

antigos registros matemáticos de que se tem conhecimento datam de 2400 a.C. 

No entendimento de Gerdes (2014), a Matemática é resultado da produção histórica do 

homem, que se valeu de ferramentas, padrões e convecções para instrumentalizar seus fazeres 

e que com o passar do tempo, com as formações das civilizações, o desenvolvimento das 

atividades, em especial as econômicas, consolidaram o que, hoje, se conhece como Matemática. 

Nessa direção, D’Ambrosio (2005) concebe a Matemática, em uma perspectiva 

epistemológica-antropológica, como uma estratégia desenvolvida pela espécie humana para 

explicar, entender, manejar e conviver com a realidade (sensível e perceptível), considerando o 

contexto natural e cultural. 

Destarte, ao contrário do senso comum, a Matemática não é uma Ciência acabada e 

estática, pois continua em pleno desenvolvimento, dada as atuais necessidades da humanidade. 

Foi assim, na pré-história, com o desenvolvimento dos processos de contagens, confecção de 

armas, ferramentas para caça e demais atividades do ser primitivo; no mundo antigo com 

Geometria, o desenvolvimento do Cálculo Integral e Diferencial nos séculos XVII, XVIII e 

XIX. Já no presente século, a Matemática tem sido primordial para o desenvolvimento das 

tecnologias de comunicação e informação, robótica, nanotecnologia etc. 

Diante dessas primeiras considerações acerca da Matemática, D’Ambrosio (2004; 2005; 

2009b), Mendes (2004), Ferreira (2004) e outros, ressaltam que a Matemática, dita formal, 

acadêmica ou escolar, não é a única. Como resultante do processo histórico da humanidade, 

sobretudo, das interações homem-natureza-homem e homem-sociedade-homem, ela traz em 

seu corpo os múltiplos saberes/fazeres dos grupos socioculturais. Portanto, na perspectiva 

D’Ambrosina, a Matemática é compreendida como a soma das diversas matemáticas. 

Nessa conjuntura, D’Ambrosio (2009a) metaforiza a Matemática como um rio principal 

pertencente a uma bacia hidrográfica (esquema seis), onde os afluentes (rios secundários que 

desaguam no rio principal) são os conhecimentos matemáticos (denominados de 

etnomatemáticos) produzidos pelos grupos socioculturais.  

Para D’Ambrosio (1999a), esses conhecimentos etnomatemáticos, são concebidos como 

manifestações matemáticas, oriundas e desenvolvida no seio sociocultural dos grupos e que 

devem ser considerados no estudo da Matemática. Para o autor, essas manifestações: 
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É muito mais que apenas manipular notações e operações aritméticas, ou lidar 
com a álgebra e calcular áreas e volumes, mas principalmente lidar em geral 

com relações e comparações quantitativas e com as formas espaciais do 

mundo real, e fazer classificações e inferências. Assim, encontramos 

matemática nos trabalhos artesanais, nas manifestações artísticas e nas 
práticas comerciais e industriais. Recuperar e incorporar isso à nossa ação 

pedagógica é um dos principais objetivos do Programa Etnomatemática 

(D’AMBROSIO, 1999a, p. 246). 
 

 

Portanto, falar em manifestações matemáticas é pensar além da matemática acadêmica, 

formal, aquela ensinada nas escolas. Ela é apenas uma das muitas manifestações matemáticas. 

A título de exemplo da metáfora traçada por D’Ambrosio (2009a), segue o esquema 5, sendo 

os afluentes algumas das outras manifestações matemáticas: 

 

 

Esquema 5. Metáfora da bacia hidrográfica. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018), com base em D’Ambrosio (2009a). 

 

 

A essência da metáfora da bacia hidrográfica está em seu tom crítico, quanto à forma de 

como a Matemática tem sido abordada, principalmente, no ambiente escolar, onde se enfatiza 

a matemática ocidental-convencional, produzida pelos países centrais, desconsiderando as 

outras formas de fazer matemática, como ressalta D’Ambrosio (2009a, p. 16): “Enquanto o 

conhecimento produzido pelas nações centrais segue seu curso, como a grande caudal, a 

contribuição dos afluentes é, como um todo, trivial e marginal. Mas mesmo assim, as águas dos 

afluentes incorporam-se e dão vida à grande caudal”. 
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Nesse entendimento, Fossa (2004) concebe esses afluentes - conhecimentos 

etnomatemáticos - como práticas que ele denomina como protomatemáticas, o que nos leva a 

depreender que as práticas etnomatemáticas dos diversos grupos socioculturais traçaram 

caminhos para o que hoje conhecemos como Matemática, consequentemente, sua consolidação 

enquanto ciência.   

Face a esses fatos, depreendemos que a Matemática é um patrimônio histórico-

cognitivo-cultural da humanidade. Plenamente dinâmica, essa Ciência, além de rica 

teoricamente em si mesma, é aplicativa, subsidia outras áreas de conhecimento e 

instrumentaliza, de maneira intuitiva ou formal, as atividades (laborais, sociais ou culturais) da 

sociedade.  

Portanto, compartilhamos do entendimento de que a apropriação dos conceitos e 

procedimentos matemáticos contribui para a formação do cidadão, que se engajará no mundo 

do trabalho, nas relações sociais, culturais e políticas (DANTE, 2013). 

 

 

2.1 Delineando a Etnomatemática 

 

 

Antes de apresentar e caracterizar a Etnomatemática, primeiramente, faz-se oportuno 

situá-la num contexto maior, que é a do Movimento da Educação Matemática ou, 

simplistamente, Educação Matemática, o contexto em que se deu seu surgimento e seus reflexos 

para o ensino da Matemática, enquanto componente curricular. 

Assim posto, pontuamos que o ensino de Matemática no Brasil, igualmente como em 

outros países, tratou de reproduzir traços do modelo de ensino ocidental-convencional e que, 

somente a partir dos anos 1970, questões ligadas à melhor forma de ensino da Matemática 

começaram a ser discutidas mais efetivamente no Brasil com o desenvolvimento da área de 

pesquisa denominado “Educação Matemática” (FIORENTINI; LORENZATO, 2009). 

A Educação Matemática nasce, principalmente, da crítica ao modelo de ensino 

convencional, modelo esse que se acentuou, durante as décadas de 1950, 1960 e 1970, com o 

Movimento da Matemática Moderna (MMM), conjecturado pelos países centrais do ocidente, 

visando o atendimento de uma política de expansão econômica e de modernização tecnológica. 

Para atingir os objetivos postos pelo MMM, era necessário um novo currículo para as ciências 

naturais e, consequentemente, para Matemática, colocando essa como via de acesso 

privilegiado para o pensamento científico e tecnológico.  
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Por conseguinte, seu ensino passou a ter preocupações excessivas com abstrações 

internas à própria Matemática, mais voltadas à teoria do que à prática. Rigidez dos conteúdos, 

alto grau de abstração, mecanicismo e memorização dos conceitos matemáticos, caracterizaram 

o modelo de ensino empreendido pela MMM (BRASIL, 2000).  

Essas concepções e paradigmas também foram reproduzidos nos livros didáticos de 

Matemática, uma vez que os mesmos passaram a disseminar o ideário modernista preconizado 

pelo MMM (FIORENTINI; LORENZATO, 2009). Sem desmerecer o avanço científico durante 

o cenário descrito, o MMM ofuscou “beleza” do conhecimento matemático historicamente 

produzido ao se desvincular das práticas socioculturais, como se o rio principal não dependesse 

dos rios secundários, retomando a metáfora da bacia hidrográfica exposta por D’Ambrosio 

(2009a). 

Pós esse acontecimento, o MMM teve seu refluxo a partir da constatação da inadequação 

de alguns de seus princípios e das distorções ocorridas na sua implantação. Educadores e 

pesquisadores em Matemática de todo o mundo, a exemplo de Ubiratan D’Ambrosio no Brasil, 

Paulus Gerdes em Moçambique e Marcia Ascher nos Estados Unidos, passaram a defender 

outro modelo que proporcionasse alternativas didático-metodológicas que abordasse a 

Matemática de forma próxima da realidade dos alunos, ativa, lúdica, historicizada, que 

evidenciasse o saber-fazer dos povos, aplicada aos diversos contextos, oportunizando um 

ambiente favorável à aprendizagem dos educandos, sem desmerecer as formalidades 

matemáticas. Consolidou-se então a Educação Matemática, como campo do conhecimento 

ligado a educação, que cada vez mais ganha espaço nas discussões acadêmicas e profissionais 

do ensino. 

Nessa conjuntura, apesar da Educação Matemática ser identificada como área da 

educação no século XX, ela tem raízes no século passado, tendo em John Dewey (1859-1952), 

um dos preconizadores desse movimento. “Seu livro Psicologia do número (1895) é uma reação 

contra o formalismo, o autor propõe uma relação não tensa, mas cooperativa, entre aluno e 

professor e uma integração entre todas as disciplinas” (D’AMBROSIO, 2017). 
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Nessa esteira, Araújo (2002) traz um conceito bastante expressivo para essa 

terminologia: 

 
 

A Educação Matemática é um campo do conhecimento que se dedica a estudar 

questões relativas ao ensino/aprendizagem de matemática. É um campo 
interdisciplinar que faz uso de teorias de outros campos teóricos, como a 

sociologia, a psicologia, a filosofia, etc., para a construção de seu 

conhecimento, além de construir suas próprias teorias. A Educação 
Matemática não se restringe apenas estudar meios de fazer alunos alcançarem 

um conhecimento previamente estabelecido, mas também problematiza e 

reflete sobre o próprio conhecimento matemático (ARAÚJO, 2002, s.p). 

 
 

Mendes (2009) corrobora o entendimento da temática com a seguinte menção: 

 

 

A Educação Matemática como área de estudos e pesquisas tem se constituído 
por um corpo de atividades pluri e interdisciplinares dos mais diferentes tipos, 

cujas finalidades principais são: desenvolver, testar, e divulgar métodos 

inovadores de ensino; elaborar e implementar mudanças curriculares, além de 
desenvolver e testar materiais de apoio para o ensino de matemática. 

(MENDES, 2009, p. 9). 

 

 

Conforme os autores supracitados, a Educação Matemática se configura como área de 

conhecimento interdisciplinar e de pesquisa, bem como proposta pedagógica que visa dá 

suporte ao ensino da Matemática, através de meios inovadores, dentro de uma concepção 

holística entre áreas do conhecimento.  

Reforça essa tese integradora da Educação Matemática, dentre outros, o modelo 

apresentado por Higginson (1980). Nele, o autor expôs o tetraédrico para a Educação 

Matemática, o qual concebe essa como uma interação de quatro disciplinas que ele considera 

fundamentais da Educação Matemática, a saber: a Matemática que responde o que ensinar, a 

Psicologia que explica quando e os meios para ensinar, a Sociologia que mostra a quem e onde 

ensinar e a Filosofia que pretende entender o porquê ensinar, como mostra o Esquema 6: 
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Esquema 6. Modelo tetraédrico para a Educação Matemática 

Higginson (1980). 

 
Fonte: Higginson (1980). 

 

 

Como exposto, esse modelo denota a Educação Matemática como campo de 

conhecimento que agrega múltiplos saberes, posicionando as quatro áreas elencadas como 

fundamentais. Cabe observar que, embora a Educação Matemática conflua diversos vários 

campos científicos, ela tem seus próprios problemas e objetos de estudo, não podendo ser 

reduzida a mera aplicação particular desses campos. 

Costa (2007) nos esclarece que para dar conta dos diferentes aspectos que caracterizam 

a diversa e complexa prática social da Educação Matemática suas pesquisas vêm adotando 

diversas matrizes teóricas: matriz de ordem cultural, antropológica, pedagógica, sociopolítica, 

epistemológica, curricular, entre outras.    

Posto isso, passaremos então a delinear a Etnomatemática, que é uma das vertentes da 

Educação Matemática. Primeiramente, pontuamos que o alicerce epistemológico-conceitual da 

Etnomatemática, está assentado na valorização das práticas dos grupos socioculturais, seus 

códigos, linguagens, saberes e práticas matemáticas sejam elas empíricas ou formais.  

Ao estudar as formas de como esses grupos pensam, fazem e se comunicam, percebemos 

que a Etnomatemática traz um intrínseco relacionamento com a Antropologia, as ciências 

cognitivas e a Matemática (D’AMBROSIO, 2009b), como podemos ver no Esquema 7: 
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Esquema 7. Etnomatemática e suas relações. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018), com base em D’Ambrosio (2009b). 

 

 

Nessa esteira, D’Ambrosio (1986) faz um primeiro delineamento do que seja 

Etnomatemática: as diferentes formas de matemática que são próprias de grupos culturais. 

Seguindo essa concepção, o estudioso descreve os radicais constitutivos dessa terminologia por 

ele empreendido: etno, matema e tica, com significado de que existem várias formas, técnicas, 

habilidades (tica) de explicar, de entender, de lidar e de conviver (matema) os diferentes 

contextos naturais e socioculturais da realidade (etno) (D’AMBROSIO, 2005), como mostra o 

esquema a seguir: 

 
 

Esquema 8. Etnomatemática D’ Ambosiana. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018), com base em D’Ambrosio (2009a). 
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Percebemos, então, que ao delinear uma proposta de conceituação da Etnomatemática, 

o educador matemático Ubiratan D’Ambrosio utilizou o prefixo etno em um sentido mais 

amplo, para além da concepção de raça, denotando a vasta amplitude dessa vertente da 

Educação Matemática. Dessa forma, o autor entende que os grupos socioculturais desenvolvem 

habilidades de modelar os meios natural e social, de acordo com as próprias necessidades, para 

explicar e entender os fenômenos (mathema) que neles ocorrem. 

Destarte, a tessitura da Etnomatemática recebeu contribuições de diversos teóricos, 

educadores e pesquisadores, cabendo ao brasileiro Ubiratan D'Ambrosio, o reconhecimento de 

ter lançado e estruturado as bases teóricas-filosóficas da Etnomatemática (que mais tarde se 

tornou, também, um Programa de Pesquisa). 

A respeito disso, Bandeira (2016) ressalta que a proposta da Etnomatemática, além de 

incorporar as ideias de John Dewey, conforme já relatado, em muito comunga com as 

concepções do educador Paulo Freire, “principalmente no que se refere a ouvir e compreender 

o outro para o desenvolvimento do processo de aprendizagem, mas traz também características 

que lhe são próprias, como o aspecto antropológico e histórico do conhecimento, em especial, 

matemático” (BANDEIRA, 2016, p.18). 

 Posto isso, a Etnomatemática começa, então, a ser pautada a partir do ano de 1976, 

quando da participação de D’Ambrosio no 3° Congresso Internacional de Educação Matemática 

(ICME10-3), que aconteceu em Karlsruhe, na Alemanha. Nesse momento, mesmo não tendo 

utilizado, explicitamente, o termo “Etnomatemática”, o autor colocou em pauta a discussão 

sobre a inserção das raízes culturais da matemática no contexto do ensino de Matemática, uma 

clara crítica a matemática Ocidental-convencional, até então, praticada nos ambientes escolares 

(D’AMBROSIO, 1999b). 

Pós esse marco, conforme apontam Mendes (2009), Gerdes (2012), Rosa e Orey (2014), 

várias expressões metafóricas foram designadas para se referir a Etnomatemática com objetivo 

de diferenciá-la da matemática convencional, como se vê no Esquema 9: 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

10 Sigla em inglês de International Congress of Mathematics Education (ICME). 



45 

 

Esquema 9. Expressões associadas à Etnomatemática 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

 

Nessa trajetória, Rosa e Orey (2014), relatam quatro momentos fundamentais para 

consolidação da Etnomatemática. O primeiro, um ano após o ICME-3, D’Ambrosio utilizou 

pela primeira vez à terminologia Etnomatemática, em uma palestra proferida na Reunião Anual 

da Associação Americana para o Avanço da Ciência11, realizada em Denver, nos Estados 

Unidos. 

O segundo momento, que culminou com aceitação da Etnomatemática pela comunidade 

de pesquisadores em educação matemática, ocorreu durante o ICME-5, na Austrália, em 1984. 

Nesse evento, o pesquisador brasileiro proferiu a palestra de abertura intitulada “Bases 

Socioculturais da Educação Matemática12”, que instituiu, oficialmente, o Programa 

Etnomatemática como campo de pesquisa. 

Em 1985, D'Ambrosio escreve “Etnomatemática e seu lugar na História e Pedagogia da 

Matemática13”. Esse artigo “representa o primeiro tratado compreensivo e teórico, em língua 

inglesa, do Programa Etnomatemática” (ROSA; OREY, 2014, p. 552).  

                                                

 

11 Termo original: Annual Meeting of the American Association for the Advancement of Science. 
12 Título original: Socio-cultural Bases of Mathematics Education. 
13 Título original: Ethnomathematics and its Place in the History and Pedagogy of Mathematics. 
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Rosa e Orey (2014) citam a criação do Grupo Internacional de Estudos sobre 

Etnomatemática14, que lançou o Programa Etnomatemática internacionalmente. Esses feitos 

fizeram com que D’Ambrosio fosse considerado “como o pai intelectual do Programa 

Etnomatemática” (ROSA; OREY, 2014, p. 552). O educador brasileiro também foi eleito como 

um dos “mais importantes matemáticos do século XX nos assuntos de cunho sócio-político e 

Etnomatemática” (ROSA; OREY, 2014, p. 553). 

Portanto, o surgimento da Educação Matemática e, consequentemente, da 

Etnomatemática foram resultados de inúmeras pesquisas que tiveram como propósito, não 

somente de investigar o modo como os grupos socioculturais desenvolvem e utilizam o 

pensamento dito "matemático", mas à inovação para o processo ensino-aprendizagem de 

Matemática, considerando os contextos desses grupos. 

 

 

2.2 Dimensões da Etnomatemática 

 

 

Conforme elenca D’Ambrosio (2009b), a Etnomatemática, tem sua tessitura teórica-

filosófica-metodológica estruturada em seis dimensões: a conceitual, histórica, cognitiva, 

epistemológica, política e educacional. Dimensões essas que ratificam não só a Etnomatemática 

como programa de pesquisa e metodologia de ensino de Matemática, mas endossam o tom 

crítico à história da Matemática, passando essa a ser vista, não somente sob o aspecto da 

matemática em sim mesma, mas os aspectos cultural, político e social que a englobam. 

A seguir, delinearemos cada uma dessas seis dimensões da Etnomatemática 

D’Ambrosiana. 

 

 

2.2.1 Dimensão conceitual 

 

 

Essa dimensão considera, reconhece e valida todas as manifestações e experiências 

matemáticas dos homens, sejam elas formais (científicas) ou não formais (empíricas), 

experiências essas que são apropriadas e aperfeiçoadas pelas sucessivas gerações, compondo a 

cultura de um grupo social e, consequentemente, gerando conhecimento.  

                                                

 

14 Termo original: International Study Group on Ethnomathematics. 



47 

 

Nessa concepção, D’Ambrosio (2009b) entende a Matemática como resposta às pulsões 

de sobrevivência e de transcendência, que sintetizam a questão existencial e experiencial da 

espécie humana. O autor elucida, ainda, que o homem/mulher, diferentemente das espécies 

animais, cria teorias e práticas que resolvem as demandas existenciais. Sendo esse, um conjunto 

de criações e práticas as bases para elaboração de conhecimento e decisões comportamentais, a 

partir de representações da realidade (D’AMBROSIO, 2009b). 

Para D’Ambrosio (2009b), essa simbiose - comportamento e conhecimento - é o que 

perfaz o que entendemos por instinto, que é capaz de resolver as demandas de sobrevivência do 

indivíduo.   

Nessa conjuntura, o acúmulo das experiências e os conhecimentos dos indivíduos ao 

longo do tempo são transmitidos de gerações em gerações dentro e fora do grupo de convívio 

social. Isso faz com que cada indivíduo compartilhe as experiências vividas por outras pessoas 

e assim vá construindo o seu conjunto de conhecimentos que serão passados posteriormente 

para outras gerações. 

Por fim, essa dimensão contempla também a questão da formação da cultura dos grupos, 

que na concepção de D’Ambrosio (2009b), ela é resultado do acúmulo de conhecimentos 

compartilhados pelos indivíduos de um grupo e seus consequentes comportamentos 

compatibilizados. 

 

 

2.2.2 Dimensão histórica  

 

 

Essa dimensão concebe a Matemática como fruto da ação humana no decorrer do 

processo histórico e do desenvolvimento das civilizações, tendo a Ciência Matemática como 

primordial para o atendimento/soluções de diversas demandas da sociedade tais como o 

comércio, a economia, ações militares e tecnologia. 

Segundo D’Ambrosio (2009b), a Matemática, assim como outras ciências modernas, é 

resultado do sistema de conhecimento que se originou no Mediterrâneo, há cerca de 3.000 anos. 

Outras civilizações – a indiana e a islâmica – também deram contribuições ao desenvolvimento 

da Matemática, que chegou à forma atual nos séculos XVI e XVII, sendo, a partir de então, 

levada e imposta a todo o mundo (PANARÁ, 2009). 

Esse retrospecto ratifica que o desenvolvimento da Matemática está, intrinsicamente, 

associado ao progresso da humanidade. Assim, o que seria da agricultura e das construções do 

mundo antigo sem o desenvolvimento da geometria? E o sistema de numeração que hoje 
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utilizamos? Ele é fruto do pensamento matemático criado pelos árabes e hindus por volta do 

século VI. Essas são algumas das evidências de que não pode pensar em Matemática sem 

considerar o progresso histórico da sociedade. 

D’Ambrosio (2009b) aponta que, para a devida compreensão dos instrumentos 

intelectuais proporcionados pela ciência moderna, faz necessário recorrer a intepretações 

históricas dos conhecimentos produzidos pelos egípcios, babilônicos, judeus, gregos e romanos 

que estão no cerne do conhecimento moderno. 

Portanto, depreendemos, então, que o desenvolvimento da Matemática é um movimento 

constante, onde “a própria ciência moderna vai desenvolvendo os instrumentos intelectuais para 

sua crítica e para a incorporação de elementos de outros sistemas de conhecimento” 

(D’AMBROSIO, 2009b, p. 29). 

Finalmente, o autor supracitado relata que os acontecimentos históricos da humanidade 

transitaram, hora sob a abordagem quantitativa, hora sob a abordagem qualitativa. Tendo, essa 

última, se destacado no presente momento científico, através do que o autor chama de 

inteligência artificial. E é nesse contexto, que se evidencia a Etnomatemática, cujo caráter 

qualitativo é predominante. 

 

 

2.2.3 Dimensão cognitiva 

 

 

Cognição é uma terminologia genérica para designar o conjunto de processos mentais, 

perceptivos, intelectuais e psicológicos de aquisição, aplicação, criação, armazenagem, 

transformação, avaliação e utilização do conhecimento através da percepção (GONZÁLEZ, 

1996). Em síntese, são os processos lógicos e perceptivos que a mente humana mobiliza para 

aprendizagem e soluções de problemas. 

Na ceara da Etnomatemática, essa dimensão está associada ao modo como os grupos 

socioculturais desenvolvem o pensamento e as ideias matemáticas (conforme delineia a 

concepção D’Ambrosiana). Nessa direção, comparar, classificar, inferir, medir, são ideias 

matemáticas presente em toda espécie (D’AMBROSIO, 2009b). O referido autor toma como 

exemplo a prática da caça e sobrevivência da espécie australopitecos, que foram ancestrais do 

homem atual: 
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Na hora em que esse australopiteco escolheu e lascou um pedaço de pedra, 

com o objetivo de descarnar um osso a sua mente matemática já se revelou. 
Para selecionar a pedra, é necessário avaliar suas dimensões, [...]. Avaliar e 

comparar dimensões é uma das manifestações mais elementares do 

pensamento matemático (D’AMBROSIO, 2009b, p. 33). 

 

 

Destarte, entendemos que as ideias matemáticas – que são inerentes da espécie humana 

– denotam habilidades dos indivíduos para resolver as demandas de sua cultura. Essas ideias 

constituem o conjunto de significados matemáticos dos grupos, que se estruturam em seus 

universos e servirão de base para outros novos saberes-fazeres. 

Essa dimensão contempla, ainda, a questão da comunicação, determinante para o 

desenvolvimento das ideias matemáticas dos grupos socioculturais, consequentemente da 

Matemática Acadêmica.  “Embora o conhecimento seja gerado individualmente, a partir de 

informações recebidas da realidade, no encontro com o outro se dá o fenômeno da 

comunicação” (D’AMBROSIO, 2009b, p. 32).  

Através do fenômeno da comunicação há o encontro dos conhecimentos individuais, 

que são enriquecidos, tratados e estruturados, acontecendo então primeiro compartilhamento de 

conhecimentos, que posteriormente são disseminados, passando a então ser o conhecimento do 

grupo. Esse ciclo é permanente, a presença de outro novo indivíduo promove a crítica, a análise, 

o tratamento, para enfim ser disseminado. 

 

 

2.2.4 Dimensão epistemológica  

 

 

De forma geral, segundo Japiassú (1992), epistemologia é compreendida como o estudo 

metódico e reflexivo do saber, de sua organização, de sua formação, de seu desenvolvimento, 

de seu funcionamento e de seus produtos intelectuais. Remontando a etimologia do termo, 

“epistemologia” significa estudo (logos) sobre a ciência (episteme). De uma forma mais 

tradicional, o autor cita a epistemologia como a teoria do conhecimento ou filosofia das 

ciências. 

Posto isso, a dimensão epistemológica da Etnomatemática reflete a integração do 

sistema de conhecimento (teórico) com as práticas cotidianas do homem (empírico), ou seja, 

trata da relação entre os saberes e os fazeres da cultura de um grupo, desde sua observação da 

realidade até os fundamentos teóricos da ciência, “é a relação entre o empírico e o teórico” 

(D’AMBROSIO, 2009b, p. 37).  
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Nessa direção, D’Ambrosio (2009b) delineia que o indivíduo, face aos desafios 

(demandas) da vida (realidade), mobiliza seu pensamento cognitivo para definir estratégias de 

ação, no sentido de superar tais demandas, gerando novos fatos (conhecimentos) ou artefatos 

(instrumentos) que são inseridos à realidade demandante.  

Essa realidade, por sua vez, organiza os novos fatos e artefatos inseridos, difunde-os, 

fazendo-os retornar àqueles que o produziram, bem como disseminam a outros novos grupos, 

num ciclo harmonioso.  

Desse modo, D’Ambrosio (2009b) esboça o ciclo harmonioso do conhecimento, 

considerando a constante inter-relação do indivíduo com a realidade e suas ações. Nesse 

propósito, a realidade é o ambiente natural e sociocultural, incluindo as emoções, o psíquico e 

o cognitivo dos membros dos grupos a ela pertencente, como podemos exemplificar no esquema 

a seguir: 

 

Esquema 10. Ciclo do conhecimento D’Ambrosiano. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018), adaptado D’Ambrosio (2009b). 

 

 

2.2.5 Dimensão política  

 

 

Essa dimensão, parte do princípio que a estrutura da sociedade contemporânea, 

incluindo também os aspectos educacionais, se deu com o fortalecimento do conhecimento 
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ocidental sobre nossa cultura, através de suas conquistas não somente no campo material, mas 

no campo ideológico.  

Assim, passa-se a admitir então, conforme o entendimento de Sarcadi, (2008), a 

existência predominante de um conquistador/dominante e um conquistado/dominado. 

D’Ambrosio (1990, p.14) corrobora com essa conjuntura política ao dizer que “a Matemática 

está associada a um processo de dominação e a estrutura de poder desse processo”.  

Nesse contexto, essa dimensão repousa sobre o posicionamento crítico da 

Etnomatemática aos sistemas políticos colonizadores/dominantes, que desde os primórdios 

(como os egípcios, babilônicos, depois os gregos e romanos) impulsionaram, muitas vezes, de 

forma abrupta aos colonizados/dominados: suas culturas, ideologias, costumes e religiões, 

promovendo um verdadeiro processo de aculturação, de negação de raízes e história aos 

dominados. 

Foi assim com os índios que habitavam nas Américas, que tiveram que se adaptar aos 

“costumes” do colonizador; também com os escravos afrodescendentes que tiveram suas raízes 

renegadas perante a sociedade escravocrata branca, atualmente é domínio intelectual e 

tecnológico dos países centrais-capitalistas ante as nações em desenvolvimento. 

Face ao explicitado, não é difícil depreender que os sistemas escolares reproduziram a 

forma ocidental-dominante de formar seus educandos, onde o tecnicismo, os padrões, a 

seletividade e os resultados são postos em evidências em detrimento a multiculturalidade, típico 

de um ambiente escolar. 

As pesquisas desenvolvidas por Gerdes (1991) em Moçambique, na África, retrataram 

bem esse quadro de renegação e opressão dos conhecimentos populares produzidos colonizados 

africanos durante o processo de colonização portuguesa. 

Posto isso, o posicionamento da Etnomatemática é de reconhecer e respeitar as 

diferenças, as raízes sociais, os ritmos de aprendizagens, a diversidade cultural, enfim, 

promover meios que restaurem a dignidade dos indivíduos (D’AMBROSIO, 2009b). 

Esse posicionamento vem ao encontro do que pensa Taylor (1993, p.134), quando 

afirma que: “A Etnomatemática tem em seu mais profundo efeito na dimensão do político. 

Constantemente desafiando e ocasionalmente rompendo o discurso canônico, ela injeta 

vitalidade na Educação Matemática”. 

Essa “vitalidade”, referida por Taylor, injetada no processo educativo de Matemática 

que se materializa a presente dimensão, provocando os professores para o exercício constante 

de um censo crítico em relação aos seus fazeres. Que esses possam exceder os modos e formas 

convencionais, reproduzidas pelo sistema dominante ocidental, de se abordar a Matemática para 
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uma perspectiva mais plural, sentada nas práticas socioculturais dos grupos, que oportunize 

uma aprendizagem com significado para os alunos.   

 

 

2.2.6 Dimensão educacional 

 

 

A dimensão educacional repousa no sentido de incorporar valores humanos a 

Matemática dita “acadêmica”, onde atributos qualitativos possam caminhar em consonância 

com o caráter quantitativo, dessa forma, aprimorando a Ciência Matemática. Para D’Ambrosio 

(2009b), o raciocínio qualitativo tem ganhado notável importância, sendo essencial para se 

chegar a uma nova organização de sociedade, pois permite exercer a análise crítica do espaço 

em que se vive.  

Cabe ponderar que a Matemática não perde sua relevância no processo educativo, mas 

ela é tida, conforme concebe a concepção D’Ambrosiana, como parte de outras matemáticas de 

igual importância para o desenvolvimento da sociedade. Assim, a Etnomatemática assume uma 

proposta pedagógica a qual a Matemática é viva, transcultural e transdisciplinar15. 

Nessa direção, a Etnomatemática, enquanto proposta pedagógica, procura privilegiar o 

raciocínio qualitativo e se articular com questões maiores como o meio ambiente, a cultura e 

outros aspectos da sociedade.  

A partir da presente dimensão, é possível estabelecer um diálogo permanente entre a 

matemática acadêmica e a matemática informal, propiciando alternativas didático-pedagógicas 

diversas para o processo educativo da Matemática. Compartilham dessa lógica, entre outros, os 

estudos desenvolvidos por Reges (2013), Gonçalves (2013), Morais (2016), Bandeira (2016), 

Morais (2017) e Lima (2018). 

Reges (2013), em sua pesquisa com trabalhadores da indústria doceira de Limoeiro do 

Norte (CE), problematizou os conhecimentos etnomatemáticos desses trabalhadores e traçou 

um paralelo entre os equipamentos industriais utilizados na produção dos doces com o estudo 

da Geometria Espacial. Como intervenção pedagógica, o autor trabalhou com alunos de uma 

turma do segundo ano do ensino médio. 

                                                

 

15 D’Ambrosio (2011) entende a transdisciplinaridade como uma forma de compreender o conhecimento como 

uno, integrado, holístico, onde há uma harmonia e transversalidade entre as disciplinas, objetivando a compreensão 

da complexidade do mundo real. 

 



53 

 

No que concerne à aquisição do conhecimento, a principal evidência da pesquisa de 

Reges (2013) foi a de que o trabalho pedagógico, orientado sob a perspectiva da 

Etnomatemática, favoreceu positivamente a aprendizagem dos alunos.  

O trabalho desenvolvido por Gonçalves (2013), em Russas, também no Ceará, abordou 

os saberes/fazeres Etnomatemáticos dos trabalhadores do polo cerâmico do município. O 

propósito do autor foi realizar um trabalho de intervenção em uma turma de sexto ano do ensino 

fundamental a parti das práticas Etnomatemáticas da realidade investigada, que inclusive 

incluía alguns alunos que atuavam na prática laboral ceramista.  

O autor supracitado também procurou desenvolver um conjunto de recomendações 

pedagógicas (Produto educacional) voltado para professores da educação básica sob o prisma 

da Etnomatemática e da Resolução de Problemas. Sua pesquisa destaca, entre outros, que a 

experiência educacional pautada no trabalho de campo aferido possibilitou o desenvolvimento 

de uma postura crítica dos alunos frente as suas realidades. A referida pesquisa não se limitou 

apenas em colher as práticas etnomatemáticas dos trabalhadores ceramista, posicionando-as 

como pontes para o ensino-aprendizagem da matemática escolar, mas seguiu uma proposta de 

mão dupla evidenciando as semelhanças e singularidades, vantagens e desvantagens de ambas 

nos contextos em que eram empregadas. 

Seguindo essa linha investigativa, Morais (2016) focou seu estudo para os saberes-

fazeres etnomatemáticos atrelados as operações comerciais de três feirantes atuantes em uma 

feira livre de Natal/RN, mais especificamente, a feira do conjunto Nova Natal, situada na zona 

norte da capital potiguar. 

O autor supracitado relata que o processo de comercialização dos produtos (pimenta do 

reino, alho, colorau e o boldo) está eivado de ideias matemáticas (etnomatemáticas) para 

solucionar situações rotineiras, desde a compra do produto, a embalagem, a pesagem, 

precificação, a venda e até a forma de passar o troco. 

As medidas não convencionais como Cuia, copo e litro são exemplos de como a 

sabedoria popular se manifesta, se estrutura, tornando-se válida e aceita em um ambiente 

sociocultural específico, que no caso foi o da feira livre. Conforme relatos dos participantes, 

esses e outros procedimentos foram aprendidos ao longo do tempo no labor da feira e são 

fundamentais para sobrevivências desses, tanto na condição de ser humano, como na de feirante 

(MORAIS, 2016).  

Assim como Gonçalves (2013), Morais (2016) também propôs um produto educacional, 

o que ratifica o grande potencial da Etnomatemática para prática docente, com vistas a uma 

aprendizagem com significado e sentido para os alunos. O referido produto versou sobre 
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diversos temas do currículo da matemática escolar, sob a forma de situações-problema 

envolvendo todo o processo de comercialização e dos produtos já citados. 

Bandeira (2016), em “Pedagogia da Etnomatemática: Reflexões e ações em Matemática 

do ensino fundamental”, fruto de sua tese de doutorado defendida em 2002, enfatiza a dimensão 

educacional, possuindo forte apelo para dimensão política da Etnomatemática, quando assume 

de maneira enfática, fundamentada nas concepções, principalmente de D’Ambrosio e Paulo 

Freire, uma posição pedagógica de ensino da matemática assentada nas práticas socioculturais 

dos grupos, que no caso foi o grupo de horticultores da comunidade de Gramorezinho, situada 

na região norte de Natal/RN. 

O estudo realizado por Bandeira (2016) revelou uma matemática empírica ou informal 

própria dos horticultores, sobretudo, no cálculo da quantidade de adubo; no armazenamento e 

comercialização do adubo; no controle de adubação; na quantidade de leiras16 plantadas; na 

dimensão dos espaços entre as mudas, na proporcionalidade dos hortifrútis a serem plantados, 

tempo de crescimento das hortaliças, a colheita (que o autor revelou que são realizados em “par 

de cinco”, ou seja, agrupamentos de cinco em cinco, maneira peculiar que os horticultores 

desenvolvem para facilitar a contagem, a precificação  e, por fim, a venda. 

Diante esse rico universo sociocultural dos horticultores da comunidade de 

Gramorezinho, Bandeira (2016) direciona sua pesquisa para as ações pedagógicas, 

contextualizando os saberes/fazeres etnomatemáticos do referido grupo a fim de trabalhá-los 

pedagogicamente com os filhos desses horticultores na escola de ensino fundamental da 

comunidade local. 

Ainda na dimensão educacional, Bandeira (2016) delineia uma proposta pedagógica de 

reorientação curricular, pautada na Educação Matemática, por meio da vertente 

Etnomatemática. O Autor trabalhou com alunos do 5º ano do ensino fundamental, 

contemplando as dimensões de ensino de Matemática estabelecido pelo o PCN: Números e 

Operações; Espaço e Forma; Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação.  

O trabalho, do referido autor, faz coro aos propósitos da Educação Matemática, 

mostrando que a Matemática não se restringe somente aquela lecionada em sala de aula, a dos 

livros, mas também que ela está em qualquer lugar e que ela é diferente porque as culturas 

                                                

 

16 Pedaço de terra de forma retangular, de aproximadamente dois metros de largura por 20 metros de comprimento, 

utilizada para o cultivo de hortaliças, principalmente, coentro, alface e cebolinha, as mais cultivadas naquela 

comunidade. Ao conjunto de leiras, dá-se o nome de horta (BANDEIRA, 2016, p. 90). 
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também são diferentes. Essa evidência ratificada por Bandeira (2016) nos remonta o que 

preconizou o algebrista japonês Yasuo Akizuki17, que em 1960, expôs: 

 
 

As religiões e filosofias orientais são de um tipo muito diferente das 

ocidentais. Portanto, imagino que também possam existir diferentes modos de 
pensar mesmo em matemática. Assim, eu acho que nós não deveríamos nos 

limitar a aplicar diretamente os métodos que são atualmente considerados na 

Europa e América como os melhores, mas devemos analisar corretamente a 
instrução matemática na Ásia. Tal estudo pode vir a ser de interesse e valor 

para o Ocidente, bem como para o Oriente (AKIZUKI, 1960, pp. 288-289). 

 

 

Portanto, de grande relevância para o meio acadêmico, o trabalho de Bandeira (2016) 

além de evidenciar as dimensões citadas, também tem forte traço cultural ao valorizar e dar 

visibilidade as práticas laborais dos membros da comunidade local, além de ampliar o leque de 

reflexões e ações pedagógicas para o ensino de Matemática para educação básica. 

Já Morais (2017), analisou os saberes e fazeres das atividades cotidianas de pescadores 

de caranguejo de São Caetano de Odivelas/PA e as possibilidades de uso no ensino e 

aprendizagem de matemática no Ensino Fundamental. 

Partido do princípio exposto por Akizuki (1960), corroborado por Knijnik et al. (2013), 

que consideram que o conhecimento matemático é identificado em diferentes culturas como 

uma linguagem constituída dentro de um contexto cultural. Nesse prisma, destaca o autor, 

dentre outros, a noção de tempo apresentada pelos os caranguejeiros São Caetano de 

Odivelas/PA ao relacionar o horário da maré com o horário que deve sair de casa para chegar 

ao local de trabalho.  

Assim, quanto mais longe for o manguezal, mais cedo o caranguejeiro precisa sair de 

sua casa, havendo toda uma logística de equipamentos de captura e mobilidade que 

essencialmente dessas variáveis (horário das marés e tempo de deslocamento). As condições 

climáticas e as estações do ano, também são fundamentais para caça dos caranguejos, afiram 

os participantes da pesquisa. 

Outro ponto que destacamos na pesquisa de Morais (2017) foi à relevância do tamanho 

do crustáceo no processo de comercialização: graúdo e miúdo, ou seja, maior e menor. Essa 

estratégia de avaliação e dimensionamento desenvolvida pelos caranguejeiros só reforça o 

                                                

 

17 Segundo D’Ambrósio (2009b), deve-se ao Matemático japonês Yasuo Akizuki a primeira referência explícita a 

questões culturais como um fator a ser considerado no ensino de Matemática. 
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entendimento de D’Ambrosio (2009b), já citado, “[...] avaliar e comparar dimensões é uma das 

manifestações mais elementares do pensamento matemático” (D’AMBROSIO, 2009b, p.33). 

Por fim, Morais (2017) fundamentado nas concepções D’ Ambrosianas, por Knijnik et 

al. (2013) e nas propostas elencadas pelo PCN de Matemática aponta para a necessidade de a 

escola aliar o contexto sociocultural dos alunos com o processo educacional do ensino de 

matemática, dessa formar contribui para a construção intelectual do aluno. 

Lima (2018) aborda sobre os saberes e fazeres de um grupo de garimpeiros da zona rural 

do município de Parelhas/RN, à luz da Etnomatemática. E, assim como Gonçalves (2013) e 

Morais (2016), Lima (2018) também propôs um produto educacional — proposta de ação 

pedagógica para o ensino e aprendizagem de Matemática na Educação Básica — por meio de 

situações-problema que versam sobre os indícios de conhecimentos matemáticos que são 

utilizados por esses trabalhadores, durante o processo de extração e comercialização de 

minerais. 

Lima (2018) destaca que ao trabalhar com problemas vivenciados dentro do universo 

cultural dos alunos, oportuniza o desenvolvimento da criticidade e da capacidade de elaborar 

estratégias intelectuais para enfrentar situações e problemas novos, fortalecendo o elo entre o 

seu cotidiano e a Matemática acadêmica. Para tanto, Lima (2018) aparou-se em Altenhofen 

(2008, p. 28) que afirmou: 

 

 

[...] o diálogo crítico se fortalece nas reflexões que o aluno faz sobre seu 

cotidiano e na Matemática, na realidade vivenciada por ele e quando pode 
compartilhar essas reflexões. Ao compartilhar suas reflexões e vivências, além 

de socializar-se, ele consegue elaborar conceitos e opiniões, formando assim 

uma postura de cidadão consciente da sua realidade e dos impasses oferecidos 
por ela. 

 

 

Diante desse contexto, os resultados apontaram que é possível inserir no âmbito da 

Educação Matemática, propostas de ação pedagógica que vinculem os conhecimentos 

etnomatemáticos de grupos sociais distintos com situações-problema a serem trabalhadas através 

da metodologia de ensino e aprendizagem por meio da resolução de problemas. 

Os trabalhos desenvolvidos pelos autores acima citados, além de expressarem 

preocupação em dar visibilidade aos conhecimentos dos respectivos grupos sócios culturais, 

evidenciaram também a diversidade da perspectiva Etnomatemática, considerando que a 

matemática formal e informal é plenamente capaz de dialogar e de estabelecer conexões. 
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Soma-se, também, o fato dos saberes matemáticos trazidos pelos alunos, conforme 

registrados por Gonçalves (2013) e Bandeira (2016) serem reconhecidos e inseridos ao 

conhecimento matemático formal tratado na escola. 

Fato comum em todas as pesquisas elencadas acima é que elas trouxeram seu bojo 

metodológico elementos da pesquisa etnográfica para se chegar a um primo delineamento dos 

contextos investigados, ratificando o que pensa Bandeira (2016), quando diz que em uma 

pesquisa Etnomatemática, o pesquisador deve apoiar-se da etnografia a fim reconhecer os 

saberes e fazeres da cultura do grupo sociocultural.  

Observamos também, em consonância com o pensamento de Morais (1997) e Knijnik 

et al. (2013), a questão de as pesquisas perseguirem a proposta da contextualização, não apenas 

como recurso metodológico suplementar, mas como resultado da própria realidade a qual as 

unidades escolares estão inseridas, validando assim o que se concebe como Educação 

(MORAIS, 1997). 

Portanto, as pesquisas relacionadas acima reafirmam a relevância da dimensão 

educacional da Etnomatemática, ou seja, apontam para delineamento de propostas pedagógicas 

que superam o modelo tradicional de ensino, propiciando sentido e significado para os alunos, 

além de promoverem a cultura local e fortalecimento da Matemática, enquanto Ciência oriunda 

das práticas socioculturais dos diversos grupos. 

 

 

 

2.3 A Etnomatemática como proposta educacional complementar: desafios e 

possibilidades 

 

 

Conforme retratado, o MMM deixou para o ensino de Matemática um modelo que 

privilegiou o alto grau de abstração e formalismo, evidenciando a concepção ocidental-

convencional de abordagem dessa Ciência. Essa realidade, aliado outros fatores de ordem 

político-educacional como a formação acadêmica dos docentes, foco nas técnicas resolutivas, 

falta de sensibilidade pedagógica e o próprio sistema educacional que, entre outros aspectos 

privilegia um currículo fragmentado e distante da realidade, têm contribuído para que muitos 

alunos e egressos tenham verdadeira repulsa a Matemática. 

A falta de habilidade de muitos docentes em oportunizar estratégias efetivas de ensino-

aprendizagem de Matemática pode levar o desinteresse e desmotivação para aprender novos 
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conteúdos matemáticos, por parte dos alunos. Diante essa conjuntura, olhando para cenário do 

ensino de Matemática no Brasil, o resultando é desafiador conforme esboçado a seguir. 

O ensino de Matemática no Brasil, tanto no nível fundamental e médio, apresenta 

resultados nada animadores, segundo mostram duas das mais importantes pesquisas de aferição 

da qualidade do ensino: O Saeb – Sistema Nacional de Avaliação da Educação, de iniciativa do 

Ministério da Educação (MEC) e o PISA – Programa Internacional de avaliação dos Alunos, 

coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

(BRASIL, 2018c). 

Em 2017, o Saeb avaliou os alunos do 5° e 9° ano do ensino fundamental e 3° série do 

ensino médio de escolas públicas e privadas. O Ministério da Educação classificou os níveis de 

proficiência matemática numa escala de 0 a 10: de 0 a 3 são considerados insuficientes; entre 4 

e 6 os alunos têm nível de conhecimento básico e a partir de 7 até 10, adequado (BRASIL, 

2018c). 

Nesse ano, o Saeb revelou que os alunos do 5º ano do ensino fundamental apresentaram 

nível 4 de proficiência em Matemática. Já os alunos do 9º ano, o resultado apresentado foi nível 

3, tido como insuficiente pelo Ministério da Educação. Considerando o último estágio da 

educação básica, 3° série do ensino médio, o resultado é baixíssimo, apenas 4,52% dos 

estudantes dessa faixa de ensino superaram o nível 7 da escala de proficiência (BRASIL, 

2018c). 

Quando levamos em conta os dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos 

(PISA), que também afere alunos de escolas públicas e privadas, com propósito de avaliar o 

desempenho escolar de diversos países em três quesitos principais: matemática, ciências e 

leitura; O Brasil se encontra em um patamar bastante preocupante (BRASIL, 2016). 

Dados da última pesquisa, realizada em 2015, foram analisados 70 países, entre eles, o 

Brasil. Conforme o levantamento, amargamos a 65º posição, considerando apenas os 

conhecimentos em Matemática, com uma nota média de 377 pontos (uma queda 12 pontos em 

relação ao levantamento feito em 2012) (BRASIL, 2016). 

Essa pontuação é bem abaixo da média do PISA, que foi de 490 pontos. Isso retrata que 

o número de alunos brasileiros na faixa de 15 anos que estão abaixo do nível de conhecimentos 

básicos em Matemática é de 70,25%, ratificando o cenário precário do ensino de Matemática 

no Brasil, impedindo até que esses alunos tenham o exercício pleno da cidadania, já que não 

dominam conhecimentos basilares da Matemática (BRASIL, 2016). 

Dados qualitativos do levantamento do PISA 2015 revelaram que os estudantes 

brasileiros: 
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[...] têm melhor desempenho em itens sobre valor em dinheiro, razão e 

proporção e cálculos aritméticos. Isso significa que o manuseio com dinheiro 

ou a vivência com fatos que gerem contas aritméticas ou proporções é uma 

realidade mais próxima; têm desempenho mais baixo em itens que trabalham 
as propriedades das figuras geométricas; têm maior facilidade para lidar com 

a matemática envolvida diretamente com suas atividades cotidianas, família 

ou colegas. Problemas como preparação de comidas, jogos, saúde pessoal ou 
finanças pessoais são situações mais facilmente “matematizadas” e resolvidas 

por eles mesmos (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2016, s.p.). 

 
 

Diante tal conjuntura, urge a necessidade de medidas sócio pedagógicas que visem 

superar esse quadro adverso. Vygotsky (1989) já aventava que a interação social é fator 

determinante para que o sujeito passe do nível de pensamento de pseudoconceito para a 

elaboração de conceitos. Por isso, acreditamos ao adotar a Etnomatemática como proposta 

educacional complementar, permitirá que a Matemática saia de uma perspectiva reduzida, que 

desconsidera os aspectos socioculturais, para uma perspectiva utilitária. 

Essa proposta mostra que há diversas formas de ensinar e aprender Matemática, 

ratificando a ideia de que essa Ciência é viva, plenamente conectada às diversas situações reais 

da vida cotidiana (D'AMBROSIO, 2009b; ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 

A EDUCAÇÃO A CIÊNCIA E A CULTURA, 2016). 

Diante desse cenário, a Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) lançou recente publicação a qual identifica os desafios a serem enfrentados 

para assegurar um ensino de Matemática de qualidade no nível da educação básica, propondo 

também, a partir dos estudos de casos, meios para melhorá-lo. Dentre as possibilidades, foi 

apontada a necessidade de se incluir a diversidade sociocultural nas atividades matemáticas de 

sala de aula:  

 

 
É importante fazer com que os estudantes entendam como a matemática, por 

seu valor universal, pode, entre as outras ciências, desempenhar um papel 

especial para aproximar os indivíduos e as culturas, para permitir a 
compreensão mútua e a colaboração (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO A CIÊNCIA E A CULTURA, 2016, p. 49). 
 

 

Nessa esteira, dadas as contribuições da Etnomatemática no sentido de desenvolver a 

conscientização sobre as questões da diversidade cultural e suas implicações educacionais na 

matemática, o referido documento vê nessa vertente da Educação Matemática uma das 
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possibilidades para atender tal desafio e superar o quadro, hora exposto (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO A CIÊNCIA E A CULTURA, 2016). 

Portanto, o lastro da Etnomatemática enquanto proposta educacional complementar 

reside no fato dela atuar inteiramente com os contextos reais, facilitando a aprendizagem e 

“procurar contribuir, de um lado, para a valorização da pluralidade sociocultural, [...]; de outro, 

criar condições para que o aluno transcenda um modo de vida restrito a um determinado espaço 

social e se torne ativo na transformação de seu ambiente” (BRASIL, 2000, p. 30). 

 

 

2.4 Etnomatemática e pauta ambiental: conexões e diálogos 

 

 

No contexto educacional e especificamente do ensino, a Etnomatemática tem se 

constituído em uma referência pedagógica e teórica possível de ser abordada de forma 

transdisciplinar em qualquer área do conhecimento e que por opção teórico-metodológica 

passamos a descrever a possibilidade de entrelaçamento entre a Etnomatemática e a Educação 

Ambiental, numa perspectiva de desenvolvimento de uma educação contextualizada no 

Semiárido.  

A escolha da temática ambiental soma-se às nossas reflexões acerca da Etnomatemática 

por consideramos que sendo real a crise ambiental global, conforme será discutida mais adiante, 

é também verdadeira que no contexto do Semiárido esta crise tem suas especificidades entre as 

quais destacamos o problema hídrico característico dessa Região. 

Portanto, refletir sobre alternativas metodológicas de ensino que integrem 

Etnomatemática e educação ambiental significa para nós uma contribuição ao processo de 

ensino que se realiza em nossa realidade, aproximando a escola de uma perspectiva de educação 

contextualizada. Apelido  

Nessa direção, a Matemática se torna importante aliada da pauta ambiental, no sentido 

de uma perspectiva educativa transdisciplinar com objetivos claros de promover ações e 

metodologias que direcionem para um ambiente mais equilibrado, conforme aponta 

D´Ambrosio (2001a):  

 

 
A questão ambiental se apresenta com urgência como tema central dos 

programas escolares. Dificilmente, essas questões poderão ser abordadas sem 

matemática. Isso implica a apresentação de novos conteúdos e metodologias 
que permitam capacitar o aluno para o fazer matemático (D´AMBROSIO, 

2001a, p.17). 
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Assim, o educador matemático aponta para disponibilização de novas práticas 

pedagógicas que possibilitem ao aluno o desenvolvimento do pensar/fazer matemático de forma 

significativa e com sensibilidade para as causas ambientais. Esse entendimento também é 

compartilhado por Batista (2017, p. 20), que numa visão geral e crítica da educação afirma: 

“Não tem sido possível compreender a dimensão ambiental inserida na educação, de modo 

singular, como único modelo alternativo de educação que, simplesmente, complementa uma 

educação convencional, que não é ambiental”. 

De modo a encaminhar tal interface, vemos que a Etnomatemática, na perspectiva 

D’Ambrosiana, é compreendida como a matemática praticada pelos grupos socioculturais que 

partilham de diversas formas seus conhecimentos a partir das necessidades (sociais, econômicas 

e ambientais) surgidas no cotidiano (D’AMBROSIO, 2009b).  

Por sua vez, a educação ambiental enfatiza a tomada de consciência sobre os problemas 

ambientais e coletivos que nos cercam, visando uma melhor integração homem-natureza e um 

equilíbrio ambiental.  

Nesse escopo, diz Guimarães (1995): 

 
 

A EA tem um importante papel de fomentar a percepção da necessária 

integração do ser humano e meio ambiente. Uma relação harmoniosa, 

consciente do equilíbrio dinâmico na natureza, que possibilite, por meio de 
novos conhecimentos, valores e atitudes, a inserção do educando e do 

educador como cidadãos no processo de transformação do atual quadro 

socioambiental do nosso planeta. (GUIMARÃES, 1995, p. 35). 
 

 

Assim, sob os aspectos conceituais gerais, enquanto a Etnomatemática estuda as ações 

cognitivas, de ordem matemáticas, desenvolvidas por grupos culturais, a educação ambiental 

busca a ampliação desse olhar, com o intuito de que os indivíduos pertencentes a esses grupos 

tomem consciência de suas realidades e dos impactos de suas práticas, no contexto em que estão 

inseridos.  

Deste modo, a Etnomatemática pode ser importante aliada na formação da consciência 

ambiental, ao tomar como referência de sua abordagem as causas e consequências da 

problemática ambiental, ao mesmo tempo em que pode apontar alternativas para o seu 

enfrentamento. Exemplos disso são: as cisternas de placas, sobre as quais trataremos neste 

trabalho.  

Ao discutir essas temáticas voltando o olhar para a realidade do Semiárido brasileiro, 

percebemos o quanto a mesma interage com a necessidade de uma educação contextualizada 
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que busque priorizar as dimensões da vida dos sujeitos, as problemáticas e as potencialidades 

do contexto local. Significa, portanto, lutar contra:  

 

 
O currículo [...] que se apresenta desvinculado da vida dos sujeitos, ignorando 
os saberes aí produzidos; no cotidiano de homens e mulheres na produção da 

sua existência, a cultura, o modo ou modos de viver e conviver com as 

condições climáticas, os enfrentamentos desse fenômeno com o qual 
aprendem a conviver criando e/ou redescobrindo formas alternativas de 

produção de vida (BUENO e SILVA, 2008, p. 74). 

 

 

Desse modo, aponta-se para uma educação ambiental contextualizada que aborde os 

conteúdos a partir da própria vida, pautada em práticas pedagógicas articuladas com a realidade 

local dos educandos, na qual os conteúdos sejam reformulados e inseridos no currículo escolar.  

Para Malvezzi (2007, p. 132): “a convivência com o Semiárido precisa começar dentro 

das escolas, modificando o processo educacional, o currículo escolar, a metodologia educativa 

e o próprio material didático”. Nesse contexto, a Etnomatemática e a educação ambiental se 

irmanam em seus propósitos educacionais. 

A Educação Contextualizada surge em um ambiente (sertão) repleto de reflexões sobre 

o papel da escola e as lacunas dos métodos aplicados pelo sistema educacional, dito tradicional. 

A concepção de ensino em discussão faz frente ao programa educacional das escolas, que 

muitas vezes agem como meras reprodutoras do conhecimento formal e previamente elaborado, 

numa perspectiva puramente bancária, desconsiderando todo o potencial e peculiaridades do 

campo (FREIRE, 1987).  

O Semiárido brasileiro é um complexo regional rico em sua diversidade geográfica, 

geológica, vegetal e animal, cultural, econômica, tecnológica, enfim, todas as características e 

elementos que enredam os contextos dessa região podem ser pautadas no universo escolar, 

desde que haja comprometimento, conhecimento e sensibilidade pedagógica daqueles que 

detém o fazer docente.  

Nessa ótica, “a escola do Semiárido precisa debater as questões socioambientais para 

possibilitar aos educandos/as conhecer as causas e consequências dos seus atos em relação ao 

ambiente em que vivem compreendendo melhor as formas de convivência com essa região” 

(SOUZA e SANTOS, 2013, p. 128). Nesse sentido as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

educação ambiental (DCNEA) sugerem que: 

  



63 

 

 

 
A complexidade e o desafio da abordagem socioambiental fez com que a 

Educação Ambiental desenvolvesse uma gramática própria que requer das 

pessoas (principalmente de todos os professores e educadores) a reformulação 

ética de sua linguagem e de suas atitudes para a abordagem crítica e 
contextualizada, histórica, política, científica, geográfica, econômica e 

cultural da questão ambiental (BRASIL, 2012, p. 4).  

 

 

A educação ambiental e a Etnomatemática, enquanto constituintes da educação 

contextualizada se viabilizam por meio de um diálogo permanente entre o conhecimento 

científico e o saber popular, dando sentido à vida das pessoas a partir do lugar onde elas estão.  

Cabe destacar que a educação contextualizada está alicerçada numa filosofia maior de 

desenvolvimento sustentável denominada “Convivência com o Semiárido”, tratada no capítulo 

a seguir. Nessa direção, essa concepção de ensino busca unir escola e comunidade, saber e 

necessidade, conhecimento e desenvolvimento para provocar mudanças na realidade do 

Semiárido.  

Trazendo, mais uma vez, essas concepções para o âmbito escolar, a conexão entre a 

educação ambiental e a Etnomatemática possibilita que a temática ambiental seja tradada não 

apenas como tema transversal, mas como componente curricular imbricado no currículo de 

Matemática, proporcionando aos educandos o estreitamento entre os conteúdos escolares e sua 

realidade, além de fomentar a interdisciplinaridade com as demais áreas do conhecimento. 

Na perspectiva defendida por esta investigação, ilustramos a relação entre a 

Etnomatemática e a Educação Ambiental, enquanto abordagens inerentes à educação 

contextualizada no diagrama abaixo, colocando o paradigma da convivência com o Semiárido 

como resultado dessa conjugação, conforme esboçado no Esquema 11:  
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Esquema 11. Relação entre Educação Ambiental e a Etnomatemática.

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

 

Conforme esquema acima, temas como tecnologias sociais para convivência com o 

Semiárido, crise hídrica, consumo da água, economia solidária são exemplos de como a luz da 

Etnomatemática, da Educação Ambiental e da Educação Contextualizada podem ser abordados 

em sala de aula, possibilitando uma aprendizagem com significado e comprometida com o 

desenvolvimento sustentável para esse recanto do Brasil, conforme abordaremos ao longo deste 

trabalho. 

No capítulo seguinte, versaremos sobre o Semiárido Brasileiro, retratando sua(s) 

realidade(s) e novos caminhos que estão sendo construídos com vistas um modelo de 

convivência sustentável com essa região.  
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3 O SEMIÁRIDO BRASILEIRO: REALIDADE(S) E NOVOS HORIZONTES 

 

 

O Semiárido brasileiro é uma região que corresponde a um quinto do território nacional, 

abrangendo 1.262 municípios, segundo a delimitação mais recente divulgada pelo Ministério 

da Integração Nacional (MI) por meio da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(Sudene). A região engloba os nove18 estados do nordeste mais a porção setentrional de Minas 

Gerais, conforme mostra a Figura 4. Com uma população estimada em 26,6 milhões de 

habitantes, sendo 38,03% residentes na zona rural (ARTICULAÇÃO SEMIÁRIDO 

BRASILEIRO, 2018a). O Semiárido é caracterizado por precipitações irregularidades, baixa 

umidade do ar e tem a caatinga como bioma predominante. 

 

 

Figura 4. Delimitação do Semiárido brasileiro. 

 
Fonte: Brasil (2018b). 

 

 

                                                

 

18 O Estado do Maranhão passou a compor a região do Semiárido a partir da nova delimitação feita pelo Ministério 

da Integração Nacional em 2017. Resolução N° 115, de 23 de novembro de 2017 e Resolução N° 107, de 27 de 

julho de 2017 (BRASIL, 2017a; BRASIL, 2017b).  
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Quanto ao aspecto social, a região é marcada pela grande concentração de terra, água e 

dos meios de comunicação, elementos esses que historicamente sempre estiveram nas mãos dos 

latifundiários locais, que também detinham o poder político-econômico.  

Conforme dados da Articulação Semiárido Brasileiro (2018a), a região é a mais pobre 

do país, metade dessa população sobrevive com auxílios governamentais. Em 60,09% dos 

municípios pertencentes ao Semiárido, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH19) varia de 

muito baixo a baixo. Outro dado social é que todos os municípios dessa região apresentaram 

um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM20) inferior ao do Brasil, que é de 

0,727. 

Em relação ao quadro econômico da região, predomina a prática de agricultura e criação 

de animais, com destaque para agricultura familiar. Há, também, em certos pontos da região, 

próximo aos leitos dos grandes rios a prática do agronegócio e hidronegócio. Sob esse aspecto, 

levantamento da Articulação Semiárido Brasileiro (2018a) aponta que a divisão das terras 

propícias à agricultura na região, cerca de 1,5 milhão de famílias agricultoras (28,82% de toda 

a agricultura familiar brasileira) ocupam apenas 4,2% das terras agricultáveis do Semiárido. Ao 

passo que 1,3% dos estabelecimentos rurais com mais de mil hectares, detêm 38% das terras, o 

que reforça a afirmativa da grande concentração de terras. 

Dado o clima típico do Semiárido, tem-se uma região caracterizada por elevadas 

temperaturas, solo empobrecido e altas taxas de evaporação d’água. A esses fatores soma-se a 

exploração desordenada das terras produtivas pelo agronegócio e hidronegócio, a desertificação 

da caatinga e o El Niño (fenômeno caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano 

Pacífico Tropical que muda os padrões de vento e reduz as chuvas na região) que juntos criam 

um quadro socioambiental desfavorável denotado como “seca”, o que torna a questão do acesso 

à água potável preocupação central dos habitantes desse lugar, cerca de 8,6 milhões de pessoas 

(ARTICULAÇÃO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 2018a).  

Comparado com outras regiões semiáridas do mundo, onde chove entre 80 a 250 mm 

por ano, o Semiárido brasileiro é o mais chuvoso do planeta, com uma média pluviométrica de 

                                                

 

19 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), é um número entre 0 e 1 usado para comparar o nível de desenvolvimento de um país, 

estado ou município e resulta da média aritmética de três outros índices: o índice de expectativa de vida [IEV], o 

de escolaridade [IES] e o índice do produto interno bruto [IPIB].  As categorias de IDHs são: IDH baixo (abaixo 

de 0,500), IDH médio (0,500 e 0,799), IDH elevado (0,800 e 0,899) e IDH muito elevado (igual ou acima de 0,900) 

(PENA, 2018).  

 
20 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida que contempla a mesma metodologia 

do IDH, só que aplicada ao panorama dos municípios.  
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200 a 800 mm anuais, concentrada em poucos meses do ano e distribuída de forma irregular em 

todo Semiárido (ARTICULAÇÃO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 2018a). 

Nesse contexto de adversidade natural, inúmeros projetos e programas governamentais, 

há mais de um século, foram implementados no sentido de encontrar soluções para o problema 

relatado, em uma lógica que se limitou a construção de grandes barragens e ações 

assistencialistas de combate à miséria, as chamadas frentes de trabalho.  

No entanto, tais estratégias se mostraram ineficazes, uma vez que as grandes barragens, 

além de causarem um elevado impacto ambiental, não democratizou o acesso à água, 

principalmente, a população sertaneja mais necessitada, uma vez que os grandes volumes de 

água armazenadas nessas obras foram utilizados para abastecer os centros urbanos do Semiárido 

e dar suporte para alguns projetos do hidronegócio localizados em suas margens. 

O fracasso desse modelo, intitulado de “Combate à seca”, mostrou-se ineficiente, pois 

os problemas socioambientais em decorrências do fenômeno cíclico das secas se perpetuaram. 

Na contramão dessa lógica, a partir dos anos finais da década de 1900, foram realizados 

sucessivos levantes populares liderados pela sociedade civil organizada do Semiárido 

brasileiro, no sentido de cobrar do Governo central soluções efetivas para os problemas 

socioambientais enfrentados pelo sertanejo, principalmente a questão do acesso à água e 

fortalecimento da agricultura familiar.  

Pós esses fatos, começa-se a desenhar, mesmo que ainda de forma tímida, novos 

horizontes para a região. O resultado do levante popular se concretizou mais tarde em políticas 

públicas de acesso e armazenamento de água para os residentes das comunidades rurais do 

Semiárido, com a instalação de tecnologias sociais de armazenamento de água.  

Essa iniciativa já derivou outros subprogramas, fomentados pela esfera pública, privada 

e até por organizações internacionais, que vem possibilitando empreender melhorias da 

qualidade de vida dos sertanejos, garantindo sua permanência no campo, não mais na 

perspectiva de enfrentamento a seca, mas sim de um novo paradigma, conforme delineado a 

seguir.   

 

 

3.1 A Cultura de Convivência com o Semiárido 

 

 

Como exposto, desde o Brasil império preponderou no Semiárido à lógica de “combate 

à seca”, passando um ideário que é possível vencer um fenômeno natural, no entanto, essa 

lógica se resumiu a construção de grandes barragens no interior do nordeste e ações pontuais 
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de cunho assistencialista. Medidas essas que na visão de Malvezzi (2007) não garantiram a 

democratização da água e tampouco os direitos sociais básicos do homem/mulher do campo. 

Aliado ao paradigma descrito, a chamada “indústria da seca21”, liderada pelos grandes 

latifundiários e detentores do acesso a água impondo um sistema político-social opressor e 

manipulativo perante os mais pobres, estabelecendo assim uma relação coronelista-clientelista. 

Essa conjuntura contraditória objetiva, sobretudo, as barganhas políticas e financeiras por parte 

das elites regionais, conforme destaca Cáritas Brasileira (2001): 

 
 

As políticas governamentais sempre foram acionadas a partir das necessidades 

extremas da população nos períodos de seca, mas sempre foram comandadas 

pelas elites regionais que controlavam a situação. Tanto a distribuição de 
cestas básicas, como a distribuição de água e a organização de frentes de 

trabalho foram controladas pelas elites e serviram para aumentar sua riqueza 

e seu domínio sobre a população (CÁRITAS BRASILEIRA, 2001, pp. 14-
15).   

 

 

No entanto, ações criativas e organizadas sob a égide da sustentabilidade socioambiental 

vêm gradativamente estabelecendo uma nova cultura para o sertão - a da convivência com o 

Semiárido - onde a conjunção de técnicas inovadoras e de novos arranjos sociais organizados 

têm protagonizado experiências exitosas de convívio nessa faixa do Brasil. 

A cultura da convivência com o Semiárido tem como um dos seus principais 

pressupostos a sustentabilidade, ancorada em práticas e alternativas de desenvolvimento 

integrado nas esferas econômica, política, social e no protagonismo dos seus habitantes. Tal 

pressuposto é referenciado como essencial para a (re) elaboração de relações de poder-saber 

que, deslocando-se do tradicional discurso da dependência, gerando novas possibilidades para 

o Semiárido, trazendo consigo questões como respeito à diversidade, solidariedade, 

coletividade, articulação em redes, autogestão, sustentabilidade, etc. 

Conforme delineia Malvezzi (2007), a cultura de convivência com o Semiárido perpassa 

pela produção e estocagem dos bens em tempos de precipitação para se viver adequadamente 

no período de escassez, respeitando as leis naturais do ecossistema da caatinga e a valorização 

do potencial criativo do homem do campo. Mesmo a chuva sendo irregular no tempo e espaço, 

                                                

 

21 A expressão “Indústria da Seca” foi usada pela primeira vez por Antônio Callado (1917-1997), quando escreveu 

“Os industriais da seca e os "Galileus" de Pernambuco: aspectos da luta pela reforma agrária no Brasil” (1960), 

para se referir ao “mito da seca”, usado como desculpa à miséria que afeta milhões de brasileiros vivendo entre o 

nordeste do Brasil e a região norte de Minas Gerais (TODA MATÉRIA, 2019). 
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o Semiárido nordestino é um dos mais chuvosos, somado aos mananciais hídricos, como os 

rios, faz com que esse espaço do Brasil seja perfeitamente viável para a vida humana. 

Nessa conjuntura, Lira e Moreira Neto (2015, p. 170) apontam que essa nova leitura da 

região “é empreendida, sobretudo por organizações não governamentais, que passam a apontar 

a ideia da convivência entre o homem e o meio ambiente como alternativa para se pensar a vida 

nesta região”. Essa concepção compreende esse espaço como de interseção, de encontro e 

convivência entre o homem e o seu meio (o Semiárido). Pensamento esse, também comungado 

por Guimarães (1995), que concebe o homem como parte integrante do meio o qual se vive e 

não como um ser superior a ele. 

Sendo assim, cabe destacar o trabalho da ASA, que é uma rede formada por mais de três 

mil organizações da sociedade civil de distintas naturezas – sindicatos rurais, associações de 

agricultores e agricultoras, cooperativas, ONG, etc., que defende, propaga e põe em prática, 

inclusive através de políticas públicas, o projeto político da convivência com o Semiárido.  

Corroborando com essa racionalidade, Conti e Schroeder (2013) afirmam que o 

desenvolvimento do Semiárido nordestino perpassa pela construção e implementação de uma 

nova mentalidade em relação às suas características ambientais e a mudanças nas práticas e no 

uso indiscriminado dos recursos naturais, assim, enxergar o Semiárido com suas características 

próprias, seus limites e potencialidades. Seguindo essa nova conjuntura, Silva (2006) delineia 

cinco pilares para a construção da cultura de convivência com o Semiárido nordestino, 

conforme esquema a seguir: 

 

 

Esquema 12. Pilares da convivência com o Semiárido. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018), com base em Silva (2006). 
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Face ao exposto, ao apresentar os elementos para convivência com o Semiárido, o autor 

traz itens inerentes ao conceito de sustentabilidade socioambiental ao evidenciam o convívio 

harmônico com o meio ambiente, no caso o ecossistema caatinga; o segundo é inerente à 

questão econômica, pautada, principalmente, na perspectiva da economia solidária e 

sustentável; o terceiro elemento busca garantir satisfação das necessidades fundamentais dos 

sertanejos (como redução das desigualdades, da pobreza e da miséria); em seguida aborda a 

questão da valorização da cultura, saberes e identidade do sertanejo; o quinto e último aspecto 

que corrobora o fortalecimento do sentido da convivência se refere à dimensão política, uma 

vez que, “a convivência emerge e se configura como uma proposta política de mobilização da 

sociedade e do Estado brasileiro para a implementação de políticas públicas apropriadas ao 

desenvolvimento sustentável na região semiárida” (CONTI e SCHROEDER, 2013, p.28). 

Portanto, conforme expõe Silva (2006), a cultura de convivência com o Semiárido vem 

se configurando como um novo paradigma de vida e permanência no sertão, estabelecendo 

novos arranjos e estratégias alinhadas com a dinâmica socioambiental desse recanto, apartando-

se da fadada cultura coronelista-clientelista, consequentemente oportunizando o 

empoderamento das famílias e produtores rurais para uma melhor qualidade de vida, bem como 

a busca e fortalecimento do acesso democrático a água potável, a prática de um produção 

agrícola sustentável e segurança alimentar e nutricional. 

  

 

3.2 Educação Contextualizada (EC) 

 

 

Um dos eixos da cultura de convivência com o Semiárido diz respeito à Educação 

Contextualizada (EC), que no entendimento de Conti e Schroeder (2013) é imprescindível para 

que se estabeleça esse novo paradigma para o sertão. Conforme esses autores: 

 
  

Só haverá convivência com o Semiárido com educação contextualizada. Não 

se pode pensar o semiárido brasileiro com seu bioma caatinga de forma 
isolada, com propostas setoriais. A educação escolar tradicional tem 

contribuído muito para divulgar uma imagem de inviabilidade econômica, 

feiura e morte (CONTI e SCHROEDER, 2013, p.38).  

 
 

Face ao exposto, não é difícil de encontrar em livros didáticos abordando a caatinga 

como um ecossistema morto, na verdade, isso é uma visão distorcida do Semiárido, retratada 

pela mídia do Sudeste e que a educação tradicional tratou de reproduzir, desconsiderando as 

múltiplas dimensões dessa região. Expressões como “terra castigada”, “desertificação”, “seca”, 
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“êxodo rural” dentre outras, são comumente empregadas nos livros didáticos e demais 

periódicos para designar o Semiárido brasileiro e o bioma da caatinga, enaltecendo, como diz 

Freire (1996), a “feiura” em detrimento a “boniteza” desse lugar. Consequentemente, essa 

conjuntura colabora para que os alunos internalizem e reproduzam essa visão reducionista desse 

lugar. 

Diante de tais aspectos, percebemos que a educação no Semiárido até então renegou seu 

povo e suas potencialidades ao evidenciar a hostilidade da região, colocando a margem a 

discussão de um movimento que favorecesse seu desenvolvimento sustentável, ratificando 

assim o discurso da política de combate à seca. 

É nesse cenário educacional contraditório que se fortaleze as concepções de EC, que 

considera, sobretudo, as potencialidades e limitações do Semiárido, promoção do 

conhecimento, de produção de novos valores, divulgação de tecnologias apropriadas à realidade 

semiárida, possibilitando a construção de uma ótica de alteridade na relação entre natureza 

humana e não humana (LIMA, 2008).  

Nesse percurso, diz Pereira (2010, p. 4), “contextualizar é problematizar o objeto em 

estudo a partir dos conteúdos dos componentes curriculares fazendo a vinculação com a 

realidade situando-os no contexto e retornando com um novo olhar”. 

Ou seja, na perspectiva da EC o aluno e o ambiente são postos em constante interação, 

numa dinâmica que promova a aprendizagem com significado, a criticidade de mundo, 

valorização da cultura e diversidade do meio inserido. Essa concepção de educação vem ao 

encontro à recomendação de Freire (1992, pp. 85-86), que frisou: 

 

 
[...] não podemos deixar de lado, desprezado como algo imprestável, o que 

educandos, sejam crianças chegando à escola ou jovens e adultos a centros de 

educação popular, trazem consigo de compreensão do mundo, nas mais 
variadas dimensões de sua prática na prática social de que fazem parte. Sua 

fala, sua forma de contar, de calcular, seus saberes em torno do chamado outro 

mundo, sua religiosidade, seus saberes em torno da saúde, do corpo, da 
sexualidade, da vida, da morte, da força dos santos, dos conjuros. 

 

 

Nessa perspectiva, ratifica Freire (1992, p. 86):  

 

 

 
O respeito, então, ao saber popular implica necessariamente o respeito ao 

contexto cultural. A localidade dos educandos é o ponto de partida para o 
conhecimento que eles vão criando do mundo. ‘Seu’ mundo, em última 

análise, e a primeira e inevitável face do mundo mesmo. 
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Portanto, considerando a realidade do Semiárido brasileiro, a EC caminha para uma 

pedagogia que afirme a escola como um espaço de construção e de trocas de conhecimentos, 

que facilite o exercício efetivo da cidadania, que permita que os educandos socializem suas 

experiências/conhecimentos, trazendo-os para dinâmica escolar, ao mesmo tempo que dialoga 

com a realidade do meio os quais essas escolas estão inseridas, de forma a favorece o sentido e 

significado dos conteúdos escolares trabalhados. A seguir, ilustramos um resumo esquemático 

do processo educativo a perspectiva da EC para convivência com o Semiárido, como mostra o 

esquema a seguir: 

 

 

Esquema 13. Processo educativo na perspectiva da Educação Contextualizada para 

Convivência com o Semiárido 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

 

Vemos que os elementos da vida social do aluno (cultura, brincadeiras, família, religião 

e meio ambiente) constituirão os conhecimentos e experiências dos alunos. Esses 

conhecimentos e experiências, tratados numa abordagem contextualizada com os conteúdos 

curriculares, oportunizarão, além da aprendizagem dos conteúdos curriculares, a valorização do 

espaço (o Sertão), da cultura e do cotidiano dos educandos na direção de promover o paradigma 

da convivência para o Semiárido. 
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Portanto, para que se possa efetivar uma cultura de convivência com o Semiárido, em 

seu sentido amplo, faz-se necessário que as ações não se deem apenas nas esferas 

governamental e técnica, mas que perpasse pela construção de novas mentalidades/posturas 

ante a região. Neste contexto, se sustenta a proposta da EC, que mobiliza os educandos e, 

consequentemente, a comunidade não escolar para o empreendimento de novos arranjos e 

maneiras de se relacionar com o sertão, tornando-o viável, produtivo e oportuno, mesmo diante 

as intempéries climáticas. 

 

 

3.3 Tecnologias Sociais (TS) 

 

 

Conforme discorre Costa (2013), as tecnologias sociais (TS) têm suas bases nas 

chamadas tecnologias apropriadas, tendo a partir da década de 1960 sua prática aperfeiçoada e 

gradativamente adotada por diversos países em desenvolvimento, incluído o Brasil. A TS traz 

em seu bojo político-metodológico a perspectiva da valorização do saber endógeno dos grupos 

sociais excluídos na construção de alternativas para a resolutividade de suas demandas (fome, 

problemas ambientais, trabalho, renda, etc..), refuta a concepção de tecnologia convencional 

(TC) praticada pelo sistema capitalista, busca o empoderamento social e a melhoria da 

qualidade de vida, sobretudo, dos menos favorecidos. 

A TS tem na roca de fiar, seu marco histórico referencial. Mahatma Gandhi (Figura 5), 

líder pacifista da Índia, incentivou e popularizou o uso desse equipamento, simples e de baixo 

custo, para que os populares confeccionassem suas próprias vestimentas, dessa forma, 

deixassem de comprar os produtos impostos pelo Império britânico. Essa experiência é tida 

como símbolo de resistência e reafirmação da cultura indiana (FUNDAÇÃO BANCO DO 

BRASIL, 2016). 
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Figura 5. Roca de fiar disseminada por Mahatma Gandhi.

 
Fonte: Blog Falando de Fibras (2013). 

 

 

Nesse prisma, a proposta da TS vem de encontro ao senso comum de que a produção de 

Ciência e Tecnologia está restrita aos especialistas, inventores, pesquisadores e detentores dos 

meios de produção (COSTA, 2013). Reforçando a ideia até aqui construída, corrobora Costa 

(2013, p.18): 

 

 
O termo “tecnologia social” é pensado de forma ampla para as diferentes 

camadas da sociedade. O adjetivo “social” não tem a pretensão de afirmar 

somente a necessidade de tecnologia para os pobres ou países 

subdesenvolvidos. Também faz a crítica ao modelo convencional de 
desenvolvimento tecnológico e propõe uma lógica mais sustentável e solidária 

de tecnologia para toda as camadas da sociedade. 

 

 

Nessa conjuntura, o autor sustenta a linha crítica contra a hegemonia do modelo 

convencional de desenvolvimento tecnológico, ilógico e aparteador, e aponta para uma proposta 

de desenvolvimento sustentável socioambientalmente com participação, empoderamento e 

autogestão de seus atores. Costa (2013) afirma, ainda, que a utilização do conhecimento 

endógeno e a ampla participação popular são elementos pétreos na metodologia executiva das 

TS.  

Seguindo essa linha, Dagnino (2014) concebe TS, pragmaticamente, como sendo 

técnicas, produtos criados para solucionar algum tipo de problema social, de baixo custo, fácil 

aplicabilidade, replicabilidade e impacto social comprovado. Ou seja, são soluções tidas como 

simples, de baixo investimento financeiro, onde a comunidade é protagonista na concepção e 
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aplicabilidade dessas tecnologias, respeitando as características endógenas onde essas 

metodologias serão reproduzidas. 

No Brasil, essa prática vem ganhando corpo de forma mais robusta e disseminada a 

partir dos anos 2000, tendo algumas dessas tecnologias se tornado política pública, quando da 

ascensão dos governos progressistas. Nessa trajetória, relevantes instituições públicas, como a 

Fundação Banco do Brasil, se empenharam na replicação de tecnologia social e reverberar a 

amplitude dessa proposta, a exemplo disso destacamos a criação do Prêmio Tecnologia Social, 

desde 2001 e o Banco de Tecnologias Sociais (BTS), hoje com um portfólio com mais de 800 

TS certificadas (FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, 2017). 

Trazendo essa discussão para a realidade do Semiárido brasileiro, a TS vem 

possibilitando alternativas criativas, replicáveis e com forte direção para inserção social, na 

perspectiva da economia solidária, dentro do espectro da cultura de convivência com o 

Semiárido, contrapondo assim a indústria da seca com sua política de construção de grandes 

reservatórios, projetos de irrigações e ações epiteliais, desvinculadas de uma política pública 

emancipatória para o sertanejo. 

Nesse contexto, a cisterna de placas é uma TS que conseguiu ganhar visibilidade e 

destaque a partir de investimentos públicos, tornando-se política pública desde 2003, com o 

P1MC, que tem proporcionado à democratização do acesso a água as comunidades rurais e 

empoderando-as, por meio do rompimento da dependência de “favores políticos”, do carro pipa, 

além de potencializar a agricultura familiar e fomento a economia solidária.  

Logo, podemos constatar que iniciativas populares podem perfeitamente delinear 

soluções criativas e efetivas para superações dos diversos problemas do cotidiano social, 

contrapondo-se criticamente ao estereótipo de que cabe somente aos especialistas e 

pesquisadores a produção tecnológica. O conceito de TS vem traçar um novo paradigma no 

debate em torno da ciência e tecnologia, uma vez que sua concepção traz os princípios da 

sustentabilidade socioambiental e a promoção social. 

 

 

3.4 Programa 1 Milhão de Cisternas (P1MC) 
 

 

O P1MC é um programa nascido das massas, construído por muitos atores e resultado 

do anseio de muita gente, principalmente dos sertanejos, que sofrem diretamente os efeitos da 

escassez d’água em suas localidades. Criado e executado pela sociedade civil, o referido 

Programa promove a descentralização das estruturas de abastecimento d’água, em uma 
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perspectiva da democracia e de buscar romper com os fadados modelos políticos da indústria 

da seca.  

A história do P1MC se confunde com a criação da Articulação Semiárido Brasileiro 

(ASA), que tem como missão o fortalecimento da sociedade civil na construção de processos 

participativos para a convivência com o semiárido, amparados nos princípios de valorização 

cultural e justiça social (ARTICULAÇÃO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 2013). 

O surgimento da ASA está diretamente ligado ao processo de mobilização e 

fortalecimento da sociedade civil no início da década de 1990. Entediados com o modelo de 

combate à seca que historicamente predominou no Nordeste, trabalhadores rurais e membros 

de instituições civis organizadas ocuparam a sede da Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (Sudene) no ano de 1993, na cidade de Recife/PE, reivindicando medidas efetivas 

para os efeitos da seca na região (ARTICULAÇÃO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 2013). 

Seis anos mais tarde, é criada a ASA durante a realização da 3° Conferência das Partes 

da Convenção de Combate à Desertificação e à Seca (COP3), promovida pela ONU, na capital 

pernambucana. Na oportunidade foi lançada a Declaração do Semiárido Brasileiro 

(ARTICULAÇÃO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 2013). 

O referido documento, marco de criação da ASA, propunha uma radical ruptura das 

estratégias/políticas vigentes de enfrentamento a seca e apontou para um conjunto de medidas 

que visasse à convivência com o Semiárido, traçando então um novo paradigma de vida e 

permanência nessa faixa do Brasil (ARTICULAÇÃO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 2013). 

Nesse contexto, emerge um programa para construção de um milhão22 de cisternas 

objetivando beneficiar cinco milhões de sertanejos atingidos pela crise hídrica, nasce assim o 

P1MC. O cerne do Programa está alicerçado nas centenas de experiências exitosas de captação 

e armazenamento de água de chuva por meio de cisternas que, há mais de 20 anos, diversas 

organizações da sociedade civil já vinham instalando no sertão do Nordeste, integrando 

processos educativos para o bom uso e manejo da água. A seguir (Esquema 14), traçamos a 

trajetória histórica do P1MC: nascedouro, expansão, conflitos e resistência para continuação 

(ARTICULAÇÃO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 2013): 

 

                                                

 

22 “O número de um milhão de cisternas surgiu tendo como referência a seguinte estimativa: existem 

aproximadamente 20 milhões de habitantes na região do Semiárido brasileiro. Desse total, 50% vivem na zona 

rural, possuindo uma demanda difusa de água. Considerando cinco pessoas em média por família, teríamos dois 

milhões de famílias vivendo na zona rural. Com um milhão de cisternas serão atendidas 50% dessas famílias, que 

possuem uma demanda potencial de água” (CÁRITAS BRASILEIRA, 2002, p. 41). 
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Esquema 14. Trajetória do P1MC. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

 

Em face do esquema anterior, em 2001, umas das entidades integrantes da ASA, a 

Diaconia, firma convênio com a Agência Nacional de Águas (ANA), dessa parceria resultou a 

construção de 12.743 cisternas (BRASIL, 2006). Para atuar como interveniente financeiro e 

gerenciar a execução do P1MC, a ASA cria em 2002 uma entidade de direito privado - 

Associação Programa 1 Milhão de cisterna (AP1MC). 

Com a acessão dos governos progressistas no início dos anos 2000 o Programa passa a 

constar na pauta social das ações de Governo Federal, efetivando-se como política pública em 

2003, dentro do Programa Fome Zero, gerido pelo Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS). Com isso, 86% dos recursos para construção de cisternas foram 

aplicados nessa parceria com a AP1MC, o restante, deu-se por meio de parcerias diretamente 

com estados e municípios do Nordeste (ARTICULAÇÃO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 2013). 

A execução do P1MC em parceria com o governo central é marcada por avanços, 

movimentos de resistência e conflitos. Sucessivos atrasos dos recursos, intervenções e 

paralisações pelos órgãos de controle e a abertura para outros agentes executores marcaram a 

parceria da ASA com Governo Federal. O estopim dessa relação conflituosa foi, em 2011, 

quando a Presidência da República cria o Programa Água para Todos, visando acelerar o P1MC 

e alcançar a meta de um milhão de cisterna, antes traçada para 2008. 
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Com essa medida, a gestão federal passa a implementar a colocação de cisternas de 

plástico, o que, na visão da ASA, descaracterizaria toda a lógica inicial do P1MC, por esse está 

alicerçado numa perspectiva de execução solidária, colaborativa e de mobilização dos sujeitos 

do campo, sob a égide da convivência do Semiárido. Pós esses fatos, tem-se a ruptura do P1MC 

com Ministério de Desenvolvimento Social, a ASA passa então a intensificar convênios com 

outros fomentadores a exemplo da Federação Nacional dos Bancos (FEBRABAN), Banco Itaú, 

Fundação Banco do Brasil, maior parceiro privado do P1MC, empresas multinacionais, entre 

outros. 

Em números, considerando apenas a proposta inicial do Programa - a construção de um 

milhão de cisternas padrão 16 mil litros para consumo humano – foram construídas até 

15/02/2019, 619.411 tecnologias, beneficiando 2.506.123 pessoas em todo o Semiárido 

brasileiro (ARTICULAÇÃO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 2018b). Cabe ressaltar, que há 

outros subprogramas como o Água para Todos, cisternas de produção (P1+2)23, cisternas nas 

escolas e as cisternas executadas pelos estados e municípios. 

Os beneficiários do P1MC são famílias rurais do Semiárido brasileiro, conforme perfil 

definido pelo Ministério de Desenvolvimento Social, esses assistidos são catalogados pelas 

comissões executivas municipais, formadas por representantes das instituições executoras a 

nível local, comunidade e poder público municipal. Feita essa etapa, as famílias que serão 

atendidas com a instalação da cisterna passam por uma capacitação de gerenciamento de 

recursos hídricos (GRH), visando uma melhor gestão das águas, manejo e cuidado com a 

cisterna. 

O processo de construção dar-se em regime de mutirão, ficando a família responsável 

pela escavação do buraco, auxílio durante a construção, estada e alimentação do cisterneiro. Ao 

final, a cisterna recebe um registro de construção e as famílias são visitadas pela equipe 

executora local para aferir e atestar a qualidade da tecnologia instalada, garantindo assim a 

transparência das ações. 

Por fim, cabe destacar que essa iniciativa é resultado de diversos prêmios nacionais e 

internacionais, sendo reconhecida pela ONU como um programa que gera segurança hídrica e 

alimentar. A mais recente conquista foi em agosto de 2017, quando o P1MC ganhou a segunda 

colocação, dentre 27 iniciativas de 18 países, do Prêmio Política para o Futuro outorgado pela 

                                                

 

23 Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2). 
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a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos das Secas 

(UNCCD) (ARTICULAÇÃO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 2013). 

 

 

3.5 Evolução das cisternas como meio de armazenamento de água 

 

 

As técnicas de armazenamento de água são milenares, remonta ao período do mundo 

antigo, principalmente nas regiões de clima árido e semiárido, tendo sido desenvolvida e 

aperfeiçoada por diferentes civilizações. Durante muito tempo, as cisternas eram o único meio 

de manter um suprimento suficiente de água porque os poços e as fontes não eram abundantes 

e onde existiam costumavam secar rapidamente dadas as condições climáticas e do solo. Essas 

cisternas até mesmo permitiam que surgissem povoados ao seu redor (BIBLIOTECA ON-LINE 

DA TORRE DE VIGIA, 2018). 

Conforme aponta Tomaz (2003), na Mesopotâmia, 2.750 a.C, já se utilizavam de 

construções para armazenamento de águas de chuva. O Rei de Judá, atual Jerusalém, Uzias (829 

a.C até 778 a.C) ordenou que construísse “muitas cisternas24” em todo reinado. Segundo a Pedra 

Moabita, uma das inscrições mais antigas do mundo, o Rei Mesha, sugeriu que sejam feitas 

cisternas: “Não havia nenhuma cisterna dentro da cidade de Qarhoh, assim, eu disse a todo o 

povo: ‘Que cada um de vós cave uma cisterna para si mesmo em sua casa!” (PRITCHARD25, 

1974, p. 320, apud BIBLIOTECA ON-LINE DA TORRE DE VIGIA, 2018). 

Gnadlinger (2015) relata que, no Irã, se encontram os abanbars (Figura 6), tradicional 

sistema de captação de água de chuva, feitos de pedras ou tijolos e argamassa de cal com uma 

torre para resfriamento da água, o que garante água pura e fresca o ano todo. 

  

                                                

 

24 Expressão extraída do relato bíblico do Livro de  II Crônica 26:10.  
25 James Bennett Pritchard (1909 - 1997) foi um arqueólogo americano cujo trabalho explicava as inter-relações 

das religiões da antiga Palestina, Canaã, Egito, Assíria e Babilônia.  

https://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200000978/4/1
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Figura 6. Abanbar (cisterna tradicional no Irã). 

 
Fonte: Gnadlinger (2015). 

 

 

Gnadlinger (2015) cita, ainda, que nas Américas, há relatos que os povos pré-

colombianos utilizavam as técnicas de armazenamento de água em larga escala, principalmente 

para a prática da agricultura. As cisternas eram denominadas de chultuns (Figura 7), escavadas 

na própria rocha calcária nas encostas das montanhas e construídas com revestimento 

impermeável. Possuíam capacidade de armazenar água numa faixa de 20.000 a 45.000 litros.  

 

 

Figura 7. Chultuns (cisterna do povo Maya) 

 
Fonte: Gnadlinger (2015). 

 

 

Outro exemplo eram as tecnologias implantadas ao longo dos vales (Figura 8), as 

chamadas aguadas (de 10 a 150 milhões de litros) e as aquaditas, reservatórios menores com 
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capacidade de 1.000 a 50.000 litros, ambas utilizadas para o plantio das pequenas propriedades 

situadas ao longo dos vales (GNADLINGER, 2015). 

 

 

Figura 8. Aguadas e aquaditas (sistemas integrados do fornecimento de água do povo Maya, 

no México) 

 
Fonte: Gnadlinger (2015). 

 

 

Gnadlinger (2015) relata, ainda, que nesses e muitos outros países a prática popular de 

captação de água da chuva foram perdendo espaço ao longo do tempo, ou até mesma colocadas 

em desuso, parte devido as novas técnicas implementadas pelos colonizadores, o avanço 

tecnológico e a política de grandes obras de armazenamento e abastecimento de água. 

No Brasil, segundo Peters (2006), um dos primeiros registros de utilização de cisternas 

e outras tecnologias de armazenamentos d’água data-se no século XVIII, quando da construção, 

pelos portugueses, da Fortaleza de Santo Antônio de Ratones na Ilha de Santa Catarina. A 

tecnologia armazenava água dos telhados para consumo das tropas como também para outros 

usos diversos. Outra referência remota de 1943, durante a II guerra, na Ilha de Fernando de 

Noronha, que serviu de base para as tropas norte-americanas, onde esses construíram 

equipamentos para aproveitamento das águas pluviais. 

O Brasil apresenta um complexo de bacias hídricas maiores do mundo, além dos 

mananciais de água doce. Todavia, dada a sua dimensão geográfica e as suas condições 
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climáticas diferenciadas, algumas regiões sofrem problemas de escassez hídrica, fazendo com 

que os residentes dessas localidades enfrentem, diariamente, dificuldades de acesso à água 

potável, principalmente na região Nordeste, ocasionando desequilíbrio de ordem social, de 

ordem econômica e ambiental. 

Frente à essa realidade, populares dessa região desenvolveram reservatórios, hoje com 

status de tecnologia social, denominada cisterna de placas, ou simplesmente cisterna para 

captação de água nos períodos de chuva para uso doméstico e também para produção agrícola. 

Segundo Bernat et al. (1993), pesquisadores e técnicos franceses26 atribuíram à inovação 

das cisternas de placas a iniciativa de um agricultor e pedreiro nordestino conhecido como Seu 

Nel, que inspirado nas piscinas que construiu na cidade de São Paulo/SP, trouxe a ideia, de 

forma adaptada, para o Nordeste dando origem as cisternas de placas, conforme explanaremos 

a seguir. 

 

 

3.6 Seu Nel: O criador das Cisternas de Placas  

 

 

Manoel Apolônio de Carvalho, popularmente conhecido como Seu Nel, agricultor, tinha 

17 anos quando resolveu se mudar do interior da Bahia para a região sudeste do Brasil, com 

intuído de tentar uma vida melhor e fugir das adversidades ocasionadas pelo efeito da seca no 

sertão nordestino, o ano era 1955. Já em São Paulo, o retirante conseguiu emprego na área da 

construção civil como servente de pedreiro (CARVALHO, 2019, s.p.). 

Na sua lida em obras, por muito acompanhar o trabalho dos colegas revirando massa de 

cimento, produto até então desconhecido por Seu Nel, para moldar as placas que perfaziam as 

piscinas, o operário teve a ideia de replicar essa experiência para o sertão, onde viveu. Depois 

de seis meses morando na capital paulista, ele decidiu voltar para sua terra natal, Jeremoaba/BA, 

sem muito dinheiro, mas com uma boa ideia na cabeça que oportunizaria melhorias nas 

condições de vida dos sertanejos (CARVALHO, 2019, s.p.). 

Seu Nel atentou que um reservatório, no modelo parecido com as piscinas que viu 

durante seu tempo como servente de pedreiro em São Paulo, poderia captar água da chuva no 

período de precipitação e com a quantidade armazenada teriam como amenizar os efeitos da 

escassez d’água durante o período de estiagem (CARVALHO, 2019, s.p.).  

                                                

 

26 Claire Bernat, Remy Courcier e Eric Sabourin. 



83 

 

Conforme destaca Carvalho (2014), Seu Nel se valeu da experiência na construção civil 

e concebeu a cisterna que hoje conhecemos em formato de cilindro com placas pré-moldadas 

curvadas, conforme mostra figura a seguir: 

 

 

Figura 9. Manoel Apolônio de Carvalho: Seu Nel. 

 
Fonte: Gonzalez (2004) 

 

 

No início da construção de seu invento, Seu Nel foi chamado de louco por idealizar um 

tanque gigante que armazenasse água da chuva. Desafiando os que não acreditavam em sua 

proposta, ele começou a construir suas primeiras cisternas de graça. “Bastava o interessado 

comprar o material” (CARVALHO, 2019, s.p.).  

Certo amigo do seu pai comprou o material e Nel começou a empreender e pôr em 

prática sua ideia da cisterna de captação de água da chuva. Com as primeiras chuvas, a cisterna 

que ele tinha construído segurou a água e o pessoal começou a ficar animado e passou a dar 

credibilidade à proposta do inventor. Após o sucesso da primeira cisterna, ele passou então a 

cobrar “dois merréis27” a diária para erguer uma cisterna. 

                                                

 

27 Antiga moeda portuguesa e brasileira que em consequência de acentuada desvalorização dos réis, passou a 

constituir unidade monetária desses dois países. Em Portugal até 1911 quando foi substituída pelo escudo e, no 

Brasil, até 1942, com a introdução do cruzeiro. Pronunciada "merréis", virou sinônimo de dinheiro: "me dá alguns 

merréis!". Já popularmente adotada como unidade monetária brasileira, o mil-réis foi oficializado em 08/10/1833 

através da Lei 59, assinada no 2°. Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D. Pedro II. Essa Lei 
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Com a ajuda de seus irmãos, Seu Nel foi disseminando sua técnica com agricultores da 

Bahia, tendo a sua inovação se espraiando para outras cidades como Paulo Afonso, em seguida 

Conceição do Cuité. Fotos desse último município, datadas da década de 1960, mostram o uso 

das cisternas nas residências, tanto nas áreas rurais, como nas urbanas. Posteriormente a 

iniciativa também foi se espalhando por outros estados do Nordeste (ARTICULAÇÃO 

SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 2013). 

Em 1965, o cisterneiro vai para o município de Simão Dias, em Sergipe, a convite de 

um comerciante que viajando pelo sertão baiano tomou conhecimento do invento de Seu Nel e 

o pediu para fazer uma cisterna na residência dele. Esse acontecimento foi responsável pela 

proliferação das cisternas no estado de Sergipe. Instituições bancárias passaram a criar uma 

linha de credito para agricultores da região no intuito de promover a construção de cisternas nas 

propriedades desses trabalhadores rurais. Nesse momento, ele já dispunha de uma equipe de 

pedreiros, sempre aprimorava a técnica com intuito de diminuir o custo e o tempo de execução. 

Seu Nel passa a fixar residência em Simão Dias e com o dinheiro advindo das 

construções de cisternas construiu sua casa, onde reside até hoje, e promoveu a educação de 

suas três filhas. O cisterneiro passa a percorrer várias localidades do país para construir 

cisternas, atendendo solicitações de grandes e pequenos proprietários, na oportunidade, ele 

sempre deixava alguém treinado e assim sua ideia ia se replicando. 

Com o surgimento da ASA e concepção do P1MC, o invento de Seu Manoel Apolônio 

foi, ainda mais, difundido e se espalhado, agora, por toda a região do Semiárido brasileiro, como 

política pública do Governo Federal com ideário de beneficiar cinco milhões de sertanejos. 

Certamente, com o P1MC a ideia de Seu Nel ganhou musculatura e se consolidou como 

Tecnologia Social. 

Já nos anos 2000, o inventor das cisternas, agora aposentado, soube por intermédio de 

uma jornalista28 do Jornal O Globo, que certa oportunidade o entrevistou, que o feito de Seu 

Nel estava sendo usado como referência para implantação de uma política pública. 

Emocionando, Seu Manoel Apolônio respondeu que tinha certeza de que fez uma coisa de 

grande relevância para a humanidade. Seu Nel tinha certo ressentimento, pois sua ideia se 

                                                

 

reorganizou, sob vários aspectos, o Sistema Monetário Brasileiro. Mil-réis passou a designar a unidade monetária 

e réis os valores divisionários (MOEDAS DO BRASIL, 2017). 
28 Amélia Gonzalez, jornalista, editou o caderno Razão Social, no jornal O Globo, durante nove anos e se dedicar 

a pesquisar temas ligados à sustentabilidade. Entrevista realizada em 06/03/2004, p.12-14, do O Globo, Razão 

Social. 
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espalhou por todo o Nordeste e ninguém mais sabia quem tinha construído a primeira cisterna 

de placas.  

Frente a essa situação, ainda no ano 2000, o inventor, com a assessoria de uma de suas 

filhas, patenteou junto Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INP) sua última inovação: 

a cisternas de ferro-cimento, é outro tipo de cisterna, no mesmo formato da de placas, só que 

com uma técnica muito mais rápida, que leva apenas dois dias para ser levantada, ao invés de 

cinco que normalmente a cisterna convencional de placas demanda. 

Depois de anos sem o devido reconhecimento, em 2003 - durante um evento promovido 

pela ASA, em Campina Grande, na Paraíba, cerca de 600 associados homenagearam o 

cisterneiro Manoel Apolônio de Carvalho, primeiro a construir uma cisterna rural de placas. 

Em 2005, durante o lançamento da segunda etapa do projeto cisternas, no município de 

Serrinha/BA, Seu Nel recebe uma condecoração do Governo do Brasil, como parceiro do 

programa federal “Fome Zero”. Sendo até o momento, o único civil brasileiro a receber tal 

honraria. 

Por fim, em recente aparição em um programa jornalístico de rede nacional29, Manoel 

Apolônia se mostra realizado em saber que seu invento tem sido utilizado por milhares de 

moradores sertanejos, garantindo acesso direto água e consequentemente minimizando os 

efeitos da seca no sertão nordestino, diferentemente do seu tempo. 

A seguir, no capítulo quatro, “A Etnomatemática no Processo de Construção de 

Cisternas”, relatarei o processo construtivo das cisternas sob a égide da Etnomatemática, bem 

como a ação pedagógica desenvolvida com os alunos do 9º ano do ensino fundamental da escola 

local. Na realidade, esse capítulo vinha sendo construído desde o início do mestrado, pois os 

dados já haviam sido coletados na pesquisa dissertativa, que priorizou a abordagem etnográfica. 

  

                                                

 

29 Globo Repórter, edição de 16/06/2017. 



86 

 

4 A ETNOMATEMÁTICA NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 

 

Este capítulo é dedicado à pesquisa de campo realizada com os cisterneiros atuantes nas 

comunidades rurais focos desta investigação, Sítio Serrota e Sítio Oiteiro, concatenada com a 

fala de Seu Nel. A intenção é de expor as manifestações matemáticas presentes nas etapas do 

processo construtivo da cisterna de placas. Tal intenção é materializada por meio dos relatos 

dos cisterneiros e imagens captadas durante a essa etapa da pesquisa. Como parte integrante 

deste capítulo, também retrataremos o trabalho de intervenção/experiência educacional 

realizado na escola local. 

 

 

4.1 A Construção de cisternas sob o prisma da Etnomatemática 

 

Conforme retratado, o ato de captar e armazenar água para os períodos de escassez nas 

regiões áridas e semiárida do globo é milenar. Essa técnica foi se aperfeiçoando e ganhando 

contornos e caraterísticas das localidades onde essa prática se faz necessário. No Semiárido 

brasileiro, a técnica mais difundida é a da cisterna de placas de 16 mil litros, inspirada no 

modelo idealizado por Seu Nel, de forma cilíndrica, construídas a partir de placas de cimento. 

A investigação apontou que a referida prática dos cisterneiros traz diversas 

manifestações matemáticas empíricas, fruto do saber/ fazer cotidiano desses profissionais. 

A despeito disso, Seu Nel diz que nunca frequentou uma escola, que sua formação foi 

na “escola da vida”, não obstante, sua ideia “pegou” e hoje é uma realidade em todo Semiárido 

brasileiro. Nessa esteira, D’Ambrosio (1990, p. 6) ressalta que “toda atividade humana resulta 

de motivação proposta pela realidade na qual está inserido o indivíduo através de situações ou 

problemas que essa realidade propõe”. 

Dito de outra forma, diante os desafios da realidade do Semiárido, sertanejos, como Seu 

Nel, Seu Luís e Seu Gomes tiveram que desenvolver e mobilizar estratégias, incluído as 

matemáticas, para vencer os desafios a eles impostos, consequentemente, gerando novos 

conhecimentos, que serão passados ou aperfeiçoados pelas gerações futuras. 

No tocante à “Escola da vida30”, citada por Nel, Almeida (2008), aponta que 

conhecimento formal/institucionalizado, necessário a diversas demandas da construção civil, 

                                                

 

30 Para Gohn (2006), a educação não formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, as experiências são 

compartilhadas de forma coletiva no dia a dia. O espaço destinado a esta forma de educação é o próprio local do 
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muitas das vezes torna-se dispensável, pois os operários desse setor, os quais incluímos, 

também, os cisterneiros, desenvolvem constantemente soluções para superar tais demandas.  

Esses operários conseguem criar meios de driblar a carência do conhecimento formal 

usando a criatividade, característica que é imanente ao ser humano (ALMEIDA, 2008; 

D’AMBROSIO, 2009b). O resultado dessa criatividade são procedimentos laborais, atitudes, 

ferramentas de trabalho e estratégias que resultam em edificações que venham a atender à 

necessidade humana, conforme veremos mais adiante. 

Nessa conjunta, corrobora D’Ambrosio (2009b): 

 

 
O cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura. A todo 

instante, os indivíduos estão comparando, classificando, qualificando, 

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

usando os instrumentos materiais e intelectuais que são próprios a sua cultura. 
(D’AMBROSIO, 2009b, p.22). 

 

 

Portanto, depreendemos que a Matemática, mesmo que de forma não sistematizada, está 

presente nos fazeres dos indivíduos. Deste modo, “pessoas podem estar a fazer Matemática, 

podem estar engajados em pensamento que envolve processos de reflexão matemática sem, no 

entanto, denominar a sua atividade como matemática” (GERDES, 2010, p. 162). 

 

 

4.1.1 Saberes/fazeres matemáticos e as etapas do processo construtivo das cisternas 

 

 

Por opção didática, desdobraremos o processo construtivo da cisterna de placas em nove 

etapas assim elencadas: escavação do buraco, “batimento” das placas, confecção das vigas da 

tampa, piso, levantamento da parede, reboco, colocação da tampa (guarda sol), acabamento e 

montagem das calhas. Cabe ressaltar, que essas etapas podem ter sua ordem alterada a critério 

do cisterneiro. 

Iniciando os trabalhos in locu, depois de termos nos articulado com CPPNEESF para 

anuência da nossa observação dos trabalhos dos cisterneiros, chegamos à comunidade rural 

Sítio Serrota, em Alexandria/RN, no dia 06/11/2017. Na oportunidade, acompanhamos os 

                                                

 

indivíduo ou do grupo onde há interação e intenção de ensino. Ocorre em ambiente construído coletivamente, 

segue as normas de referidos grupos e a participação não é obrigatória. 
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trabalhos do cisterneiro Seu Luís na construção de três cisternas naquela localidade, tendo os 

trabalhos de pesquisa de campo se estendido até o dia 13/11/2017. 

A primeira cisterna estava sendo erguida na residência da família do Senhor Gustavo31, 

que gentilmente nos acolheu para execução de nossa investigação. Após apresentações e 

cumprimentos nos dirigimos ao canteiro onde estava sendo erguida a cisterna. Além do 

beneficiário, as atividades contavam com ajuda de outros dois comunitários, fato comum, já 

que essas tecnologias sociais são erguidas em regime de mutirão. 

Perguntei, inicialmente, ao cisterneiro quanto tempo demoraria para erguer a cisterna, o 

mesmo respondeu que o processo construtivo dura em média quatro dias, sendo um dia para 

escavação do buraco, outro para construção das placas e dois para erguer o reservatório, 

acabamento e montagem das calhas, no caso, a cisterna já estava com o buraco escavado. Esse 

prazo é ratificado por Seu Nel, que disse normalmente gastar três a três dias e meio. 

No entanto, Seu Luís ressalta que esse prazo pode variar para mais um dia, caso haja 

necessidade de adequar o buraco, ou seja, proceder com renivelamento da cavidade onde será 

erguida a cisterna, fato muito comum, dadas as caracterizas geológicas do solo do Semiárido. 

Face ao exposto, vamos às etapas construtivas a seguir. 

 

 

a) Escavação do buraco 

 

 

Nessa primeira etapa, é feita a escolha do lugar onde será erguida a cisterna, que segundo 

as recomendações do P1MC deverá ser próximo à residência, longe de fossas, galinheiro, 

chiqueiro ou pocilga para evitar contaminação. 

Para demarcar a área de construção da cisterna, o cisterneiro com um toco de pau e um 

pedaço de 2,5 m de arame ou corda começa a demarcar a circunferência. Seu Nel chama esse 

procedimento de “circunferenciar32 a boca da cisterna” (CARVALHO, 2019, s.p.). Ainda 

nesse início dos trabalhos, percebemos que de forma intuitiva, matematicamente, o cisterneiro 

está demarcando o centro da circunferência, traça o raio (distância do toco a extremidade do 

fio) e posteriormente, fazendo um giro, traça a circunferência, a “boca da cisterna”, como 

mostra a Figura 10, a seguir: 

 

 

                                                

 

31 Pseudônimo. 
32 Forma averbada da palavra circunferência citada por Seu Nel. 
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Figura 10. Demarcação da boca da cisterna (área de construção da cisterna). 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 

 

 

Essa linguagem própria, adotada pelo cisterneiros, vem ao encontro da perspectiva 

Etnomatemática, onde os elementos matemáticos adquirem uma linguagem e simbologia 

endógena dos grupos onde esses elementos se manifestam. Na realidade investigada, termos 

como “fundura”, “boca da cisterna”, “traço”, “rodão”, “passada”, “carro”, “troiado”, 

“guarda sol”, “circunferenciar” entre outros, são bastante comuns na linguagem dos 

cisterneiros. 

Retornando ao processo de escavação do buraco da cisterna, o cisterneiro dar “cinco 

passadas” de uma ponta a outra da circunferência passando pelo centro. Esse procedimento, 

conforme destaca Seu Luís, é para conferir se chega ao registro de 5 m de diâmetro. Vemos 

aqui, que ao utilizar a “passada33”, medida não padronizada, etnomatematicamente, Seu Luís 

está se referindo aos 5 m de diâmetro, uma vez que uma passada corresponde aproximadamente 

a 1 m linear. 

A respeito desse procedimento para obtenção da medida do diâmetro, Seu Nel demostra 

certa propriedade geométrica: “basta medir a distância do toco a ponta da boca da cisterna e 

multiplicar por dois, aí temos a medida do diâmetro” (CARVALHO, 2019, s.p.). De fato, 

matematicamente o diâmetro é concebido como dobro da medida do raio.  

                                                

 

33 Passada refere-se ao ciclo da marcha, é a distância entre o apoio de um pé, até seu próximo toque ao solo; por 

exemplo, é a distância entre o apoio do pé direito ao solo até o próximo apoio do pé direito no solo, medindo entre 

70 a 82cm (LIMA, 2009). 
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Ainda no tocante a etapa da escavação do buraco, essa também pode ser feita de forma 

mecanizada utilizando o auxílio de um trator tipo retroescavadeira (Figura 11). Como grande 

parte do solo do Semiárido é cristalino (muito rochoso) a maioria dos beneficiários opta pela 

forma mecanizada, contratando tratores ou recebem ajuda das prefeituras para tal fim.  

 

 

Figura 11. Escavação com auxílio de trator. 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 

 

 

Ressaltamos que o P1MC destina uma verba de R$ 80,00 para a escavação. Mesmo 

optando pelo uso do trator, o trabalho final de alinhamento da base do buraco tem que ser feito 

de forma manual. Conforme expõe Seu Luís, ao final, a cavidade tem de ter 1,20 m de “fundura” 

(altura), com 5m de diâmetro. 

Outro ponto a ser destacado nessa primeira etapa é a questão do nivelamento do buraco, 

ou seja, da base (piso) que não pode estar inclinada.  

Indagado sobre a problemática acima, o cisterneiro Luís destacou que: “Se a base estiver 

inclinada causará problemas na edificação da cisterna, que não obedecerá ao prumo34, ficará 

torta” (LUÍS, 2017, s.p.). Ou seja, tendo essa preocupação o cisterneiro estará garantindo que a 

                                                

 

34 Instrumento utilizado na construção civil constituído de corpo pesado com uma alça na base, amarrado a um fio 

flexível, para verificar a verticalidade de um lugar. 
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cisterna seja erguida de forma reta, matematicamente, na forma de um cilindro reto35, o qual a 

fundura forma um ângulo reto (90°) em relação à base. 

Destarte, vemos claramente nos procedimentos adotados na construção das cisternas de 

placas uma a associação do saber-fazer popular com matemática formal/escolar, propiciando 

um cenário fértil para investigação etnomatemática, pois o que a princípio poderia ser visto 

como uma simples prática laboral, social ou cultural pode potencializar a construção de 

conhecimentos a partir de outras formas de fazer/pensar matemática. Corroborando com essa 

hipótese, entende D’Ambrosio (2001b) que a necessidade que o homem tem de dominar os 

desafios da vida certamente impulsionou muitas elaborações matemáticas. 

Sendo assim, há de se pensar que há muitas formas de se pensar/fazer matemática para 

além da matemática dita acadêmica, formas essas, que no universo empírico das múltiplas 

realidades dos diversos grupos sociais são perfeitamente aceitáveis e coerentes, 

matematicamente. 

 

 

b) Batimento das placas  

 

 

Bater as placas, conforme expressam os cisterneiros, refere-se ao procedimento de 

confecção das placas de cimento da parede e da tampa da cisterna. Nessa etapa, é evidente a 

aplicação de conceitos geométricos e de proporcionalidade conforme delineado a seguir.  

Para a cisterna de 16 mil litros, Seu Luís confecciona 42 placas para a construção da 

parede e 21 placas para tampa (guarda sol). Cabe ponderar que a quantidade de placas pode 

variar conforme as dimensões do molde utilizado, para tanto, nesta investigação utilizaremos 

as dimensões adotadas por Seu Luís. 

Consoante à concepção inicial de Seu Nel, as placas da parede são feitas em moldes 

retangulares, levemente curvados, que podem ser confeccionadas de madeira ou de ferro, 

conforme mostra a Figura 12. Para tanto, Seu Luís perfez um molde de ferro com dimensões 

55 cm por 94 cm, sendo 4 cm de espessura. Segundo Seu Luís, o molde de ferro leva vantagem 

em relação ao de madeira na hora de desenformar. A curvatura se faz necessária para 

acompanhar o contorno da cisterna, chegando assim à forma arredondada da mesma. 

  

                                                

 

35 Cilindro o qual a altura e a base formam um ângulo reto (90°). 
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Figura 12. Molde retangular. 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 

 

 

Seu Nel conta que para chegar a esse formato redondo do molde procurou um 

marceneiro próximo a sua casa para lhe auxiliar na empreitada: “Rabisquei uma circunferência 

no chão, o raio era mais ou menos de 1,6 m, coloquei a madeira com 5 cm de comprimento e 

fomos entortando a madeira até chegar a curvatura da circunferência rabiscada” (CARVALHO, 

2019, s.p.). Seu Nel afirma, ainda, que: “Essa primeira placa era de 5036 cm por 35 cm de altura 

e 5 cm de grossura” (CARVALHO, 2019, s.p.). 

Esse procedimento desenvolvido por Seu Nel, com auxílio do seu conhecido 

marceneiro, mais uma vez se manifesta um saber matemático intuitivo: a divisão de uma 

circunferência em partes iguais (Figura 13). Procedimento esse que se fosse resolvido pela via 

da matemática formal necessitaria de domínio sobre o conceito de ângulos, construções 

geométricas numa circunferência, entre outros conteúdos matemáticos. No entanto, percebemos 

que o cisterneiro venceu essa atividade “complexa” empreendendo saberes/fazeres próprios, 

intuitivamente, e que se validaram na prática. 

 

  

                                                

 

36 Em suas primeiras cisternas, Seu Nel utilizava placas para parede de 50 cm por 35 de altura, com 5 cm de 

espessura feita de pau. Como ele diz: isso depende muito do tamanho da cisterna e da necessidade do cliente. 
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Figura 13. Processo de confecção da placa curvada por Seu Nel. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

 

Consoante ao que retratamos da história do criador da cisterna de placas, a possibilidade 

de construir placas arredondadas a partir de uma mistura de areia, cimento e água foi o start 

para a concepção iniciativa de Seu Nel. Ele viu, nessa possibilidade, a facilidade em construir 

as placas e montagem das mesmas, perfazendo assim a cisterna como se fosse o resultado de 

um quebra-cabeça, no qual as peças são as placas. 

Já as placas da tampa (Figura 14) tem formato trapezoidal, medindo 1,65 m de lado, 

repartida em três trapézios de 53 cm de lado, com uma espessura de 2 cm. Indagado sobre esse 

formato e medidas do molde da tampa, Seu Luís responde porque este formato permite uma 

maior facilidade na hora da montagem da tampa.  

Para Seu Nel, esse formato das placas da tampa é o melhor que se adapta a estrutura “do 

guarda sol”, ou seja, pós-colocadas às vigas de sustentação.  
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Figura 14. Molde trapezional. 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 

 

 

A confecção dessas placas obedece a uma a proporções bem definida. Para as placas da 

parede (Figura 15) são necessários quatro “traços” na proporção de 1:3, isto é, um saco de 

cimento para três “carros” (carro de mão) de areia. Já para as placas da tampa (Figura 29) é 

cogente um traço com a proporção de 1,5:4, um saco e meio de cimento para quatro carros de 

areia. 

Observamos ainda que cada placa da parede Seu Luís leva em média 38 segundos para 

confecção, já a placa da tampa essa média é de 48 s, por essa ser mais detalhada e o alisamento 

dar-se com a colher de pedreiro. As 21 placas da segunda fileira da parede devem ter uma 

cavidade no canto superior esquerdo de 7 cm por 7 cm para fixação das vigas de sustentação da 

tampa. 

 

Figura 15. Placas “da parede”. 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 
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Figura 16. Placas da tampa. 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 

 

 

Percebemos, nessa etapa, o quanto o saber-fazer empírico é rico, dinâmico e estruturado. 

Quando essas manifestações matemáticas, oriundas do cotidiano dos indivíduos, são 

harmonizadas com a matemática formal/escolar podem concretizar, não somente novos 

conhecimentos, mas em técnicas, práticas e tecnologias que venham a beneficiar a qualidade 

de vida das pessoas, como é o caso das cisternas de placas no Semiárido nordestino. 

Retomando o processo construtivo, um fator que merece atenção é preocupação do 

cisterneiro Luís com a qualidade da cisterna, sempre prezando pela segurança e sustentabilidade 

do equipamento, suas proporções no preparo da argamassa divergem um pouco dos contidos 

nas cartilhas orientadoras e manuais de construção da cisterna, mas salienta: 

 

 
Sempre prezo por construir uma cisterna forte, nunca nenhuma pessoa veio 
reclamar que minha cisterna vazou ou rachou, o projeto manda 16 sacos de 

cimento, sempre peço ao dono da casa pra comprar mais quatro sacos pra 

construir uma cisterna bem resistente, mas se tiver somente os dezesseis, eu 

também construo. Se for necessário subo na tampa da cisterna pra da garantia 
do meu trabalho (LUÍS, 2017, s.p.).  

 

 

Esse agir do cisterneiro encontra eco nas palavras de D’Ambrosio (2009b, p.31), ao 

afirmar que: “As ideais matemáticas, particularmente comparar, classificar, medir, explicar, 

generalizar, inferir e, de algum modo, avaliar, são formas de pensar, presentes em toda a espécie 

humana”. Assim, ao Seu Luís reportar o aspecto qualitativo de seu fazer, as ideias de 
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comparação, quantificação, medição e de explicação, contidas em sua resposta, dão ênfase a 

dimensão cognitiva da Etnomatemática. 

Por fim, passadas três horas de confeccionadas as placas, os cisterneiros orientam os 

ajudantes a aguarem as placas, de duas em duas horas, para que as mesmas não venham a rachar, 

ou apresentar orifícios pós o processo de secagem. No dia seguinte, as mesmas estarão dispostas 

para erguer a parede e a tampa da cisterna. 

 

 

c) Confecção das vigas da tampa  

 

 

Na sequência do processo construtivo, procede-se com a confecção das vigas de 

sustentação da tapa (Figura 18), que ao final darão o efeito do cone da mesma, ou como prefere 

chamar Seu Nel: do “guarda sol” (CARVALHO, 2019, s.p.). As 21 vigas têm formato de um 

prisma retangular (paralelepípedo) cujas dimensões são 6 cm por 6 cm por 1,75 m de altura. 

Nessa etapa, o traço utilizado por Seu Luís é 1,5:1:2, ou seja, um saco e meio de cimento para 

um carro de brita e dois carros de areia. O cisterneiro não usa molde, nessa fase. Ele distribui 

varas de madeira em paralelo de forma a obedecer às dimensões postas, como mostra a Figura 

17, a seguir: 

 

 

Figura 17. Preparação das vigas. 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 
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Figura 18. Vigas da tampa. 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 

 

 

Segundo Seu Luís, para dar maior resistência às vigas são utilizadas varas de vergalhões 

de “16” (16 mm, diâmetro do ferro) o cisterneiro procede com cortes das varas, cada uma com 

1,80 m e retorce 5 cm para fazer o gancho que comporá o topo da tampa, como mostra a figura 

a seguir: 

 

Figura 19. Corte dos vergalhões para composição das vigas. 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 
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A respeito desse procedimento, Carvalho (2019) conta um ato que chama atenção por 

sua criatividade. O cisterneiro aposentado relata que no começo a escassez de material para 

construção civil era grande em sua região e que para dá prosseguimento ao seu invento foi 

necessário encontrar algumas alternativas para suprir tal carência. 

Na ausência de ferro, necessário para a confecção das vigas da tampa, Seu Nel destaca 

que utilizou restos de fio de cobre grosso de linhas de telefone que sobrava das instalações feitas 

pela companhia telefônica local. 

 

 

d) Piso (base da cisterna)  

 

 

Com o buraco definitivamente nivelado, o passo seguinte é a construção da laje do 

concreto do piso. Por exigir uma maior resistência, a argamassa é feita seguindo a proporção 

do traço das vigas (1,5:1:2). Também é necessária uma estrutura de ferro, o qual Seu Luís 

denomina de “rodão do piso” (LUÍS, 2017, s.p.). Esse rodão é constituído de três 

circunferências concêntricas (fixa a um mesmo centro) interligadas por varas de ferro. O 

vergalhão utilizado é de 3/4, ou seja, um ferro 6,3 mm de “bitola37”. 

Para montagem do rodão o cisterneiro demarca o centro com pedaço de ferro 

enterrado, traça um raio de 1,75 m e depois demarca oito pontos bem distribuídos para a 

formação da circunferência maior, em seguida colocam-se três varas de ferro de 3 m, dispostas 

transversalmente, que formarão os diâmetros dessa circunferência.  

Em seguida, é traçada uma circunferência concêntrica a primeira com 1,50 m de raio 

e por último uma terceira circunferência também concêntrica com 25 cm de raio, como mostra 

a Figura 20. Cabe ressaltar que esse procedimento de construção também foi adotado por Seu 

Nel. Possivelmente Seu Luís viu esse modelo sendo difundido e apenas replicou.  

  

                                                

 

37 Refere-se ao diâmetro da ferragem. 
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Figura 20. Rodão do piso. 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 

 

 

Perguntamos a Seu Nel o porquê desse modelo de estrutura do rodão do piso, ele 

respondeu: “por se tratar de uma base circular, esse desenho é que melhor distribui a ferragem 

na base de concreto” (CARVALHO, 2019, s.p.). Ou seja, Seu Nel quis dizer que a quantidade 

de ferro é uniformemente distribuída em toda a base de concreto quando se utilizada desse 

modelo de estrutura de ferragem adotada pelo cisterneiro Luís. 

Nessa etapa, é perceptível como os elementos matemáticos, circunferência, círculo e 

ângulos estão presentes. A habilidade de Seu Luís na montagem do rodão mostra o quanto o 

saber-fazer laboral e a matemática escolar se comungam. 

Por essa razão, face às evidências identificadas nesta investigação, ratificamos a 

perspectiva D’Ambrosiana de que a matemática é resultante da ação sócio-histórica do homem. 

Pensamento esse, corroborado por Skovsmose (2008), que vê a matemática não apenas como 

um assunto a ser ensinado e aprendido; mas ela por si é um tópico da cultura tecnológica 

humana sobre a qual é preciso refletir. 

Terminado o rodão, procede-se com construção do piso (Figura 21), distribuindo a 

argamassa a partir do centro da circunferência, argamassa essa deve ter uma espessura entre 5 

cm a 6 cm, conforme precisa Seu Luís. 

  



100 

 

Figura 21. Piso (base da cisterna). 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 

 

 

e) Levantamento da parede da cisterna 

  

 

No terceiro dia de atividades, com as placas devidamente secas, dar-se-á o levantamento 

da parede da cisterna. Primeiramente, o Seu Luís empreende com as demarcações de 

distribuições das placas na base. A partir do centro ele delineia uma circunferência 1,75 de raio 

sobre o piso, em seguida com a ponta de um ferro, vai demarcando, ou seja, subdividindo a 

circunferência da base em 21 partes de 55 cm, conforme mostra a Figura 22, a seguir: 

 

 

Figura 22. Demarcação da base da cisterna. 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017).  
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Em seguida, o cisterneiro procede com a colocação da primeira fileira de placas 

rejuntando-as com argamassa. Para dar suporte às placas enquanto estão sendo alocadas, Seu 

Luís utiliza grampos, que ele próprio confeccionou, interligando as placas, conforme mostra a 

figura a seguir:  

 

 

Figura 23. Sustentação da parede com uso de grampos. 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 

 

 

No entanto, esse procedimento de suporte das placas também pode ser utilizado varas 

de pau, como faz Seu Gomes e Seu Nel, conforme mostra a Figura 24, a seguir: 

 

 

Figura 24. Sustentação da parede com uso de varas de pau. 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 



102 

 

Assentada a primeira fileira de placas, o passo seguinte é feito o processo de amarração 

das placas, rodeando 12 fileiras com arame galvanizado de n° 12 38 (Figura 25). Indagado sobre 

o porquê desse procedimento, Seu Luís respondeu: “a gente faz isso para dá maior sustentação 

a parede”. Ao pensar dessa forma, o cisterneiro faz alusão à pressão que a água armazenada na 

cisterna exerce sobre a sua parede, por isso, a necessidade que a parede esteja a mais resistente 

possível.   

 

 

Figura 25. Amarração da primeira fileira de placas. 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 

 

 

De fato, de acordo com Tavares (2009) e Lisboa (2011), assim como um líquido 

qualquer armazenado em um recipiente exercer uma força (pressão) sobre sua superfície lateral, 

a água contida na cisterna exercer uma pressão sobre sua parede. Em face desse fenômeno 

físico, o procedimento de amarração, aliado ao aterramento de parte da cisterna mitigará a 

tensão de tração na parede da cisterna. 

Seu Nel chama essa etapa de “argolarmento” (CARVALHO, 2019, s.p.). Ele diz ser 

umas das fases que requer mais cuidado, pois o vergalhão deve estar bem esticado como se 

fosse uma corda de violão. “A gente usa um ferro entortado na forma de um “V”, coloca em 

                                                

 

38 É um arame de 2,77 mm. 
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cada fileira de vergalhão e vai retorcendo até ficar totalmente esticado, a gente faz isso pra dá 

maior sustentação a parede da cisterna”, diz o precursor das cisternas de placas.  

Em seguida, Seu Luís procede com o assentamento da segunda fileira, sendo cada placa 

disposta entra duas placas da primeira fileira. Concluído o assentamento da segunda fileira de 

placas, também a circunda  com 12 voltas de arame, como mostra a Figura 26, a seguir: 

 

Figura 26. Amarração da segunda fileira de placas. 

 
Fonte: Arquivo do Autor (2017). 

 

 

f) Reboco 

  

 

Essa etapa contempla o reboco interno e externo. Seu Luís começou pelo reboco 

externo. Segundo ele, para o reboco são necessários dois traços de argamassa na proporção de 

1:2,5, um saco de cimento para dois carros e meio de areia. 

Luís (2017, s.p.) esclarece que até a altura do aterramento o reboco é “alisado na colher 

de pedreiro (Figura 27), acima do aterramento o reboco deve ser troiado”, ou seja, o reboco 

deve ser feito com auxílio de uma desempenadeira39. Indagado sobre isso, o cisterneiro 

responde porque toda a parte inferior será aterrada, portanto, já terá o reforço da terra. 

  

                                                

 

39 Instrumento utilizado pelos profissionais da construção civil para dar o acabamento em paredes e pisos: é o que 

vai dar lisura à argamassa que estará por cima do reboco, preparando-a para receber a pintura. 
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Figura 27. Reboco externo. 

 
Fonte: Arquivo do Autor (2017). 

 

 

Para o reboco interno, parede e piso, são três traços de 1,5:2,5, ou seja, um carro e meio 

de cimento para dois carros e meio de areia. O acabamento é todo feito com a desempenadeira, 

como mostra a Figura 28, a seguir: 

 

 

Figura 28. Reboco interno. 

 
Fonte: Arquivo do Autor (2017).  
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Assim sendo, percebemos claramente a aplicação do conceito de proporcionalidade na 

preparação dos traços de argamassa.  

 

 

g) Colocação da tampa (guarda sol) 

 

 

Essa é a última etapa da fase estrutural da cisterna. Para erguê-la é necessário um auxílio 

de um suporte central de madeira, “travessão”, denomina Sr. Luís. Ele coloca o “travessão”, 

medindo 2,40 m, feito de madeira de algaroba40 e na extremidade um disco de arado utilizado 

em tratores. Indagado por usar um disco de arado, o cisterneiro diz porque ele melhor se adapta 

ao “capitolo” (vértice do cone) e deixa as vigas mais alinhadas. 

 

 

Figura 29. Travessão de sustentação da tampa. 

 
Fonte: Arquivo do Autor (2017). 

 
 

De fato, ao escolher o disco de arado, que tem forma arredondada melhor equilibra as 

vigas, além de facilitar a confecção da ponta do cone. Outros cisterneiros, como Seu Gomes, 

usam este suporte com a madeira circular na ponta, o que conforme Luís (2017), “dá mais 

trabalho”.  

                                                

 

40 Planta resistente, típica do sertão nordestino. 
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Sobre essa ação do cisterneiro Luís, endossa D’Ambrosio (2009b): 

 

 
Ao se deparar com situações novas, reunimos experiências de situações 

anteriores, adaptando-as às novas circunstâncias e, assim, incorporando à 

memória novos fazeres e saberes. Graças a um elaborado sistema de 
comunicação, as maneiras e modos de lidar com as situações vão sendo 

compartilhadas, transmitidas e difundidas (D’AMBROSIO, 2009b, p.32).  
 

 

Tal iniciativa de Seu Luís, em procurar atender suas necessidades e otimizar seu 

trabalho, a partir de seus instrumentos: moldes de ferro, ao invés das de madeira, utilização de 

grampos para sustentação das placas, em lugar das varas de madeira e o uso do travessão com 

disco de arado, evidenciam, mais uma vez, seu fazer/pensar matemático, mesmo que de forma 

empírica.  

Uma vez afixadas às vigas, procede-se com a colocação das placas das tampas, 

perfazendo assim como denomina Seu Nel a estrutura do “guarda sol” da Cisterna, como mostra 

a Figura 30, a seguir:  

 

 

Figura 30. Colocação da tampa (guarda-sol). 

 
Fonte: Arquivo do Autor (2017). 

 

 

Esta etapa da construção da cisterna tem suas bases, a partir das brincadeiras de Seu Nel 

quando criança (Figura 31). O precursor relatou: “já tinha a ideia de como fazer o corpo da 

cisterna, ficava faltando à forma como construiria o guarda sol” (CARVALHO, 2019, s.p.). Foi 

aí que Seu Nel se lembrou das suas brincadeiras de criança: “Eu brincava de cavalo de pau e a 
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casa dos bois eu fazia de sabugos de milho, eu arrumava os sabugos de maneira que formasse 

um guarda sol, percebi que a casinha de sabugos ficava bem firme e pensei, posso tentar usar 

essa ideia para construir o guarda sol da cisterna!” (CARVALHO, 2019, s.p.). 

 

 

Figura 31. Concepção da tampa da cisterna (guarda-sol). 

 
Fonte: Arquivo do Autor (2019). 

 

 

Essa iniciativa de Seu Nel encontra-se amparo na perspectiva D’Ambrosiana, uma vez 

que, o autor concebe que o cotidiano, incluindo as brincadeiras, podem vi a produzir fatos e 

artefatos, como é o caso do guarda sol criado por Nel, que no seu âmago traz toda uma carga 

de elementos e procedimentos matemáticos (D’AMBROSIO, 2009b).   

Terminada a colocação das placas do guarda sol, procedesse com o reboco, sendo a 

argamassa da proporção de 1,5:4 (um saco e meio de cimento para quatro carros de areia), como 

mostra a Figura 32, a seguir: 
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Figura 32. Reboco da tampa. 

 
Fonte: Arquivo do Autor (2017). 

 

h) Acabamento 

 

 

Segundo Seu Luís, 24 horas após a conclusão do reboco interno e do piso, aplica-se o 

“gordim”, como é chamada a mistura impermeabilizante aplicada na parte interna da cisterna 

(Figura 33). A mistura é feita com 5 litros de água, 1 kg de argamassa, 13 kg de cimento e 2 

litros de impermeabilizante líquido. Com um pincel Seu Luís aplica três mãos da mistura em 

todo o interior da cisterna, exceto a tampa. 

 

 

Figura 33. Impermeabilização interna da cisterna. 

 
Fonte: Arquivo do Autor (2017).  
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Seu Nel atenta que, devido a esse processo de impermeabilização, antes de usar a 

cisterna o usuário tem que lavar com agua pura, duas ou três vezes, jogando fora a água dessa 

limpeza. Ele recomenda ainda que deve sempre deixa um pouco de água no fundo:“assim na 

base de 10 cm de água limpa, pois não pode deixar a cisterna totalmente seca se não ela pode 

estourar41, o fundo esquenta pois é meio abafado lá dentro” (CARVALHO, 2019, s.p.). 

Próximo passo, é a instalação da bomba para saída d’água. Essa bomba é uma tecnologia 

social também certificada pela FBB e vem junto com kit para instalação da cisterna. Também 

é instalada uma janela na tampa para captação manual de água. 

Por fim, procede-se com a caiação em toda a parte externa da cisterna (Figura 34). Seu 

Luís, assim como os outros dois cisterneiros, aplicam três mãos de cal. A escolha pela cal é 

justificado, segundo Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (2016), pelo efeito 

reflexivo da luz do sol, reduzindo a temperatura do cimento, protegendo-o de umidade e 

diminuindo a possibilidade de futuras fissuras e dilatações. 

 

 

Figura 34. Caiação da parte externa da cisterna. 

 
Fonte: Arquivo do Autor (2017). 

 

 

 

 

 

                                                

 

41 Rachar 
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i) Instalação das calhas 

 

 

Essa etapa é feita por meio de calhas que podem ser de zinco ou PVC, que são presas aos 

caibros do telhado da casa e canos que ficam entre as calhas e a cisterna (Figura 35). Os 

cisterneiros recomendam que na entrada da cisterna seja colocada uma espécie de coador para 

evitar o ingresso de sujeira advindas do telhado no interior da cisterna. 

 

 

Figura 35. Instalação das calhas. 

 
Fonte: Governo do Maranhão (2017)42. 

 

 

Retomando a história de Seu Nel, como citamos, era acentuada a carência de materiais 

para construção civil na região em que morava – Simão Dias/SE. Carvalho (2019) afirmou que 

para fazer as calhas das primeiras cisternas era necessário extrair madeiras dos pés de Angico43, 

pois era difícil encontrar zinco ou canos de PCV. 

 

 

4.1.2 Algumas reflexões e indagações pertinentes 

 

 

Concluída as etapas acimas elencadas, o resultado é tecnologia social genuinamente 

sertaneja que vem aos poucos modificando a dinâmica socioambiental do Semiárido brasileiro 

                                                

 

42 Imagem ilustrativa da cisterna concluída e as calhas instaladas, já que no período do trabalho de campo as calhas 

não haviam chegado, por questões de logística do P1MC.  
43 Vegetal típico do Semiárido brasileiro. 
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promovendo uma capacidade de estocagem de água na ordem de 9.919.088 m3 de água/ano, 

volume suficiente para abastecer uma família de até cinco pessoas, no período de estiagem que 

pode chegar a oito meses (ARTICULAÇÃO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 2018c). 

A partir da experiência de Seu Nel, hoje, o Semiárido brasileiro caminha para o registro 

de um milhão de cisternas construídas, garantindo o acesso à água potável de forma direta e 

democrática aos moradores dessa região. Sobre esse feito de Seu Nel, D’Ambrosio (1990), 

entende que a criatividade sempre converge para algo que fuja da rotina e que proporcione 

novas dimensões para um empreendimento.  

Assim, depreendemos que a cisterna de placas criada por de Seu Nel ocorreu num 

processo de necessidade e espírito investigativo, construído durante sua prática laboral de 

pedreiro, que, consequentemente, traz consigo toda uma lógica matemática.    

Face ao saber-fazer dos cisterneiros aqui relatados, constatamos que a Etnomatemática 

reúne elementos que possibilitam a articulação da matemática formal e a matemática popular, 

já que muitos dos conhecimentos endógenos estão, apenas, encobertos, ou seja, que ainda não 

tiveram o devido olhar e tratamento científico. Vejamos algumas dessas evidências: 

 

 

a) Por que do formato redondo (cilíndrico) da cisterna? 

 

 

Ao responder essa indagação, com tranquilidade, diz Seu Nel: “A coisa redonda é o 

seguinte, se eu fizesse de uma forma de um quadrado eu tinha de ficar esticando as parede aqui 

e acolá, elas se abrem44, não tem força e se você fazer redondo vai ter uma parede só, não tem 

como ela abrir facilmente, aí é mais segura, tem mais resistência” (CARVALHO, 2019, s.p.). 

Ao pensar no formato cilíndrico da cisterna, Seu Nel além de constatar a facilidade 

construtiva, evidencia também a eficiência quanto sua resistência à pressão interna da água45. 

Outro aspecto abordado por Seu Nel e corroborado pelo cisterneiro Luís, é o fato do formato 

redondo consumir menos material (areia e cimento) frente ao um formato retangular.  

Diante dessa afirmativa, buscamos amparo no estudo da geometria espacial para tal 

comprovação. Para tanto, consideremos o Esquema 15, a seguir:  

                                                

 

44 Se racham. 
45 Porto (2006) esclarece, tecnicamente, que a vantagem dos reservatórios circulares em relação a outros formatos, 

é que sob o efeito de pressões hidrostáticas (no caso da água) as tensões tangenciais são uniformes ao longo da 

parede circular, ou seja, não há pontos frágeis. No caso dos reservatórios não circulares as tensões tangenciais nos 
cantos tende a ser menores que em outros pontos da parede, fazendo desses cantos, pontos frágeis, 

consequentemnete, mais propenso a rumpturas. 
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Esquema 15. Áreas das superfícies de um cilindro e um cubo de mesmo volume. 

i) Consideremos um cilindro (ci) e um cubo (cu) de mesmo volume, ou seja, Vci = Vcu; 

ii) Dados do cilindro: 1,13 m de raio e 2 m altura; 

iii) Dados do cubo: 2 m de aresta; 

iv) A área da superfície lateral do cilindro, considerando apenas a base inferior, é dada por Sci = 𝜋r2 

+ 2𝜋𝑟h, sendo r o raio, h a altura e 𝜋 a constante matemática que corresponde aproximadamente a 

3,14; 

v) A área da superfície lateral do cubo, também considerando apenas a base inferior, é dado por Scu 

= 5a2, (a, medida da aresta do cubo); 

vi) Calculando a superfície lateral do cilindro temos: 

Sci = 𝜋r2 + 2𝜋𝑟h 

Sci = 3,14 . (1,13)2 + 2. 3,14 . 1,13. 2 

Sci = 4,009466 + 14,1928 

Sci = 18,20 

 

vii) Calculando a superfície lateral do cubo temos: 

Scu = 5 . a2   

Sci = 5 . (2)2 

Sci = 5.4 

Sci = 20 

 

viii) Logo Sci < Scu, consequente o material (areia e cimento) gasto para perfazer a superfície do 

recipiente cilíndrico é menor que o gasto na superfície cúbica.   

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

 

b) Por que do formato cônico da tampa (guarda-sol)? 

 

 

Além do relato, já descrito, da brincadeira de Seu Nel, que originou a estrutura do 

“guarda-sol”, o cisterneiro conta que essa estrutura, nesse formato favorece o não acúmulo de 

sujeiras advindas do vento, pois facilmente são retiradas pelo próprio vento, além de gastar 

menos material caso a tampa fosse feita de forma circula reta.  

Seu Luís também vai nessa direção do pensamento de Seu Nel, pois se a tampa fosse 

apenas uma base circular reta ela gastaria mais material, pois exigiria placas maiores, 

consequentemente mais ferro, componente que encareceria a construção. 

 

c) De onde vem a relação de um saco de cimento para cada 1000 litros? 

 

 

Em face dessa indagação, Seu Nel mostra certa noção de proporcionalidade e medidas 

através de conhecimentos adquiridos na sua lida como pedreiro e no próprio processo de 

aperfeiçoamento da cisterna. Como diz D’Ambrosio (2001b): A todo instante, os indivíduos 
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estão fazendo matemática, usando os instrumentos materiais e intelectuais que são próprios à 

sua cultura. 

“As primeiras cisternas que fiz eram de 14 mil litros, então usava de 14 sacos de 

cimento. Uma cisterna de terreirão, usada para produção agrícola, tem 52 mil litros, então 

precisaria de 52 sacos de cimento e assim por diante. Construo cisterna de qualquer tamanho”, 

(risos), afirma Seu Nel.  

 

 

d) E o traço, existe outros tipos de traço e como chega ao cálculo? 

 

 

Seu Nel com propriedade afirma, “há vários tipos de traço: dependendo da finalidade 

você vai botando mais ou mesmo areia, por exemplo, nós usamos os traços 1:4 ou 1:3 para fazer 

as placas porque elas não podem ser muito fracas” (CARVALHO, 2019, s.p.). Ressaltamos que 

aqui os traços são determinados tendo como referência um carro de mão cheio de areia e o 

cimento. 

Ele destaca, também, como procedia com o cálculo do traço a partir de latas de areia. 

“Eu usava um saco de cimento para cada seis latas de areia, ou seja, se minha cisterna era de 

14 mil litros eu fazia a conta (14 x 6), que dava 84 lata de areias” (CARVALHO, 2019, s.p.). 

Mais uma vez, o cisterneiro aposentado mostra o quanto dominava da noção de 

proporcionalidade. 

 

 

e) Como o senhor faz para calcular a quantidade de água dentro da cisterna? 

 

 

Esse foi o ponto alto, matematicamente, da nossa conversa. De forma bem extrovertida, 

Seu Nel nos releva o procedimento. Retirando, novamente, um dos seus projetos de cisternas, 

quando prestou serviço ao Governo de Sergipe, explanou Seu Nel: “Vou lhe ensinar professor 

(risos)”. A cisterna do projeto mostrado por Seu Nel tinha 1,96 m de raio e 2,5 m de altura. 

“A contabilidade é a seguinte, você pega a medida do raio, vezes novamente a mesma 

medida, vezes 3,14 e vezes a altura”. Atentamente, olhando a explicação do cisterneiro e ao 

mesmo tempo impressionado com seu raciocínio matemático, ele pediu para que eu fizesse a 

conta no celular e procedi conforme mostra o Esquema 16: 
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Esquema 16. Cálculo do volume da água em uma cisterna cilíndrica 

i) Conforme explanou o cisterneiro: raio x raio x 3,14 x altura; 

ii) Calculando, temos: 

Vc = raio x raio x 3,14 x altura 

Vc = 1,96 x 1,96 x 3,14 x 2,5 

Vc = 30,15 m3 que equivale a 30.150 litros46 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

 

Concluído o cálculo, indaga Seu Nel a este professor-pesquisador: “Deu 30? (Risos)”. 

O raciocínio do cisterneiro está, plenamente, coerente com a matemática formal, uma vez que, 

o modelo aplicado para esse tipo de situação é dado por Vc = 𝜋r2h. Cabe ressalta que Seu Nel 

fez uma aproximação (arredondamento)47 coerente para 30m3. Mesmo não expressando o raio 

na forma de potência, Seu Nel aplicou a noção de potência que é o produto de fatores iguais, 

ou seja, raio vezes o raio. 

Seu Nel prossegue contando um fato ocorrido numa discussão com engenheiros em 

Aracajú:  

 
 

Foi uma briga com um cara lá. Eu nunca fui numa escola, minha escola foi à 

escola da vida, trabalhando em obra às vezes media metro linear, metro 
quadrado, metro retangular e metro circular, todo tipo de medida. Eu aprendi 

essa contabilidade, aí tinha uns engenheiros e me perguntaram quantos litros 

de água cabiam nela, aí fiz esse cálculo eles ficaram chateados porque diziam 

que estava ensinando a eles (CARVALHO, 2019, s.p.). 
  

 

Nesse relato fica claro, o menosprezo por parte de alguém que detém o saber matemático 

acadêmico elaborado em detrimento o saber popular. A proposta da Etnomatemática vem de 

encontro dessas tentativas reducionistas de hierarquizar o conhecimento matemático; a proposta 

vem por em evidência a matemática oprimida48.  

Nessa conjuntura, lembra Almeida (2008), que a construção do pensamento matemático 

ocorre com todas as pessoas, não somente aos “gênios”, ou detentores de certas atividades 

consagradas. 

 

                                                

 

46 Da matemática formal temos que 1m3 equivale a 1.000 litros. O metro cúbico (m3) é uma unidade de medida de 

volume (espaço que um sólido geométrico, no caso o cilindro, ocupa no espaço; já litros (l) é uma unidade de 

medida de capacidade, que vem a ser a quantidade que um sólido geométrico comporta de um líquido qualquer, 

ou seja, é o volume interno de um sólido geométrico.   
47 Na concepção D’Ambrosiana isso é tido como uma matemática qualitativa. 
48 Termo denotado pelo educador matemático Paulus Gerdes, no ano de 1982.  
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f) De que lugar surgiu o valor (3,14) usado para fazer o cálculo do volume da cisterna? 

 

 

De maneira enfática e com propriedade ele respondeu: “É o pi, toda vez que tem uma 

forma redonda no meio da construção esse pi aparece e vale 3,14. Com esse pi eu calculo o 

volume de qualquer cisterna”. Complementa: “Essa contabilidade é uma só - ela não mente. 

Nunca fui à escola, mas se eu aprender uma lição hoje e já boto na cabeça”. 

Vimos, então, que foi na lida que Seu Nel se deparou e aprendeu a aplicar constante 

matemática 𝜋. A respeito desse fenômeno cognitivo, Vygotsky (1989), esclarece que a mente 

humana, consequentemente, a construção de conhecimento, não se desenvolve isoladamente; a 

natureza social do ser humano é primordial para a formação de conceitos, ideias e valores.    

Diante o exposto, vivenciar com os sujeitos dessa investigação a execução de suas as 

tarefas in loco foi de grande valia, uma vez que não bastaria simplesmente ouvir seus relatas e 

como resolveram os problemas matemáticos surgidos no cotidiano.  

Foi necessário também observar como eles se envolveram nesses problemas, pois a 

prática não é, e nunca será, inteiramente explicitada na fala. Diante esse contexto, repleto de 

riquezas de ordem social, ambiental, matemática, etc. delineamos, a seguir, os resultados da 

experiência educacional desenvolvida com os alunos do 9° do ensino fundamental da Escola 

Estadual Governador Dinarte Mariz, Alexandria/RN. 

    

 

4.2 Inserção da Etnomatemática dos cisterneiros no cotidiano escolar  

 

 

A referida ação pedagógica, visou desenvolver uma série atividades educacionais na 

perspectiva da Etnomatemática e da educação ambiental, de forma a contribuir com a 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos já abordados em sala e fortalecimento do paradigma 

da Convivência com o Semiárido, por meio da educação contextualizada. 

Nessa direção, Etnomatemática, enquanto proposta pedagógica, visa contribuir no 

desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, valorizando os seus 

conhecimentos culturais por meio do estudo das ideias, procedimentos e práticas matemáticas 

retiradas do contexto sociocultural no qual estão inseridos (ROSA; OREY, 2006). 

Seguindo a metodologia explicitada nesta dissertação, a ação pedagógica foi 

desenvolvida em cinco momentos, a saber: ambientação com a comunidade escolar; sondagem 

sobre as percepções e compreensões dos alunos quanto à Ciência Matemática e sua utilização 

em atividades do cotidiano; leitura reflexiva; visita a campo e culminância. 
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O primeiro momento foi reservado à ambientação com a comunidade escolar, com 

intuito de melhor conhecer seus atores e a dinâmica escolar, além de manifestar a intenção da 

presente pesquisa. Recebido o aval da Diretora para o desenvolvimento desde trabalho, o passo 

seguinte foi à escolha da turma participante, que por sugestão da gestora, chegamos à turma do 

9° ano do ensino fundamental.  

Essa turma, além de reunir uma maior bagagem de conteúdos matemáticos, 

possibilitando trabalhar um leque maior de conteúdos matemáticos, era a mais próxima do lugar 

investigado, além de reunir um maior número de alunos que residiam ou que mantinham 

relações sociais ou familiares com o referido lugar - Sítio Serrota e Sítio Oiteiro. 

Em conversa prévia com o professor titular, o mesmo informou que segue o programa 

curricular proposto para o referido ano de ensino, que costuma fazer bastante exercício tanto os 

do livro como traz exercícios extras. O docente, no entanto, retrata que muitos alunos chegaram 

ao nono ano com dificuldades em correlacionar os conteúdos das séries anteriores como os 

conteúdos atuais, fragilidades em leitura e raciocínio logico matemático. Outro fato relatado se 

refere à a dispersão por parte de alguns alunos, não prestando a atenção nas aulas, conversas 

paralelas, consequentemente, trazendo prejuízo à aprendizagem dos conteúdos. 

No momento seguinte, feita a apresentação do professor-pesquisador e da intenção da 

pesquisa, os alunos foram convidados assinarem o termo de consentimento (Apêndices E e F), 

em seguida, preencherem um questionário (Apêndice B) do tipo não estruturado sobre 

percepções e compreensões dos alunos quanto a Ciência Matemática e sua utilização em 

atividades do cotidiano. 

A escolha por esse tipo de instrumento de pesquisa deu-se por esse possibilitar aos 

respondentes uma maior liberdade em suas respostas (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Participaram dessa atividade, 15 dos 16 alunos da turma. 

A primeira inquirição do questionário versou sobre as concepções, conceitos e 

percepções dos alunos sobre a Matemática. Para uma melhor análise qualitativa das respostas, 

valemos da ferramenta de “nuvem de palavras49” (Figura 36), a qual evidencia as palavras mais 

citadas dentro do conjunto de respostas: 

 

 

                                                

 

49 Nuvem de palavras é um gráfico digital que mostra o grau de frequência das palavras em um texto. Quanto mais 

a palavra é utilizada, mais chamativa é a representação dessa palavra no gráfico. As palavras aparecem em fontes 

de vários tamanhos e em diferentes cores, indicando o que é mais relevante e o que é menos relevante no contexto 

(REDE EDUCA, 2015). 
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Figura 36. Nuvem de palavras50. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

 

 

Face às respostas apuradas, percebemos que perdura a percepção de que a Matemática 

é tida como algo “DIFÍCIL” e “COMPLICADA”, “a matemática para alguns é uma matéria 

difícil ou ruim, [...] pra mim, eu não gosto muito da matemática”, diz o aluno A; outro 

participante, aluno B, acrescenta “Matemática pra mim é uma matéria muito difícil e 

complicada para se aprender”; nessa mesma esteira destacamos o relato do aluno C “é uma 

matéria muito interessante até o 6° ano, eu só tirava nota boa, mas do 8° ano pra cá, está sendo 

muito complicado, já gostei muito”. 

Esses relatos expõem mais uma vez o abismo entre o ensino de Matemática e sua 

compressão por parte dos alunos. É certo destacar que a Matemática, assim como qualquer outra 

área de conhecimento, apresenta seu grau de “complexidade”, no entanto, consideramos que tal 

circunstância não parece ser suficiente para justificar esse olhar avesso a Matemática, a julgar 

pela sua trajetória, que nas palavras de Santos (2010) é uma Ciência utilizada para facilitar a 

vida e organizar a sociedade.    

Constatamos, também, que o termo “CÁLCULO” também se sobressai, mostrando que 

ainda impera nos ambientes escolares o alto grau de formalismo e mecanicismo com que a 

                                                

 

50 Ao valermos de tal recurso, consideramos oportunizar um artifício suplementar a análise do conteúdo, 

enriquecendo os sentidos do conjunto das falas, expondo-as de forma sintética e sistemática, além do impacto 

visual.    
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Matemática é abordada. Aliás, comungamos com D’Ambrosio (1989), que percebe que muitos 

alunos parecem acreditar que fazer matemática é seguir e aplicar regras e fórmulas, que são 

transmitidas pelo professor. 

No entanto, os alunos reconhecem que essa Ciência é útil para o “DIA-A-DIA”51, para 

“SOCIEDADE” e para “VIDA”: “A Matemática é uma matéria que nos ensina aprender mais 

e mais, ela nos ensina a fazer contas, uma coisa que levamos pra vida toda, sem a Matemática 

o que seria de nós, porque na maioria dos trabalhos de hoje em dia utiliza a Matemática”, diz o 

aluno C; outro aluno, D, reverbera tal concepção “a matemática para mim não é só uma matéria 

qualquer, é uma matéria que precisaremos para o nosso dia-dia e para vida toda, além de ser 

difícil, é interessante saber identificar como é que usa a matemática”. 

Essa percepção paradoxal encontra coro nas palavras de Soistak (2010) ao afirmar que 

os alunos concordam com a importância de estudar Matemática na escola, porém, encontram 

dificuldades na aprendizagem e não conseguem interligar o que é ensinado na escola com a 

matemática presenciada em situações do cotidiano.   

Esse contexto nos revela o quanto a Matemática está impregnada nas diversas atividades 

do cotidiano, que ela é produto da necessidade humana. Assim, julgamos que quanto mais 

próximo da realidade dos educandos a Matemática for abordada, estaremos favorecendo uma 

aprendizagem com sentido e significado para eles, conjuntura essa já constatada na pesquisa do 

“Programa Internacional de avaliação dos Alunos 2015”, abordada no subitem 2.3 desta 

dissertação. 

O questionário revelou ainda que situações ligadas ao dinheiro, comércio, tempo, 

cozinha e esportes são, matematicamente, mais percebidos pelos alunos inquiridos. Temáticas 

essas que podem, perfeitamente, constituírem campos para que se possa trabalhar e aproximar 

os conteúdos matemáticos, tornando o ensino mais atrativo e efetivo. 

Finalizando esse momento, foi realizada uma abordagem expositiva-dialógica (Figura 

37) sobre a Matemática e suas aplicações nas diversas áreas e atividades do cotidiano. Para 

proceder com essa ação, valemos do tema da “Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do 

ano de 2017 - A Matemática Está em Tudo!”. Mostrando que ela é útil e, também, prazerosa. 

  

                                                

 

51 Segundo os alunos inquiridos, esse dia a dia faz referência tantos às atividades laborais do cotidiano, quanto a 

situações por eles vivenciadas no esporte, jogos, comércio, etc.  
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Figura 37. Abordagem expositiva-dialógica. 

 
Fonte: Arquivo do Autor (2017). 

 

O terceiro momento foi destinado à leitura-reflexiva de um texto - A Cisterna e a 

Matemática (Apêndice C) de autoria deste professor-pesquisador. O desenvolvimento dessa 

atividade (Figura 38) partiu do pressuposto de que a leitura e interpretação são necessárias para 

o processo de aprendizagem da Matemática.  

A atividade foi alicerçada em um texto que contextualiza a temática desta pesquisa e a 

realidade local, objetivando que os estudantes, enquanto agentes sociais pertencentes a essa 

realidade, diante de situações-problema, pudessem estabelecer relações com elementos da 

Matemática para solucioná-las (SOUTO e NOGUEIRA, 2013). 

 

Figura 38. Atividade de leitura reflexiva. 

 
Fonte: Arquivo do Autor (2017).  
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Como resultado dessa atividade, destacamos o ambiente de discussão sobre os efeitos 

da seca e alternativas de Convivência com o Semiárido. Nesse contexto, a aluna E explanou: “a 

seca traz muitas consequências danosas, além da falta d’água, perca da criação, do gado e os 

preços sobem”. Perguntei a aluna “E porque os preços sobem?”. Ela, assessorada por outros 

colegas, respondeu: porque aumenta os custos para produzir alimentos. Por fim, a aluna F 

abordou a questão do êxodo rural: “muita gente sai do sertão nesse período”. 

Percebemos então que a partir de uma leitura reflexiva é possível tecer discussões que 

envolvam diversas áreas do conhecimento, o que consideramos possibilitar ganhos para o 

processo educativo. Cabe ressaltar, ainda, que uma das contribuições da Etnomatemática é 

possibilitar uma visão crítica da realidade, o que pode ser feito a partir da utilização de 

instrumentos de natureza matemática (D’AMBROSIO, 2009b). 

O texto suscitou as primeiras discussões sobre a Etnomatemática, dado que tal 

equipamento é fruto do saber popular dos sertanejos, pedreiros e agricultores. Sobre isso um 

aluno comentou: “Interessante, né professor?”. Esses cisterneiros não tem muito estudo, mas 

constrói um equipamento desses, com tamanha perfeição e segurança”. Essa fala do aluno 

permitiu que tratássemos das aproximações entre o conhecimento popular/empírico e o 

conhecimento científico, na perspectiva da Etnomatemática. 

Por fim, alguns alunos também pautaram a necessidade de preservação e bom uso da 

água armazenada nas cisternas: “Lá casa do meu avô tem uma e ele cuida direto da água da 

cisterna”, ressaltou outra aluna participante.  

Uma vez consolidada as etapas anteriores, além de os alunos estarem cientes que há 

outras formas de saber-fazer matemática, para além da escolar, e que essas estão enraizadas nos 

contextos socioculturais dos grupos, partimos para o planejamento do trabalho de campo, dos 

objetivos dessa ação pedagógica, das tarefas e retorno das atividades propostas, conforme 

delinearemos a seguir.   

Nessa etapa da ação pedagógica, nos aproximamos52 do modelo pedagógico proposto 

por Ferreira (1997), nele o autor apresenta os passos que devem ser seguidos quando se usa a 

Etnomatemática em sala de aula. 

Segundo o referido autor, após selecionar o contexto de interesse da sala e que englobe 

a dinâmica escolar e comunitária, os alunos saem a campo em busca de informações do grupo 

a ser investigado (uma espécie de Etnografia53). Em seguida, já de posse do material coletado, 

                                                

 

52 Ver Esquema do Produto Educacional (Apêndice A). 
53 Ver subitem 1.2 desta dissertação. 
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alunos e professor procedem com a análise qualitativa, refletindo sobre o material colhido (fruto 

de entrevistas, vídeos, imagens, gravações, etc.), sem pôr em evidência a opinião dos 

entrevistadores. 

Nesta fase, conforme destaca Ferreira (1997), uma série de questionamentos irá surgir, 

cabendo ao professor em conjunto com os alunos modelarem54 estes questionamentos na 

tentativa de buscar técnicas e estratégias matemáticas para solucioná-los. Por fim, estas 

soluções devem ser testadas e em seguida apresentar os resultados apresentados à comunidade. 

Sendo assim, definidos o contexto e sujeito a serem investigados, partimos para a 

comunidade rural de Sítio Oiteiro, onde Seu Gomes estava erguendo três cisternas. O intuito 

dessa atividade foi proporcionar in loco a prática dos cisterneiros, fazendo com que os alunos 

percebessem a presença de elementos matemáticos na construção da cisterna de placas e 

explorassem o saber-fazer desses profissionais a partir da observação ou de indagações 

espontâneas, ou seja, sem um roteiro pré-estabelecido. 

Essa ação foi acompanhada pelo professor auxiliar (professor de exercício), que 

colaborou na condução da turma e que também teceu considerações pertinentes, fazendo uma 

conexão com o conteúdo trabalhado em sala de aula. 

Chegando ao local da investigação, fomos recebidos por Dona Ana55, beneficiária, que 

em seguida nos levou ao canteiro de obras onde estavam trabalhando Seu Gomes e outros dois 

comunitários colaboradores. Seu Gomes estava para iniciar o processo de confecção das placas 

da parede e da tampa da cisterna, enquanto a argamassa estava sendo preparada nos dirigimos 

a uma das três cisternas, a que estava quase pronta.  

Na oportunidade (Figura 39) exploramos os conhecimentos prévios dos alunos quanto 

aos elementos matemáticos presente na cisterna, assim, indagamos aos alunos quais eram esses 

elementos. As respostas seguiram: “a forma redonda”, respondeu a aluna E ao se referir o 

formato cilíndrico do reservatório; outro participante acrescentou, “a tampa parece com um 

cone”. Ainda na esfera da geometria destacou outro participante “a quantidade de água na 

cisterna”, referindo-se a medida de capacidade. Nas falas também foram citados a questão do 

raio da circunferência e a área da base. 

  

                                                

 

54 Reprodução de situações reais do cotidiano, numa linguagem matemática (SCANDIUZZI, 2002). 
55 Pseudônimo.  
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Figura 39. Investigadores identificando elementos matemáticos na construção de cisternas. 

 
Fonte: Arquivo do Autor (2017). 

 

 

Em seguida, nos direcionamos a algumas placas já confeccionadas e exploramos suas 

formas (retângulos e trapézios), além de estabelecermos uma discussão de figuras geométricas 

planas e não planas56 (chamadas de figuras espaciais), como mostra a Figura 40. 

 

Figura 40. Explorando as formas geométricas das placas das cisternas. 

 
Fonte: Arquivo do Autor (2017).  

                                                

 

56 Figuras planas são aquelas em que seus pontos estão inseridos em um único plano, já as figuras espaciais, alguns 

pontos excedem de um plano dado, são figuras tridimensionais. 
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Em face da ação pedagógica relatada, vemos que, diante situações concretas vivenciadas 

pelos alunos, a Matemática vai se tornado algo não tão distante, contrariando o que pesam 

muitos dos estudantes. 

Pós essa atividade, retornamos ao canteiro de obra para acompanhar o processo de 

construção das placas. Inicialmente Seu Gomes apresenta as ferramentas utilizadas na 

confecção das placas: colher de pedreiro, desempenadeira e o molde utilizado, molde esse que 

tem as mesmas dimensões do usado por Seu Luís, 55 cm por 94 cm.  

Seu Gomes explanou para os investigadores que antes que começar a fazer as placas é 

necessário “arredondar” o chão, procedimento que consiste em passar a parte arredondada do 

molde na superfície arenosa, permitindo assim um melhor encaixe da placa no chão. Com a 

argamassa devidamente pronta Seu Gomes pede ao auxiliar para que traga um carro cheio da 

mistura. Nesse compasso, verificamos que cada carro de argamassa confecciona três placas.  

Perguntamos ao cisterneiro se ele usa alguma medida estabelecida para o traço, o mesmo 

respondeu: “a gente aprende isso na prática, eu costumo usar o traço 1:3, também acho melhor 

trazer o carro com argamassa do que ficar pedindo pra trazer em balde, pois já sei que um carro 

dá pra fazer três placas”. Assim, vemos, claramente, que o cisterneiro (Figura 41) detém 

maneiras específicas de raciocinar e inferir, saberes esses que nucleiam toda sua prática 

Etnomatemática. 

 

Figura 41. Cisterneiro explanando aos investigadores sobre o processo de confecção das 

placas da cisterna. 

 
Fonte: Arquivo do Autor (2017). 
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Conforme conjuntura exposta, Vergani (2007, p. 25), enfatiza o potencial que a 

Etnomatemática desenvolve como prática escolar, através de “uma metodologia culturalmente 

dinâmica, um enraizamento na realidade local, uma observação das práticas comportamentais 

e uma ação autenticamente sócio-significativa”.  

Portanto, tal ação pedagógica permitiu uma interação escola-contexto sociocultural, 

possibilitando, a partir da experiência vivenciada, produzir situações que favorecessem 

aprendizagem da Matemática. 

Nessa direção, Freire (1992, p. 86) acrescenta que: 
 

 

O respeito, então, ao saber popular implica necessariamente o respeito ao 
contexto cultural. A localidade dos educandos é ponto de partida para o 

conhecimento que eles vão criando do mundo. Seu mundo, em última análise 

e a primeira e inevitável face do mundo mesmo. 
 

 

Dessa forma, ao propiciar esse trabalho de campo, buscamos promover também a 

valorização do espaço (Semiárido) no ambiente escolar, fazendo com que os alunos se sintam 

posicionados como coparticipes do processo social e educativo. 

O quinto e último momento, constituiu na culminância da ação pedagógica. Como forma 

de verificar, qualitativamente, a efetividade das ações promovidas anteriormente foi realizada 

uma atividade colaborativa (Apêndice G) que se constituiu a partir da resolução de situações-

problema57 apuradas durante os trabalhos de campo. Nessa atividade procuramos envolver 

conteúdos que estavam sendo trabalhados pelos professores, além de outros conteúdos 

abordados em anos anteriores. 

Ressaltamos que dada à limitação da pesquisa, buscamos nessa ação verificar a 

capacidade dos alunos em retratar os elementos matemáticos presente no processo construtivo 

da cisterna e articulá-los com os conteúdos trabalhados em sala. Essa ação constituiu na 

resolução de três situações-problema envolvendo os seguintes temas: figuras geométricas 

planas e espaciais, círculo e circunferência, medidas de capacidade, volume, funções e plano 

cartesiano. Para realização dessa ação, dividimos a turma em sete duplas, como mostra a Figura 

42. 

                                                

 

57 Situações-problema são problemas de aplicação que retratam situações reais do cotidiano que exigem o uso de 

conceitos, técnicas e procedimentos matemáticos para resolvê-los. Na resolução de situações-problema procura-

se matematizar (modelar) uma situação real, organizando os dados em tabelas, traçando gráficos, fazendo 

operações, etc. Em geral, são problemas que exigem pesquisa e levantamento de dados. Podem ser apresentados 

em forma de projetos a serem desenvolvidos usando conhecimentos e princípios de outras áreas que não a 

Matemática, desde que a resposta se relacione a algo que desperte interesse (DANTE, 2003). 
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Figura 42. Alunos da escola participante em atividade de resolução de situações-problemas. 

 
Fonte: Arquivo do Autor (2017). 

 
 

A primeira situação-problema58 versou sobre formato geométrico da cisterna e as formas 

das placas de cimento, além de contextualizar o Programa Um Milhão de Cisterna executado 

no Semiárido brasileiro. Assim, quanto ao primeiro item dessa atividade, de forma geral, os 

alunos obtiveram sucesso, pois as sete duplas responderam corretamente a primeira indagação 

que discorria sobre as formas geométricas da cisterna: junção de um cilindro e de um cone.  

No segundo item, pedimos aos participantes para elencarem outras formas geométricas 

que eles tinham conhecimento, o resultado foi o seguinte. 

  

                                                

 

58 Ver apêndice G 
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Figura 43. Formas geométricas lembradas pelos alunos participantes da ação pedagógica. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

 

Conforme resultado exposto, vemos que as duplas de alunos citaram formas diversas, 

entre planas e não planas. Consideramos que esse resultado se deve, além dos conhecimentos 

prévios dos mesmos, as abordagens realizadas em sala de aula e a exploração das formas 

geométricas feita durante o trabalho de campo (cilindro, cone, retângulo e trapézio). Ainda 

diante da Figura 43, cabe ressaltar que o quadrado, o retângulo e o trapézio também são 

classificados como quadriláteros, ou seja, figuras de quatro lados.   

Finalizando essa primeira situação-problema, pedimos para que eles classificassem as 

formas por eles elencadas em planas e não planas (espaciais). Verificamos, ainda, que a grande 

maioria (78%) classificaram corretamente as figuras. Posteriormente, dirimimos as dúvidas 

quanto essa classificação. 

A segunda situação-problema versou sobre o estudo da geometria, dessa vez 

contemplando a forma geométrica circular e seus elementos. Diante da imagem apresentada, 

onde o cisterneiro faz a estrutura de ferro do piso, chamada de rodão, os alunos foram instigados 

a responder os três itens dessa situação-problema. 

Os resultados mostraram que todas as duplas apontaram o raio como elemento, às 

respostas variaram: raio e diâmetro (duas respostas); centro, raio e diâmetro (uma resposta), 

duas duplas citaram, além dos elementos anteriores, o setor circular, possivelmente 

influenciados pelo item b, que trata da temática. Por fim, duas duplas chegaram até citar o raio, 

mas elencaram outros elementos não condizentes com a figura circular. 
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Para responder aos outros dois itens seguintes da situação-problema, foi necessário fazer 

uma explanação teórica sobre volume do cilindro e setor circular, uma vez que os participantes 

não lembravam ou não tinham visto tal conteúdo.  

No entanto, ressaltamos que essa intervenção foi realizada na direção da construção 

coletiva (professor-aluno, aluno-professor) do conhecimento, ou seja, o conceito não partiu de 

forma linear e absoluta e sim a partir da articulação dos conhecimentos prévios dos alunos com 

a matemática formal, como mostra a Figura 44.  

 

Figura 44. Explanação teórica sobre volume do cilindro59 e setor circular60. 

 
Fonte: Arquivo do Autor (2017). 

 

 

Iniciamos a explanação, indagando os alunos sobre a medida angular de uma 

circunferência, timidamente começaram algumas manifestações: “acho que é 360° professor”, 

“é uma volta completa”. Em seguida, o valor de 360° foi se tornando fala comum entre os 

participantes. Por limitações de tempo não foi possível explorar a conjuntura histórica61 dessa 

                                                

 

59 Pelo princípio de Cavalieri, matemático italiano discípulo de Galileu, dois sólidos com a mesma altura têm 

volumes iguais se as secções planas de iguais alturas possuírem a mesma área. Então, dado um prisma retangular 

e um cilindro com área da base e altura iguais, pelo princípio enunciado os volumes também serão iguais. Assim 

se o volume do prisma retangular é dado pelo produto da área da base pela altura, temos que o volume do cilindro 

é calculado então por πr2(área da base do círculo) vezes a altura do cilindro (PRIMO, 2013). 
60 Um setor circular é compreendido como um “pedaço” de um círculo, ou seja, é a região delimitada por dois de 

seus raios, como se fosse uma “fatia de pizza”. 
61 Não se sabe ao certo o motivo pelo qual se estabeleceu que a circunferência seria dividida em 360 graus. Existem 

pelo menos duas possibilidades. Na primeira delas, o número teria sido estabelecido por uma civilização que 
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medida angular da circunferência, no entanto, ressaltamos que trabalhar Etnomatemática em 

sala de aula, também é trazer, à tona, os fatos históricos que perfizeram os conteúdos 

matemáticos. 

Concluída a intervenção teórica, os alunos partiram para a resolução dos itens restantes 

da situação problema 2. Apenas uma dupla não chegou o resultado esperado – certamente, os 

alunos dessa parelha consideraram os “pedaços” das duas circunferências concêntricas (a maior 

e a intermediária), entretanto o texto já encaminhava para o aluno considerar apenas a 

circunferência maior.  

As demais duplas chegaram ao resultado utilizando o raciocino matemático da divisão, 

ou seja, se uma circunferência tem uma medida angular de 360°, sendo ela repartida em seis 

“pedaços” iguais, tem-se a medida de cada pedaço (setor circular) correspondente a 60°, 

conforme mostra o desenvolvimento matemático de uma das participantes (Figuras 45): 

 

 

Figura 45. Desenvolvimento matemático da situação-problema 2 pela dupla A. 

 
Fonte: Arquivo do Autor (2017). 

 

 

Em face das duas situações-problema aqui relatadas, consideramos que a Geometria é 

sem dúvida é um dos campos matemáticos mais férteis para se trabalhar problemas sob a 

                                                

 

acreditava ser a terra o centro do universo e cujo calendário teria 360 dias. De acordo com a suposta civilização, o 

Sol caminharia, então, um grau por dia, totalizando os 360 graus da circunferência. Outra possibilidade é a de que 

os babilônios usavam 60 como base para seus cálculos. Por esse motivo, os gregos teriam dividido o raio do círculo 

em 60 partes. Como já seria conhecido que o comprimento da circunferência equivaleria a 2.Pi.r - duas vezes Pi 

vezes o raio - e que Pi valia aproximadamente 3, então teria se estabelecido que a circunferência teria 360 graus 

(2 x 3 x 60 = 360) (DUARTE, 1995, pp. 102-103).  
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perspectiva da Etnomatemáticas. Nessa égide, cabe destacar os trabalhos desenvolvidos por 

Gerdes (2012), com os artesãos de Moçambique. Knijnik (1996), por sua vez, destacou sobre a 

matemática usada pelos componentes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), mais especificamente, a cubação de terra e a cubagem da madeira e Scandiuzzi (2000) 

que ao abordar a educação indígena, destacou a geometria envolvida no saber-fazer dessa 

população. 

Portanto, compactuamos do entendimento de Bandeira (2016), que ao se trabalhar com 

noções e conceitos da geometria em sala de aula, estamos estimulando o aluno a observar, 

perceber semelhanças e diferenças entre formas, identificar regularidades e estabelecer diálogos 

entre a Matemática e outras áreas do conhecimento, inserindo a exploração dos objetos do 

mundo físico na dinâmica da sala de aula.  

A terceira situação-problema envolveu a temática do estudo das funções, que preferimos 

chamar de modelos matemáticos62. Ao propor essa problemática, partimos da perspectiva que 

o estudo de funções não pode ser reduzido a mera rigidez algébrica-formalística. Por ser um 

dos conteúdos matemáticos mais aplicados em situações do cotidiano, defendemos que tal 

conteúdo deva ser abordado em sua plenitude, trazendo à tona a relação entre as grandezas, a 

proporcionalidade, o tratamento da informação e sua representação gráfica por meio das curvas 

representadas no plano cartesiano. 

Nessa esteira, a Etnomatemática se apresenta como caminho coerente para tratarmos o 

referido conteúdo curricular, já que o nosso cotidiano, e também dos grupos socioculturais 

específicos, estão repletos de situações que envolvam relações entre grandezas que podem ser 

expressas por meio de modelos matemáticos. 

Sendo assim, diante a problemática do cálculo do volume da cisterna, dado alguns 

pontos altura da água armazenada, os alunos foram instigados a responder os três itens dessa 

situação-problema: modelo matemático do volume da água, consequentemente a capacidade, a 

organização dos dados em uma tabela e a representação do modelo matemático em um gráfico. 

Com o desenvolvimento do processo resolutivo, observamos que os alunos não estavam 

habituados a lidar com esse tipo de problema, que envolvesse um texto norteador, que 

versassem sobre situações do cotidiano, algumas falas e questionamentos se suscitaram: “é pra 

fazer o quê?”, “que conta vamos usar?”, “não tô entendendo professor!”. 

                                                

 

62  É um tipo de modelo científico que utiliza algum formulismo matemático para expressar relações, predições, 

variáveis, parâmetros, entidades e relações entre variáveis e/ou entidades ou operações. 
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Diante essa realidade, ciente das limitações impostas naquele instante, procedemos com 

construção coletiva do problema, primeiramente, esclarecendo o conceito de modelo 

matemático, suas formas de representação (algébrica e geométrica), bem como a organização 

dos dados em tabelas. Compreendido a noção de modelos matemáticos, paulatinamente, as 

duplas foram desenvolvendo as respostas.  

Nesse momento, cabe destacar a participação do professor titular no processo de 

construção da solução do problema, ao discutir coletivamente a atividade, sem desconsiderar 

as respostas já apresentadas por algumas duplas, o professor titular destacou a regularidade 

proporcional que os dados tinham entre si: “Vejam que as alturas crescem numa sequência 

regular, 30 cm, 60 cm, 90 cm, e assim por diante. Logo os volumes serão proporcionais a essas 

alturas, já que as demais variáveis são constantes”, contribuiu o professor titular. 

Feitas essas considerações, as duplas chegaram ao modelo esperado para o cálculo do 

volume da cisterna, em seguida procederam coerentemente com os cálculos das respectivas 

medidas de volume e capacidade, conforme os valores das alturas contidos na situação proposta. 

Finalmente, também coletivamente, construímos o gráfico linear, considerando os dados 

obtidos. 

Percebemos, na resolução dessa situação-problema, acentuada dificuldade quanto à 

interpretação de situações reais em modelos matemáticos algébricos, talvez devido a não 

habitualidade em trabalhar na perspectiva aqui defendida. Todavia, uma vez expresso esses 

modelos, compreendiam os passos operatórios ali contidos.   

Concluída essa última etapa da ação pedagógica, consideramos que o resultado foi 

satisfatório, uma vez que ao se trabalhar sob a perspectiva da Etnomatemática tivemos a 

oportunidade de dialogar com o contexto local e conhecer mais das práticas do grupo 

sociocultural investigado.  

Foi satisfatório, também, por possibilitar que os alunos pudessem significar ainda mais 

os conteúdos matemáticos estudados, superando o fadado modelo tradicionalista-mecanicista 

de ensino, onde o aluno escreve, repete, resolve exercícios e é avaliado, para uma perspectiva 

dinâmica, ativa e significativa, onde o aluno junto com o professor passa a construir todo o 

trajeto do conhecimento matemático, a partir das práticas socioculturais (conhecimentos 

etnomatemáticos) até chegar ao conhecimento dito elaborado-escolar ou acadêmico, sem 

desprezar aquele.  

Para além da aprendizagem de noções específicas da Matemática (proporcionalidade, 

noção de ângulo, círculos e circunferências), destacamos, como pontos relevantes da ação 

pedagógica: a postura participativa adotada pelos alunos, a criticidade (como retratado na 
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leitura reflexiva e na atividade de campo), a mobilização de estratégias matemáticas para 

resolução das situações-problema e o trabalho coletivo. Esses e outros fatores permitiram um 

maior envolvimento no processo educativo. 

É bem verdade que, fatores atípicos, tais como distração por parte alguns participantes 

e conversas paralelas, se fizeram presentes na ação pedagógica, mas nada que viesse a 

comprometer a ação proposta, uma vez que buscamos atuar numa perspectiva colaborativa e 

participativa.  

Objetivando obter um feedback da nossa ação pedagógica, alguns alunos teceram as 

seguintes considerações: “achei um pouco mais fácil estudar Matemática assim”, “muito mais 

interessante”, colocou outro respondente, nessa mesma direção outra aluna disse “gostei, foi 

muito interessante”.  

Portanto, esse retorno dos alunos participantes vem a ratificar o potencial motivado e 

facilitador da Etnomatemática, como estratégia de ensino-aprendizagem da Matemática, 

estratégia essa que também possibilitou abordar essa Ciência em uma perspectiva inter-

transdisciplinar, abrindo caminhos para o diálogo com questão socioambiental que permeia a 

realidade do Semiárido brasileiro, realidade a qual os alunos estão inseridos. 

Apresentaremos, no capítulo seguinte, as Consideração Finais da presente pesquisa, 

discorrendo acerca das possibilidades de utilização da presente investigação no processo de 

ensino-aprendizagem da Matemática no âmbito da Educação Básica. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao nos ampararmos, teoricamente, em Freire (1990, p.36), que afirmou: “fazendo 

pesquisa, educo e estou me educando com os grupos populares”, estamos convictos do quanto 

há de Matemática enraizada nas práticas dos diversos grupos socioculturais.  

Ao nos debruçarmos e imergirmos na realidade dos cisterneiros do Semiárido brasileiro, 

especificamente a de dois cisterneiros atuantes na região do Alto Oeste Potiguar e outro atuante 

no Estado de Sergipe, mas com passagem por diversas cidades do Nordeste, tivemos a 

oportunidade de conhecer um cenário etnomatemático, rico, dinâmico e porque não dizer, 

bonito e encantador, outrora apenas percebido pelas leituras D’Ambrosianas. 

Nessa conjuntura, a presente pesquisa, hora caminhando para seu estágio final, versou 

sobre o saber-fazer do referido grupo sociocultural, sob a égide da Etnomatemática, com fins 

de propor ações facilitadoras, consistentes e efetivas para o ensino da Matemática escolar.  

A relevância dessa investigação se evidencia nas possibilidades diversas de abordagens 

da Matemática, para além daquela tratada nos meios escolares e/ou acadêmicos, abrindo espaço 

para um estreitamento com práticas cotidianas dos grupos nos quais os alunos estão inseridos e 

o ambiente escolar, objetivando construir sentido e significado a aprendizagem dos educandos.  

Persistir na busca por uma aprendizagem com significado foi nosso alvo, pois 

acreditamos que um ensino de Matemática assentado na perspectiva sociocultural dos grupos, 

por meio da Etnomatemática, oportuniza estratégias e ações pedagógicas que venham a alcançar 

tal fim, perspectiva essa, endossada por organizações internacionais como a OCDE e UNESCO. 

D’Ambrosio (1986), também ratifica nossa constatação ao entender que, nos tempos 

contemporâneos, fatores do cotidiano se refletirão na Matemática e no próprio ensino, passando 

a ser relevantes no estudo dessa e das demais ciências. 

A pesquisa nos revelou, ainda, que, nos últimos anos, tem sido crescente o número de 

estudos em Educação Matemática e Etnomatemática, cenário esse que consideramos existir, em 

função do potencial teórico-metodológico desses campos de pesquisas, para implementação de 

formas alternativas de ensino da Matemática.  

Nesse cenário, o estudo apontou que a Educação Matemática, consequentemente, a 

Etnomatemática, caminham para um processo educativo da Matemática sustentado em uma 

visão holística das áreas da ciência e da tecnologia; na antropologia, ao levar para o ambiente 

escolar as práticas socioculturais dos grupos e, no incessante estímulo, a cognição e ao raciocino 

lógico. Dessa forma, busca-se promover uma Matemática viva e dinâmica, diferentemente de 

uma Matemática, muitas vezes, tratada de forma estática, enfadonha e desinteressante. 
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Entretanto, salientamos que a Etnomatemática não é nova ciência e nem um método de 

ensino, mas uma “proposta educacional” que aborda as relações interculturais, com vista a uma 

aprendizagem com significado para os alunos. Deste modo, lembramos que, de certo modo, a 

influência das culturas na historiografia da Matemática foi renegada, trazendo implicações no 

seu processo educativo.  

Face ao exposto, cabe destacar que a Etnomatemática surgiu em resposta às 

necessidades sociais, culturais e ambientais (D’Ambrosio, 2008). Sendo assim, estabelecemos 

um diálogo com a pauta socioambiental, contemplando as temáticas da educação ambiental, a 

crise hídrica, no contexto do Semiárido brasileiro, e a Educação Contextualizada para uma 

convivência sustentável para essa faixa do Brasil. 

 Desse modo, admitimos que o processo construtivo das cisternas de placas está 

permeado de saberes etnomatemáticos manifestados, como por exemplo, no modo de demarcar 

a área de construção, de preparo do traço, das formas geométricas das placas e do próprio 

formato da cisterna, na confecção dos instrumentos e moldes para construção das placas, da 

estrutura circular de ferro que comporá a base da cisterna e no estabelecimento de proporções, 

medidas, termos, dialetos, bem como nos procedimentos próprios da dinâmica construtiva desse 

equipamento.  

Conforme apurado no trabalho de campo, identificamos, no processo acima destacado, 

todo um encadeamento matemático (escolar e empírico) que pode, perfeitamente, ser trabalhado 

com os conteúdos do currículo escolar de Matemática. Para tanto, faz-se necessário que nós, 

educadores matemáticos, nos apropriemos e fomentemos essa perspectiva, e, sobretudo, 

envolvamos, ativamente, os alunos nessa atmosfera. 

Nesse prisma, promovemos um percurso metodológico que foi trabalhado com a turma 

de alunos participantes desta pesquisa, com vista a propiciar momentos de aprendizagens 

considerando o saber-fazer dos cisterneiros, sob o olhar da Etnomatemática, ao mesmo tempo 

em que propiciou subsídios para nossa investigação. 

Como remate dessa etapada da pesquisa, julgamos satisfatório o trabalho da ação 

pedagógica desenvolvida, pois vimos o quanto a Etnomatemática pode contribuir para melhores 

níveis de aprendizagem. Percebemos, neste sentido, que, na condição de coparticipes do 

processo de construção de conhecimentos, os alunos tendem a ter maior grau de 

comprometimento com os conteúdos trabalhos e sentem que a Matemática é próxima aos 

contextos sociais e culturais nos quais estão inseridos. 

Nessa perspectiva, Mendonça (2005), entende que quando os professores passam a 

reconhecer e respeitar a realidade dos alunos, adquirem capacidade de agir de modo a tornar a 
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aprendizagem mais significativa. Como exemplos, destacamos: o momento no qual abordamos 

a noção das figuras planas - a qual os alunos associaram as formas das placas das cisternas; e o 

outro momento em que, evidenciou-se que os alunos perceberam a aplicação do conceito de 

proporcionalidade na produção do traço da massa. 

Com base nos resultados deste estudo, foi possível elaborarmos uma proposta de ação 

pedagógica para o ensino-aprendizagem da Matemática sob a égide da Etnomatemática, 

contendo um percurso metodológico para sua implementação e um rol de situações-problema 

que estabelecerão conexões entre a Matemática praticada pelos cisterneiros e a Matemática 

escolar, promovendo, assim, possibilidades de novas direções, para além das estratégias e ações 

de ensino tradicionais, para o ensino-aprendizagem da Matemática. 

Essa proposta de ensino, denominada de produto educacional, vem a ser mais um 

elemento contributivo na perspectiva que estamos defendendo, fortalecendo o já vasto e rico 

portfólio de produtos educacionais advindos das formações continuadas Stricto Sensu para além 

das fronteiras do Brasil. Neste prisma, esse produto traz concepções e diálogos com a temática 

socioambiental, com vistas a um Semiárido mais sustentável, seguindo a lógica da Convivência. 

Ao término desta árdua, mas prazerosa missão, depreendemos que a Etnomatemática 

reúne um potencial educativo-metodológico capaz de promover formas alternativas que 

possibilitem um melhor ensino de Matemática e, consequentemente, vislumbrar melhores 

níveis de aprendizagem.  

Paralelamente, entendemos que o processo de construção de um novo paradigma para o 

desenvolvimento do Semiárido perpassa pelo processo educativo e que esse ocorra de forma 

contextualizada, sendo os espaços, a cultura e as potencialidades dessa região, os laboratórios 

reais para esse processo educativo, onde, também, se inclui o currículo de Matemática. 

Caminho para desfecho dessa jornada, somos cientes das lacunas aqui deixadas, falas 

ou ações do grupo sociocultural investigado que, porventura, passou despercebido - o que é 

típico de uma pesquisa de cunho etnográfico, dada sua amplitude e complexidade. No entanto, 

nos motiva empreender em oportunidades investigativas futuras e aprofundar essa temática, 

sobretudo nas inciativas de educação contextualizada para convivência com o Semiárido, sob a 

égide da Etnomatemática, bem como, nos resultados do fazer de educadores que utilizam dessa 

vertente da Educação Matemática como prática educativa. 

Por fim, retomando o pensamento de Freire (1990), citado no começo desta seção, 

pretendemos nos debruçar, em uma oportunidade futura, nas lacunas aqui deixadas, não 

somente para educar ou ser educado, mas para pesquisar - outra vez. 

 



135 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALMEIDA, Michele Nazaret de. Vivências Matemáticas: A construção de conhecimentos 

no cotidiano de um pedreiro. Dissertação de Mestrado em Educação: Universidade Federal de 

Juiz de Fora, 2008.  Disponível em: http://www.ufjf.br/ppge/files/2010/07/Michele-Nazaret-

de-Almeida-disserta%C3%A7%C3%A3o3.pdf. Acesso em 10 mar. 2019. 

 

ALTENHOFEN, Marcele Elisa. Atividades contextualizadas nas aulas de matemática 

para a formação de um cidadão crítico. 2008. Disponível em: 

http://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/3332/1/403145.pdf. Acesso em: 01 fev. 2019. 

 

AKIZUKI, Yasuo. L'Enseignement  Mathématique, v.5, n.4, 1960. 

 

ANDRÉ, Marli Eliza D.A. Etnografia da prática escolar. 14. ed. Campinas: Papirus, 2008. 

 

ARAÚJO, Jussara Loiola. Educação Matemática. 2002. Disponível em: 

http://www.mat.ufmg.br/pet/site/. Acesso em: 22 jan. 2017.    

 

ARTICULAÇÃO SEMIÁRIDO BRASILEIRO. Programa de Formação e Mobilização 

Social para Convivência com o Semi-árido: Um milhão de cisternas rurais P1MC, 2013. 

 

ARTICULAÇÃO SEMIÁRIDO BRASILEIRO. Semiárido: É no Semiárido que a vida 

pulsa! 2018a. Disponível em: http://www.asabrasil.org.br/semiarido. Acesso em: 01 jun. 

2018. 

 

ARTICULAÇÃO SEMIÁRIDO BRASILEIRO. Mapa das Tecnologias. 2018b. Disponível 

em: http://www.asabrasil.org.br/semiarido. Acesso em: 01 jun. 2018. 

 

ARTICULAÇÃO SEMIÁRIDO BRASILEIRO. Ações do P1MC. 2018c. Disponível em: 

http://www.asabrasil.org.br/acoes/p1mc. Acesso em: 20 set. 2018. 

 

BANDEIRA, Francisco de Assis. Pedagogia Etnomatemática: reflexões e ações em 

matemática do ensino fundamental. Natal: EDUF, 2016. 

 

BATISTA, Maria do Socorro da Silva. Educação ambiental no Ensino Superior: reflexões 

e caminhos possíveis. Curitiba: Appris, 2017. 

 

BERNAT, Claire; Courcier, Remy; Sabourin, Eric. Cisternas de placas, técnicas de 

construção. Ed. Massangana, Recife - PE, 1993. 

 

BIBLIOTECA ON-LINE DA TORRE DE VIGIA. Cisterna. 2018. Disponível em: 

https://wol.jw.org/pt/wol/d/r5/lp-t/1200000978. Acesso em: 13 jun. 2018 

 

BISPO, Rogério de Sousa. Capital Social e Desenvolvimento Rural: Acesso, Uso e Gestão 

de Águas no Território Rurais do Sertão do São Francisco. 2010. 160 f. Tese (Doutorado em 

Ciências Sociais) – Centro de Humanas Letras e Artes. Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte: Natal, 2010. 

 



136 

 

BLOG FALANDO DE FIBRAS. Dose Diária de Prazer. Disponível em: 

http://falandodefibras.blogspot.com.br/2013/03/ele-tambem-fiava.html. Acesso em 16 maio 

2018. 

 

BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em Educação: fundamentos, 

métodos e técnicas. In: Investigação qualitativa em educação. Portugal: Porto Editora, 

1994, pp.15-80.  

 

BORBA, Marcelo de Carvalho; ARAÚJO, Jussara de Loiola. Pesquisa Qualitativa em 

Educação Matemática. 5. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2017. 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Matemática/ Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2000. 

 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Relatório de avaliação de programa: Ação 

Construção de Cisternas para Armazenamento de Água, Brasília, 2006. Disponível em: 

http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?inline=1&fileId=8A8182A14D927

92C014D92816E604F7C. Acesso em: 10 jun. 2018. 

 

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação ambiental. Brasília, 2012. 

 

BRASIL. Brasil no PISA 2015: análises e reflexões sobre o desempenho dos estudantes 

brasileiros. São Paulo: Fundação Santillana, 2016. 

 

BRASIL. Resolução n° 115, de 23 de novembro de 2017. Aprova a Proposição nº 113/2017, 

que acrescenta municípios a relação aprovada pela Resolução CONDEL nº 107, e 27 de julho 

de 2017. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, n. 232, 05 dez. 

2017a. Seção 1, p. 32-34. 

 

BRASIL. Resolução n° 107, de 27 de julho de 2017. Estabelece critérios técnicos e 

científicos para delimitação do Semiárido Brasileiro e procedimentos para revisão de sua 

abrangência. Ministério do Desenvolvimento Nacional: Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste, Brasília, DF, 27 jul. 2017b. 

 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasília. Panorama: Alexandria. 

Brasília, 2018a. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/alexandria/panorama. 

Acesso em: 31 jul. 2018.  

 

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Delimitação do Semiárido: infográfico. 

Brasília, 2018b. Disponível em: 

http://sudene.gov.br/images/arquivos/semiarido/arquivos/infografico-semiarido-

delimitacao.png. Acesso em: 09 ago. 2018.  

 

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Saeb 2017 

revela que apenas 1,6% dos estudantes brasileiros do Ensino Médio demonstraram 

níveis de aprendizagem considerados adequados em Língua Portuguesa.  Brasília, 2018c. 

Disponível em: http://portal.inep.gov.br/artigo/-

/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/saeb-2017-revela-que-apenas-1-6-dos-estudantes-

brasileiros-do-ensino-medio-demonstraram-niveis-de-aprendizagem-considerados-adequados-

em-lingua-portug/21206. Acesso em: 26 jan. 2019. 



137 

 

BRASIL. Ministério da Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Cartilha do Programa 

Cisternas para os Convênios Municipais. Brasília, 200?. Disponível em: 

http://www.mds.gov.br/programas/seguranca-alimentar-e-nutricional-san/cisternas. Acesso 

em: 17 jan. 2019. 

 

BRITO, Luiza Teixeira de Lima, SILVA, Aderaldo de Souza, PORTO, Everaldo Rocha. 

“Cisternas Domiciliares: Água Para Consumo Humano” In: Potencialidades da Água de 

Chuva no Semi-Árido Brasileiro, pp. 81-101, Embrapa Semi-Árido. Petrolina, PE, 2007. 

 

BUENO, Rovilson José; SILVA, Adelaide Pereira. Eduação para a Convivênca com o 

Semiárido Brasileiro. In: Edneide Jesine, Maria do Socorro Xavier Batista, Orlandil de Lima 

Moreira (Orgs). Educação Popular e Movimentos Sociais. João Pessoa – PB: Editora da 

UFPB, 2008. 

 

CÁRITAS BRASILEIRA. Água de chuva: o segredo da convivência com o Semiárido 

Brasileiro./ Comissão Pastoral da Terra/Fian-Brasil. São Paulo: Paulinas, 2001. 

 

CÁRITAS BRASILEIRA. Caderno 3: O Semi-árido brasileiro, 2002. Disponível em: 

http://caritas.org.br/novo/wp-content/uploads/2011/03/caderno-3.pdf. Acesso em: 16 fev. 

2019. 

 

CARVALHO, Eliângela. Invenção de Nel é destaque nacional. Jornal Simãodiense, Simão 

Dias, 01 jan. 2014. Disponível em: http://jornalsimaodiense.com/2014/01/01/invencao-de-

nel-e-destaque-nacional/. Acesso em: 16 fev. 2019. 

 

CARVALHO, Manoel Apolônio de. Entrevista concedida a Fernando de Oliveira Freire. 

Realizada em 2 de março de 2019.   

 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; DA SILVA, Roberto. Metodologia 

científica. 6 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

CONRADO, Andréa Lunkes. A pesquisa brasileira em Etnomatemática: desenvolvimento, 

perspectiva, desafios. 2005. 150f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade de São 

Paulo. São Paulo. 2005. 

 

CONTI, Irio Luiz; SCHROEDER, Edni Oscar (organizadores): Convivência com o 

Semiárido Brasileiro: Autonomia e Protagonismo Social. Fundação de Apoio da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – FAURGS/REDEgenteSAN / Instituto 

Ambiental Brasil Sustentável – IABS /Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento – AECID / Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - 

MDS / Editora IABS, Brasília-DF, Brasil, 2013. 

 

COSTA, Letícia Vieira Oliveira. Educação matemática: origem, características e perspectivas, 

In: ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 9, 2007, Belo Horizonte. 

Anais. Belo Horizonte: Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Disponível em: 

http://www.sbem.com.br/files/ix_enem/Html/comunicacaoCientifica.html. Acesso em: 18 jan. 

2019. 

 



138 

 

COSTA, Adriano Borges, (Org.) Tecnologia Social e Políticas Públicas. -- São Paulo: 

Instituto Pólis; Brasília: Fundação Banco do Brasil, 2013. Disponível em: 

http://www.polis.org.br/uploads/2061/2061.pdf. Acesso em 30 jun. 2018 

D’ AMBROSIO, Ubiratan. Sócio-Cultural Basis for Mathematics Education. UNICAMP, 

1985. 

 

D’ AMBROSIO, Ubiratan. Da realidade à ação: Reflexão sobre educação (e) matemática. 

São Paulo (SP): Summus, 1986. 

 

D’AMBROSIO, Beatriz Silva. Como ensinar matemática hoje? Temas e Debates. SBEM. 

Ano II. n.2 Brasília. 1989. p. 15-19. Disponível em: 

http://educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/MATEMATICA/Artigo_ 

Beatriz.pdf Acesso em: 01 jan. 2010. 

 

D’ AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática: arte ou técnica de explicar e conhecer. São 

Paulo: Ática, 1990. 

 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Educação matemática: da teoria à prática. Campinas, SP: 

Papirus, 1996. (Coleção Perspectivas em Educação Matemática). 

 

D’AMBROSIO, U. A História da Matemática: Questões Historiográficas e Políticas e 

Reflexos na Educação Matemática. In: BICUDO, M. A. V. (Org.). Pesquisa em Educação 

Matemática: Concepções & Perspectivas. Rio Claro, SP: Ed. UNESP, 1999a. 

 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Ethnomathematics and its First International Congress. 

Zentralblatt für Didaktik der Mathematik , ZDM, 31(2), 1999b, p. 50-53. Disponível em: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-999-0008-8. Acesso em: 20 maio 2018. 

 

D’AMBROSIO, U. A interface entre História e Matemática: uma visão histórico-pedagógica. 

In: FOSSA, J. A. (Org.). Facetas do diamante: ensaios sobre Educação Matemática e 

História da Matemática. Rio Claro: SBHMat, 2000. p. 241-271. 

 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Desafios da Educação matemática no novo milênio. Educação 

Matemática em Revista-SP, n. 11, p. 14-17, dez. 2001a. 

 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Educação Matemática: da teoria à prática. Campinas, Papirus, 

2001b (Coleção Perspectiva em Educação Matemática). 

 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Ethnomathematics an overview. In: CONGRESSO 

INTERNACIONAL DE ETNOMATEMÁTICA, 2. 2002, Ouro Preto, MG. Anais... Ouro 

Preto, MG: Universidade de Ouro Preto, 2002. 1 CD-ROM. 

 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Algumas notas históricas sobre a emergência e a organização 

da pesquisa em educação matemática, nos Estados Unidos e no Brasil. In: MIGUEL, 

Antônio et al. A educação matemática: breve histórico, ações implementadas e questões sobre 

sua disciplinarização. Revista Brasileira de Educação. n. 27, p. 70-93, set.-dez., 2004. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n27/n27a05.pdf. Acesso em: 31 mar. 2013. 

 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Sociedade, cultura, matemática e seu ensino. Sociedade, cultura, 

matemática e seu ensino. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 99-120, jan./abr. 



139 

 

2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n1/a08v31n1.pdf. Acesso em: 4 out. de 

2017 

 

D’AMBROSIO, Ubiratan. O Programa Etnomatemática: uma síntese. Acta Scientiae. Canoas 

v. 10 n.1 p.7-16 jan./jun. 2008. Disponível em: 

http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/view/74/65. Acesso em 08 ago. 2018. 

 

D’AMBROSIO, Ubiratan. A dinâmica cultural no encontro do velho e do novo 

mundo. Eäjournal, v. 1, n.1, pp. 1-29, 2009a. Disponível em: http://www.ea-

journal.com/art/A-dinamica-cultural-no-encontro-Velho-Novo-Mundo.pdf. Acesso em: 25 

maio 2018. 

 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. 3 ed. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2009b.  

 

D’AMBROSIO, Ubiratan. A transdisciplinaridade como uma resposta à sustentabilidade. 

Terceiro Incluído, Goiânia, v. 1, n. 1, p. 1-13, jan./jun. 2011. 

 

D’AMBROSIO, Ubiratan. In: BORBA, Marcelo de Carvalho; ARAÚJO, Jussara de Loiola. 

Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática. 5 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2017. 

 

DAGNINO, Renato. Tecnologia Social: contribuições conceituais e metodológicas. Campina 

Grande: EDUEPB, 2014. Disponível em: http://books.scielo.org/id/7hbdt. Acesso em: 16 de 

jun. de 2017. 

 

DANTE, Luiz Roberto. Didática da Resolução de problemas de matemática. 1ª a 5ª séries. 

Para estudantes do curso Magistério e professores do 1º grau. 12ª ed. São Paulo: Ática, 2003. 

 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto & aplicações/Manual do Professor. 2. ed. São 

Paulo: Ática, 2013. 

 

DUARTE, Marcelo. O Guia dos Curiosos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

Disponível em: https://www.passeidireto.com/arquivo/60221468/o-guia-dos-curiosos-

marcelo-duarte-. Acesso em: 20 mar. 2019.   

 

ESTEBAN, Maria Paz Sadín. Pesquisa qualitativa em educação: fundamentos e tradições. 

Porto Alegre: AMGH, 2010. 

 

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS BANCOS. Café com Sustentabilidade: 11° reunião. 

Disponível em: http://www.fbb.org.br/tecnologiasocial/o-que-e/tecnologia-social/. Acesso em 

16 maio 2018. 

 

FERREIRA, Eduardo Sebastiani. Etnomatemática: Uma Proposta Metodológica. Rio de 

Janeiro: MEM/USU, 1997. 

 

FERREIRA, Eduardo Sebastiani. Etnomatemática na sala de aula. Natal: UFRN, 2004. 

 

FIORENTINI, Dario.; LORENZATO, Sérgio. Investigação em Educação Matemática: 

percursos teóricos e metodológicos. 3. ed. Campinas: Autores Associados, 2009. 

 



140 

 

FOSSA, John Andrew. Dois momentos importantes na vida da matemática: o nascimento e a 

maioridade. In: ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 8., 2004, 

Recife. Anais... Recife: UFPE, 2004. p. 1-12. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 22 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

 

FREIRE, Paulo. Criando métodos de pesquisa alternativa: aprendendo a fazê-la melhor 

através da ação. In: BRANDÃO, C. R. (Org.) Pesquisa Participante, São Paulo: Brasiliense, 

1990. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança. São Paulo: Paz e Terra, 1992. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática pedagógica. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996 (Coleção Leitura) 

 

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL. Relatório de atividades 2016. Disponível em: 

https://www.fbb.org.br/images/Imagensrelatorio/Relat2016finalpagdupla.pdf. Acesso em: 01 

maio 2018. 

 

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL. Relatório de Atividades 2017. Disponível em: 

http://www.fbb.org.br/tecnologiasocial/o-que-e/tecnologia-social/. Acesso em 16 maio 2018. 

 

GERDES, Paulus. Cultura e o despertar do pensamento geométrico. Curitiba: UFPR, 

1991. 

 

GERDES, Paulus. Da etnomatemática a arte-design e matrizes cíclicas. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2010. 

 

GERDES. Paulus. Etnomatemática - cultura, matemática, educação: Colectânea de Textos 

1979-1991. Instituto Superior de Tecnologias e Gestão (ISTEG). Belo Horizonte, Maputo, 

2012. Disponível em: 

http://www.etnomatematica.org/BOOKS_Gerdes/etnomatem%C3%A1tica___cultura__mate

m%C3%A1tica__educa%C3%A7%C3%A3o___colect%C3%A2nea_de_textos_1979_1991_

__ebook_.pdf . Acesso em: 29 maio 2018. 

 

GERDES, Paulus. A Ciência Matemática. Instituto Superior de Tecnologias e Gestão 

(ISTEG). Belo Horizonte, Maputo, 2014. Disponível em: 

http://www.etnomatematica.org/BOOKS_Gerdes/a_ci%C3%AAncia_matem%C3%A1tica__e

book_.pdf. Acesso em 27 maio 2018.  

 

GIL, António Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

GIL, António Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

  

GODINO, Juan. Perspectiva de la Didática de lãs Matemática como disciplina científica. 

Un. Granada: Programa de doctorado “Teoria de la educación Matemática”, 2003.  

 

GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas 

colegiadas nas escolas. Ensaio: aval.pol.públ.Educ. 2006, v.14, n.50, pp. 27-38. Disponível 

em: http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v14n50/30405.pdf. Acesso em 05 mar. 2019. 



141 

 

GONÇALVES, Paulo Gonçalo farias. A etnomatemática das cerâmicas de Russas-CE e o 

contexto escolar: delineando recomendações pedagógicas a partir de uma experiência 

educacional. 122 f. Dissertação (Mestrado) – Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais 

e Matemática. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2013. 

 

GNADLINGER, João. Apresentação Técnica de Vários Tipos de Cisternas para 

Comunidades Rurais no Semi-Árido Brasileiro, 9° Conferência de Internacional de 

Captação de Água da Chuva, Petrolina, PE, 1999. 

 

GNADLINGER, João. Captação, manejo e uso de água de chuva. Campina Grande: 

Editora INSA, 2015. 

 

GONZALEZ, Amélia. O homem que descobriu como acabar com a seca. O Globo, Razão 

Social. Rio de Janeiro, p.12-14, 2004. 

 

GONZÁLEZ, Fredy E. Acerca de la metacognicion. Paradigma, Maracay, v. 17, n.1, pp. 

109-135, 1996. .Disponível em: 

http://revistas.upel.edu.ve/index.php/paradigma/article/view/5295/2753f. Acesso em: 30 maio 

2018. 

 

GUIMARÃES, Mauro. A dimensão ambiental na educação. 6 ed. Campinas: Papirus, 1995. 

(Coleção Magistério: formação e trabalho pedagógico). 

 

HIGGINSON, Willian. On the Foundations of Mathematics Education. Jornal Article, v. 1, 

n.2, pp. 3-7, 1980. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA. Paso a passo. Ediciones 

INTA, 1 ed. 1ra reimp. Buenos Aires, 2016. 

 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL DO BRASIL. Caderno de Debate – Tecnologia 

Social no Brasil. São Paulo: Raiz, 2004. 

 

JAPIASSÚ, Hilton. Introdução ao pensamento epistemológico.  6 ed. Francisco Alves. Rio 

de Janeiro, 1992. 

 

KNIJNIK, Gelsa. Exclusão e resistência: educação matemática e legitimidade cultural. Porto 

Alegre: Artmed, 1996. 

 

KNIJNIK, Gelsa; WANDERER, Fernanda; OLIVEIRA, Ieda Maria; DUARTE, Claudia 

Glavam. Etnomatemática em Movimento. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.  

 

LIMA, Elmo de Souza. A formação continuada de professores no Semi-árido: valorizando 

experiências, reconstruindo valores e tecendo sonhos. 2008. 240f. Dissertação. (Mestrado em 

Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Piauí, 

Teresina, 2008. Disponível em: 

http://leg.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/dissertacao/2008/elmo_lima.pdf. Acesso 

em 08 de mar. 2018. 

 

LIMA, Freudeon Dantas. Etnomatemática no garimpo: uma proposta de ação pedagógica 

de para o ensino e aprendizagem de matemática na perspectiva da resolução de problemas. 



142 

 

186 f. Dissertação (Mestrado) – Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2018. 

 

LIMA, Wilson. Marcha Humana: Não confunda passada ou passo. 2000. Disponível em: 

http://wilsonpereiralima.blogspot.com/2009/06/marcha-humana-nao-confunda-passada-

e.html. Acesso em: 10 jan. 2019. 

 

LIRA, M. T. R.; MOREIRA NETO, M. Convivência com o semiárido: nas fronteiras entre o 

novo que se legitima e o antigo que teima em ficar? Novos Cadernos NAEA, Rio 

Grande/RS, v. 18, n. 1, pp. 169-182, jan-jun. 2015. Disponível em: 

https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/2038. Acesso em 08 de mar. 2018. 

 

LISBOA, Marina Boldo. Proposição e avaliação de tecnologias para sistemas de 

aproveitamento de água da chuva. 239 f. Dissertação. (Mestrado em Engenharia 

Ambiental) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Florianópolis, 2011.  

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

MALVEZZI, Roberto. Semiárido uma visão holística. Brasília: Confea, 2007. 

 

MATTOS, Carmem Lúcia Guimarães de. A abordagem etnográfica na investigação científica. 

In: MATTOS, CLG.; CASTRO, PA. (Orgs). Etnografia e educação: conceitos e usos 

[online]. Campina Grande: EDUEPB, 2011. pp. 49-83.  

 

MENDES, Iran Abreu. Educação (Etno)Matemática: Pesquisas e experiências. Natal: 

Editora Flecha do Tempo, 2004. 

 

MENDES, Iran Abreu. Matemática e investigação em sala de aula: Tecendo redes 

cognitivas na aprendizagem. 2 ed. São Paulo: Livraria da Física, 2009. 

 

MENDONÇA, Silvia Regina Pereira de. Saberes e práticas etnomatemáticas na 

carcinicultura: o caso da vila Rego Moleiro-RN. 2005. 138 f. Dissertação (Mestrado) - Curso 

de Matemática, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2005. 

 

MIARKA, Roger. Destacando uma metodologia para o estudo da etnomatemática em sua 

complexidade. Anais Ebrapem (2011). Campina Grande, v.1, n.1, 2011. 

 

MOEDAS DO BRASIL: Moedas populares do Brasil, 2017. Disponível em: 

http://www.moedasdobrasil.com.br/moedas/tostao.asp. Acesso em: 16 fev. 2019. 

  

MORAIS, José Nilson. Etnomatemática da feira livre: contribuições para uma proposta 

didático-pedagógica de ensino-aprendizagem em matemática na educação básica. 166 f. 

Dissertação (Mestrado) – Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2016. 

 

MORAIS, Marcus Cérsar Cavalcanti de. Terras Potiguares. Natal: Editora Foco, 2007. 

 

MORAES, Ronny Gleyson Maciel de. Saberes e fazeres de pescadores de caranguejo de 

São Caetano de Odivelas/PA: uma abordagem etnomatemática. 117 f. Dissertação 



143 

 

(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas. 

Universidade Federal do Pará, Instituto de Educação Matemática e Científica, Belém, 2017.  

 

MORAES, Maria Cândida. O paradigma emergente. Campinas: Papirus, 1997. 

 

MOREIRA, Marcos Antonio. “O mestrado (profissional) em ensino”. Revista Brasileira de 

Pós-Graduação. Brasília, v.1, n.1, p. 131-142, jul. 2014. 

 

MOREIRA, Marcos Antonio; NARDI, Roberto. O mestrado profissional na área de Ensino de 

Ciência e Matemática: alguns esclarecimentos. Revista Brasileira de Ciências e Tecnologia. 

Ponta Grossa, v.2, n.3, p. 1-9, set./dez. 2009. 

 

MOREIRA, Orlandil. (Orgs). Educação popular e movimentos sociais: dimensões 

educativas na sociedade globalizada. João Pessoa: Editora Universitária-UFPB, 2008. 

 

OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 

2012. 

 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO A CIÊNCIA E A 

CULTURA. Os desafios do ensino de matemática na educação básica. Brasília: UNESCO; 

São Carlos: EdUFSCar, 2016. 

 

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 

Brasil no PISA 2015: análises e reflexões sobre o desempenho dos estudantes brasileiros. 

São Paulo: Fundação Santillana, 2016. 

 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. O Professor PDE e os Desafios da Escola 

Paraense: Produções Didático-Pedagógicas. Curitiba: SEED, 2009. Disponível em: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2009_un

icentro_matematica_md_sergio_brasil.pdf. Acesso em 31 dez. 2018. 

 

PENA, Rodolfo F. Alves. Como é feito o cálculo do IDH?  Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/desenvolvimento-humano.htm. Acesso em 02 dez. 

2018. 

 

PEREIRA, Adelaide da Silva. O conceito de educação contextualizada na perspectiva do 

pensamento complexo – um começo de conversa. Documento de apoio ao Curso de 

Especialização em Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido Brasileiro 

ofertado pelo CDSA – Campus de Sumé (UFCG), 4 e 5 de junho de 2010. 

 

PETERS, M. R. Potencialidade de uso de fontes alternativas de água para fins não 

potáveis e uma unidade residencial. Florianapolis: UFSC. 2006. 109p. Dissertação 

Mestrado. 

 

PRIMO, Márcio Eduardo. O princípio de Cavalieri para cálculo de volumes no ensino 

médio: algumas possibilidades. Juiz de Fora: UFJF. 2013. 81p. Dissertação de Mestrado. 

Disponível em: https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/1479/1/marcioeduardoprimo.pdf. 

Acesso em 16 mar. 2019.    

 



144 

 

PRITCHARD, James Bennett (1974) apud BIBLIOTECA ON-LINE DA TORRE DE VIGIA. 

Cisterna. 2018. Disponível em: https://wol.jw.org/pt/wol/d/r5/lp-t/1200000978. Acesso em: 

13 jun. 2018. 

 

REDE EDUCA. Crie sua nuvem de palavras. Rede Educa. 2015. Disponível em: 

http://www.arede.inf.br/crie-a-sua-nuvem-de-palavras/. Acesso em: 02 jul. 2018. 

 

REGES, Adriano Marcos Maia. O ensino da geometria com enfoque na etnomodelagem. 

116 f. Dissertação. (Mestrado em Matemática) – Programa de Pós-graduação em matemática. 

Universidade Federal Rural do Semiárido, Mossoró, 2013. 

 

RIO GRANDE DO NORTE. Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual Governador 

Dinarte Mariz. Alexandria: Escola Estadual Dinarte Mariz, 2014. 

 

PORTO, Rodrigo de Melo. Hidráulica básica. Ed São Carlos. EESC/USP. São Carlos/SP, 

2006. 

 

ROSA, M.; OREY, D. C. Abordagens atuais do programa etnomatemática: delineando-se 

um caminho para a ação pedagógica. Bolema, v. 19, n. 26, p. 1-26, 2006. 

 

ROSA, Milton; OREY, Daniel Clark. Fragmentos históricos do programa 

etnomatemática: como tudo começou? In: Anais do 6º EncontroLuso-Brasileiro de 

História da Matemática. Natal: (SBHMat), 2014. p. 535-558. Disponível em: 

https://www.academia.edu/7322588/Anais_Actas_do_6o_Encontro_Luso-

Brasileiro_de_Hist%C3%B3ria_da_Matem%C3%A1tica. Acesso em: 29 maio 2018. 

 

SACARDI, Kelly Kett. O conhecimento matemático escolar e as relações com a 

marchetaria. 2008. 101 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

SANTOS, Huberlândio Silva. A importância da utilização da história da matemática na 

metodologia de ensino: estudo de caso em uma Escola Municipal da Bahia. 2010. 64 f. 

Monografia apresentada ao Curso de Matemática da Universidade Estadual da Bahia para 

obtenção do Grau em Licenciatura em Matemática. 

 

SCANDIUZZI, Pedro Paulo. Educação indígena X educação escolar indígena: uma relação 

etnocida em uma pesquisa etnomatemática. Marília, 2000. Tese de doutorado. 

 

SCANDIUZZI, Pedro Paulo. Água e Óleo: Modelagem e Etnomatemática? BOLEMA, Rio 

Claro, n.17, p.52-58, 2002. 

 

LUÍS, Seu. Entrevista concedida a Fernando de Oliveira Freire. Realizada em 11 de 

novembro de 2017. 

 

SILVA, Roberto Alves Marinho da. Entre o combate à seca e a convivência com o 

Semi-Árido: transições paradigmáticas e sustentabilidade do desenvolvimento. Brasília – 

DF, 2006. [Tese de Doutorado – Universidade de Brasília – UNB]. In: 

<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/2309/1/2006_Roberto%20Marinho%20Alves

%20da%20Silva.pdf>. Acesso em: 05 mar.de 2018. 

 



145 

 

SKOVSMOSE, Ole. Desafios da Reflexão em Educação Matemática Crítica . 

Campinas - SP: Papirus, 2008. (Coleção perspectivas em Educação Matemática).  

 

SOISTAK, Alzenir Virgínia. Uma experiência com a modelagem matemática no Ensino 

Médio Profissionalizante. In: BRANDT, F. B.; BURAK, D.; KLÜBER, T.E. (Org.). 

Modelagem Matemática: uma perspectiva para a Educação Básica. Ponta Grossa: 

Editora UEPG, 2010. 

 

SOUTO, Reinaldo Alves; NOGUEIRA, Clélia Maria Ignatius. Leitura e Interpretação de 

Textos nas Aulas de Matemática. In: PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. 

Superintendência de Educação. Os Desafios da Escola Pública Paranaense na 

Perspectiva do Professor PDE, 2013. Curitiba: SEED/PR., 2016. v.1. (Cadernos PDE). 

Disponível em: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/201

3/2013_uem_mat_artigo_reinaldo_alves_souto.pdf. Acesso em: 02 jul. 2018. 

 

SOUZA, K.F.S.S.; SANTOS, R.C.C. Questões Ambientais no Semiárido e 

Desenvolvimento Sustentável no Currículo Contextualizado . In: DUARTE, A.P.M.; 

CARNEIRO, V.M.O. (Org.). Contribuições para Construção de um Currículo 

Contextualizado para o Semiárido. Feira de Santana: MOC, Curviana, 2013.p. 121-46. 

 

TODA MATÉRIA. Indústria da Seca. Disponível em: 

https://www.todamateria.com.br/industria-da-seca/. Acesso em: 12 fev. 2019. 

 

TOMAZ, Plinio. Aproveitamento da Água de Chuva. São Paulo: Editora Navegar, 2003. 

um caminho para a ação pedagógica.Bolema, v. 19, n. 26, p. 1-26, 2006. 

 

TAYLOR, Nick. Desire, repression and ethnomathematics. In: TAYLOR, Nick; JULIE, 

Ciryl; ANGELIS, Desi (Ed). Political dimensions ofmathematics education 2:  Society in 

transition. Johannesburg: Maskew Miller Longman, 1 993. pp. 130-137. 

 

TAVARES, Adriana Carneiro. Aspectos físicos, químicos e microbiológicos da água 

armazenada e cisternas de comunidades rurais no semi-árido paraibano. 169 f. 

Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Universidade Estadual da 

Paraíba, Campina Grande, 2009. 

 

VALENTE, Wagner Rodrigues (Org.). Ubiratan D’Ambrosio: conversas; memórias; 

vida acadêmica; orientados; educação matemática; etnomatemática; história da 

matemática; inventário sumário do arquivo pessoal. São Paulo: Annablume, 2007. 

 

VERGANI, Teresa. Educação etnomatemática: o que é? Natal, RN: Flecha do Tempo, 

2007. 

 

VYGOTSKY, Lev S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

 

ZAPPELLINI, M. B. FEUERSCHÜTTE, S. G. O uso da triangulação na pesquisa 

científica brasileira em administração. Administração: Ensino e Pesquisa, v. 16, n. 2, 

pp. 241-273, 2015. Acesso em 05 jan. 2017. 

 

  



146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

  



147 

 

APÊNDICE A – Produto Educacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS/RN 

2019  

 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus Avançado Profa. Maria Elisa de A. Maia (CAMEAM) 

Departamento de Educação (DE) 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

Rodovia BR-405, Km 153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/RN 

E-mail: ppge.pferros@gmail.com  Fone/Fax: (84) 3351.2560/3909 

 

 

PROPOSTA DE AÇÃO PEDAGÓGICA 

PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM 

DA MATEMÁTICA ESCOLAR SOB A 

ÉGIDE DA ETNOMATEMÁTICA 

FERNANDO DE OLIVEIRA FREIRE 

MARIA DO SOCORRO SILVA BATISTA 

mailto:ppge.pferros@gmail.com


148 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 APRESENTAÇÃO 149 

2 OBJETIVOS 150 

3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  150 

4 AÇÃO PEDAGÓGICA A LUZ DA ETNOMATEMÁTICA 152 

4.1 Contextualizando o Semiárido brasileiro e a prática dos cisterneiros  154 

4.2 Apresentação das situações-problema 155 

5 ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES/EDUCADORES 168 

5.1 Orientações para a resposta da situação-problema 1 169 

5.2 Orientações para a resposta da situação-problema 2 170 

5.3 Orientações para a resposta da situação-problema 3 171 

5.4 Orientações para a resposta da situação-problema 4 173 

5.5 Orientações para a resposta da situação-problema 5 174 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 176 

REFERÊNCIAS 177 

 

  



149 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

Caros colegas Professores/Educadores! Esse produto educacional, na forma de caderno 

de sugestões, é fruto de uma pesquisa de mestrado vinculado ao Programa de Pós-graduação 

em Ensino (PPGE) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, cujo objetivo principal 

centrou-se na investigação do processo de construção de cisternas de placas na perspectiva da 

Etnomatemática, visando propor ações facilitadoras, consistentes e efetivas para o ensino da 

Matemática no nível básico. 

Ainda como objetivos da referida pesquisa, entre outros, analisamos o modo como os 

conceitos matemáticos são associados aos saberes populares para o processo construtivo das 

cisternas; versamos sobre a contribuição da Etnomatemática para compreensão da problemática 

ambiental do Semiárido brasileiro no contexto de uma perspectiva do ensino contextualizado e 

por último destacamos a produção deste Produto Educacional. 

O presente caderno de sugestões consiste em um percurso metodológico para 

implementações de ações pedagógicas sob a égide da Etnomatemática e um rol de situações-

problema que estabelecem conexões entre a matemática praticada pelos cisterneiros e a 

matemática escolar, promovendo assim possibilidades de novas direções, para além das 

estratégias e ações de ensino tradicionais, para o ensino-aprendizagem da Matemática. 

A produção deste Produto Educacional vai além dos objetivos propostos da referida 

pesquisa, justifica-se pelo fato de que esse tipo de recurso, enquanto proposta de ação 

profissional-educativa se propõe a gerar impactos significativos, de imediato, para o sistema 

escolar (MOREIRA, 2004). 

Para o autor, os produtos educacionais são materiais que contêm processos de natureza 

educacional, com vistas à melhoria do ensino de uma área específica, constituindo-se também 

como fonte de sugestões de atividades para outros professores. Assim, pretendemos aproximar 

a pesquisa desenvolvida à realidade das escolas situadas no Semiárido brasileiro.   

Essa proposta segue os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática 

(PCN/Matemática), que do ponto de vista educacional, entende que a Etnomatemática procura 

compreender os processos de pensamento, os modos de explicar, de entender e de atuar na 

realidade, dentro do contexto sociocultural do próprio indivíduo (BRASIL, 2000). 

  



150 

 

2 OBJETIVOS 

 

O Objetivo central desta proposta é instigar e mobilizar professores/educadores de 

professores de matemáticas, sobretudo os atuantes nas áreas rurais do Semiárido, no intuito de 

proporcionarem ambientes de aprendizagens, os quais os alunos desenvolvam atitudes e 

habilidades no sentido de produzir o conhecimento matemático escolar e perceber conexões 

com as práticas matemáticas dos grupos socioculturais, neste caso, dos cisterneiros, mas 

também que esses alunos possam estabelecer relações com seu próprio cotidiano. 

Como objetivos complementares, elencamos: 

 valorizar os conhecimentos prévios dos alunos, bem como suas realidades 

socioculturais; 

 evidenciar os fazeres/saberes matemáticos dos grupos socioculturais no universo 

escolar; 

 promover um educação cidadã e plural, ao mesmo tempo que reconhece as 

particularidades e singularidades dos alunos; 

 investigar outras formas do fazer matemático, além da forma escolar; 

 estimular o raciocínio matemático, considerando também os aspectos o 

qualitativos nele contido; 

 promover a Etnomatemática, enquanto proposta pedagógica; 

 estabelecer significado aos conteúdos matemáticos;   

 reconhecer e valorizar as potencialidades do Semiárido brasileiro; 

 promover a educação contextualizada para convivência do Semiárido   

 

 

3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 

A Etnomatemática surge a fim de que os ambientes escolares não fiquem inseridos, 

apenas, de forma física na sociedade, mas que busquem um envolvimento real, que se 

estabeleçam diálogos, promovendo troca de saberes a fim de produzir resultados tanto para a 

realidade que as envolvem, como para o fomento de estratégias de ensino-aprendizagem da 

Matemática.  

Assim, o professor, mais do que cumprir sua função profissional, horários, planos e 

conteúdos deve conhecer a realidade onde atua, as características socioculturais nas quais seus 

alunos estão submetidos. 
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Nesse entendimento, por volta de 1970, surge a Etnomatemática, iniciada com os 

trabalhos de professor e educador matemático brasileiro Ubiratan D’Ambrosio. O referido 

educador concebe a Etnomatemática como as diferentes formas de matemática que são próprias 

de grupos culturais (D’AMBROSIO, 1986) 

A Etnomatemática tem como objetivo investigar, através de pesquisas qualitativas, 

como, ao longo da sua evolução, o homem/mulher desenvolveu artes e técnicas, com a 

finalidade de entender, explicar e lidar com o ambiente natural e sociocultural, 

consequentemente. A Etnomatemática busca, ainda, evidenciar que o respeito à diversidade e à 

particularidade de cada grupo sociocultural, com intenções bem definidas de torna o processo 

de ensino-aprendizagem da Matemática mais atrativo, efetivo e com significado. 

Em face do exposto, consideramos a Etnomatemática como umas das possibilidades 

pedagógicas para o desenvolvimento do processo educativo da Matemática, possibilidade essa 

que vem se consolidando como alternativa ao modelo tradicionalista, ainda imperante em 

muitos ambientes escolares.  

Nessa direção, conforme mostra o Esquema 1, fazemos um breve comparativo entre a 

prática educativa assentada na perspectiva tradicional e a outra assentada na perspectiva da 

Etnomatemática. 

  

Esquema 1. Perspectiva Tradicionalista versus Perspectiva Etnomatemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Elaborado pelo Autor (2018)  
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Diante disso, consideramos que o grande trunfo da Etnomatemática foi atrelar os 

diferentes contextos socioculturais ao processo educativo da Matemática, sendo os 

saberes/fazeres matemáticos desses grupos aportes para a construção dos conceitos 

matemáticos abordados em sala de aula, ratificando o entendimento de que essa Ciência é 

produto histórico-social dos povos, diferentemente da perspectiva tradicionalista que trata a 

Matemática em si mesma.  

Na perspectiva da Etnomatemática, busca-se por uma aprendizagem com sentido e 

significado, considerando que os alunos, que são membros do contexto sociocultural, são 

capazes de estabelecer relações entre o que é tratado em sala e a realidade extraescolar. Por sua 

vez, na perspectiva tradicional, o processo de aprendizagem se dá de forma bancária, vertical, 

conforme apontou o educador Paulo Freire (1987), sendo esse aluno mero repetidor de 

algoritmos e procedimentos matemáticos. 

 Nessa esteira, recomenda D’Ambrosio (1993): 

 

  
[...] o enfoque da etnomatemática para a matemática, é de implementar a sua 

utilização nas escolas, proporcionando aos alunos uma vivência que somente 

faça sentido se eles estiverem em seu ambiente natural e cultural; criar 
situações variadas que possam despertar e aguçar o interesse e a curiosidade 

que os alunos possuem naturalmente, para tornar a matemática agradável de 

ser aprendida, tendo como objetivo conectar a matemática ensinada nas 
escolas com a matemática presente em seus cotidianos (D’AMBROSIO, 1993, 

p. 27).  

 

 

Portanto, em consonância com os objetivos deste Produto Educacional e da perspectiva 

D’Ambrosiana, aliado a outro teórico dessa vertente da Educação Matemática, 

disponibilizamos o presente Caderno de Sugestões, para possam trabalhar em diferentes anos 

formativos do ensino básico.  

 

 

4 AÇÃO PEDAGÓGICA Á LUZ DA ETNOMATEMÁTICA 

 

A presente ação pedagógica foi inspirada no modelo pedagógico proposto por Ferreira 

(1997), outro fecundo pesquisador e educador matemático, na qual dispõe os passos que devem 

ser seguidos para inserção da Etnomatemática em sala de aula. Assim, a proposta em tela se 

estrutura conforme percurso metodológico esquematizado a seguir: 
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Esquema 2. Percurso metodológico da ação pedagógica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), com base em Ferreira (1997). 

 

Conforme esquema exposto, após definir o contexto de interesse da sala e que envolva 

a dinâmica escolar (incluindo os conhecimentos prévios dos alunos) e comunitária, os alunos 

saem a campo (imersão) em busca de informações do 

grupo a ser investigado (uma espécie de etnografia).   

Em seguida, já de posse do material 

coletado, alunos e professor procedem com a 

análise qualitativa, refletindo sobre o material colhido (fruto de entrevistas, vídeos, imagens, 

gravações, etc.), sem pôr em evidência a opinião dos entrevistadores. 

Nesta fase, conforme destaca Ferreira (1997), uma série de questionamentos irá surgir, 

questionamento esse que pode se desdobrar em situações-problema63 cabendo ao professor em 

                                                

 

63 Situações-problema são problemas de aplicação que retratam situações reais do cotidiano que exigem o uso de 

conceitos, técnicas e procedimentos matemáticos para resolvê-los. Na resolução de situações-problema procura-

se matematizar (modelar) uma situação real, organizando os dados em tabelas, traçando gráficos, fazendo 

operações, etc. Em geral, são problemas que exigem pesquisa e levantamento de dados. Podem ser apresentados 

Passo Atividade Descrição

Passo 1 Definição

Considerando os contextos locais, faz-se uma 
explanação sobre os princípios e objetivos da 

etnomatemática e posteriormente se define o grupo 
sociocultural a ser investigado. 

Passo 2
Conhecimen-
tos Prévios

Levanta-se os conhecimentos prévios dos alunos sobre 
o grupo sociocultural a ser investigado, seus 

saberes/fazeres (incluído os matemáticos) e sua cultura.

Passo 3 Imersão 
Procede-se com a imersão em campo, na oportunidade 
instigar os alunos a interagirem com sujeitos, captar 

suas práticas e estabelecer relações com a matemática.

Passo 4 Contextualização
Abordagem dos conteúdos matemáticos de forma 

contextualizada, considerando a realidade 
investigada.

Passo 5
Situações 
Problemas

Promover a resolução e discussão de situações 
problemas relacionando os  conteúdos abordados em 

sala com a realidade investigada.

Passo 6 Feedback 
Avaliação das atividade propostas e sugestão de novas 

realidades a serem investigadas. 

Tipo de investigação focalizada no 
indivíduo, enfatizando seu ambiente 

sociocultural (D’AMBRÓSIO, 1996). 
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conjunto com os alunos modelarem64 estes questionamentos na tentativa de buscar técnicas e 

estratégias matemáticas para solucioná-los65.  

Por fim, o momento da avaliação da ação pedagógica realizada, a fim de que seja 

reconsiderada ou aperfeiçoada alguma atividade proposta, além de também servir como start 

para outra ação pedagógica na perspectiva aqui defendida. 

Prosseguindo com a proposta do Produto Educacional, elencamos um rol sugestivo de 

situações-problema elaboradas a partir do contexto dos cisterneiros. A opção em adotar esse 

tipo de recurso metodológico, justifica-se pelo fato das situações-problema, assim como a 

Etnomatemática, ter se posicionado como forte tendência da Educação Matemática (MENDES, 

2008). Antes, faremos uma breve contextualização do Semiárido brasileiro e prática dos 

cisterneiros, temáticas essas que permearão as situações-problemas elencadas. 

 

 

4.1 Contextualizando o Semiárido brasileiro e a prática dos cisterneiros  

 

 

O Semiárido brasileiro é uma região de predominância de clima seco e úmido, com 

baixa predominância de chuva, a questão da água potável é preocupação central dos habitantes 

desse lugar. Para vencer a constante escassez de água, é comum encontrar nas moradias 

sertanejas as chamadas cisternas – equipamentos capazes de reter a água da chuva, construídos 

de forma simples e de baixo custo que além de armazenarem água contribuem positivamente 

para o meio ambiente.  

É nesse ambiente de seca, de intempéries, 

que também se manifestam a criatividade, o 

saber popular e a Matemática, como bem 

retrata a história de Seu Nel, o inventor das 

cisternas de placas. A atuação dos 

cisterneiros, como são conhecidos os profissionais construtores de cisternas, proporciona um 

rico cenário de investigação e reflexão de práticas matemáticas, por meio da Etnomatemática. 

A construção de cisternas utiliza a mão de obra das famílias onde se erguerá o 

equipamento e da comunidade, sendo toda a construção orientada pelo cisterneiro. Para Bispo 

                                                

 

em forma de projetos a serem desenvolvidos usando conhecimentos e princípios de outras áreas que não a 

Matemática, desde que a resposta se relacione a algo que desperte interesse (DANTE, 2003). 
64 Reprodução de situações reais do cotidiano, numa linguagem matemática (SCANDIUZZI, 2002). 
65 Ferreira (1997) recomenda ainda que soluções devem ser testadas e em seguida apresentar os resultados 

apresentados à comunidade 

Seu Manuel Apolônio de Carvalho, Seu Nel, 
81 anos, é um agricultor e pedreiro 

nordestino que por volta de 1955 criou a 

primeira cisterna de placas, inspirado nas 

piscinas que ajudava a construir na cidade 

de São Paulo.  

Fonte: Dados da pesquisa (2019).    
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(2010), esse processo se constitui uma importante estratégia sustentável, além de favorecer o 

estreitamento de laços de proximidade. O processo construtivo da cisterna é composto por nove 

etapas, conforme esquema a seguir. 

 

Esquema 3. Etapas do processo construtivo da cisterna de placas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

A seguir, delinearemos o rol sugestivo de situações-problema 

 

 

4.2 Apresentação das situações-problema 

  

 

As situações-problema apresentadas neste Produto Educacional foram oriundas dos 

saberes/fazeres etnomatemáticos dos cisterneiros pesquisados e do próprio processo construtivo 

das cisternas. 

Pretendemos aqui abordar alguns dos conteúdos que perfazem o currículo de 

Matemática do ensino básico, cabendo ao futuro leitor-docente adequar ou elaborar outras 
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situações-problema que venham a contemplar outros assuntos, sempre considerando o universo 

sociocultural o qual a escola e os alunos estão inseridos. 

O rol de atividades é composto de cinco situações-problema que abrangem diversos 

conteúdos (tratamento da informação, gráficos e tabelas, porcentagem, geometria, 

proporcionalidade, funções, plano cartesiano, sistemas de medidas, média aritmética, entre 

outros).  

Cabe orientar que cada situação-problema apresenta um texto norteador, cabendo aos 

alunos, perceberem elementos matemáticos presentes nos respectivos textos e na situação 

prática abordada e, consequentemente, mobilizar conhecimentos e habilidades (incluindo ações 

colaborativas com os demais alunos) para formular estratégias objetivando a resolução.  

Nessa direção, Brasil (2000), entende que resolver uma situação problema pressupõe 

que o aluno: elabore um ou vários procedimentos de resolução (como, por exemplo, realizar 

simulações, fazer tentativas, formular hipóteses); compare seus resultados com os de outros 

alunos e por fim, valide seus procedimentos. 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 1   

 

Temáticas contempladas: Medidas de capacidade, tratamento da informação e porcentagem. 

 

Objetivo: Compreender, interpretar e aplicar o conceito de medidas de capacidade, articulando 

com a pauta ambiental.  

 

Habilidades: Resolver situações que envolvam sistemas de medidas, construir gráficos para 

leitura e tratamento da informação e calcular variações percentuais. 

 

Ano(s) de ensino recomendado(s)/Tempo de aula: 7° ao 9°/ 2 horas-aula  

 

Texto Norteador:  

 

Segundo o pesquisador venezuelano Canelón Pérez (2004), o termo água refere-se, de 

forma abrangente, ao elemento natural, desvinculando de qualquer uso ou utilização. Por sua 

vez, o termo recurso hídrico é levantado quando esse bem natural é utilizado para fins 

econômicos. 
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O pesquisador diz, ainda, que a água do planeta se “autocontrola”, devido ao chamado 

ciclo hidrológico. Esse processo garante que as águas do planeta não se acabem, mas apenas 

circulem, permanecendo constantes em seus volumes, se modificando apenas nos localmente. 

No entanto, em recente estatística levantada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU)66 aponta que cerca de 2,1 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável67. Além 

disso, a demanda por água seguirá crescendo e pode afetar a produção de alimentos e gerar 

conflitos. 

Segundo Gilbert F. Houngbo, Presidente da ONU-Água e Presidente do Fundo 

Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, em entrevista ao Portal de Notícias G1, se a 

degradação do ambiente natural e a pressão insustentável sobre os recursos hídricos globais 

continuarem em ritmo atual, 45% do Produto Interno Bruto global e 40% da produção global 

de grãos estarão em risco até 2050. Populações pobres e marginalizadas serão afetadas de forma 

desproporcional, agravando ainda mais as desigualdades. 

O consumo de água no planeta está ligado às diversas funções da água, tanto no 

cotidiano das pessoas, como na produção de alimentos, roupas, papel e entre outros. E a 

quantidade de água usada para esses meios é enorme e muitas vezes desproporcional.  A 

chamada “Pegada hídrica” é o rastro que deixamos ao consumir água direta e indiretamente. 

Segundo a Rede de Pegada Hídrica, organização internacional sem fins lucrativos que 

promove estudos relacionados ao consumo de água, diz que para produzir um quilo de carne 

bovina, por exemplo, são gastos 15,4 mil litros de água, um pouco mais que os dez mil litros 

de água gastos para fazer um quilo de algodão. Vejamos na Figura 1 as pegadas hídricas 

registradas na produção o beneficiamento de alguns produtos. 

 

Figura 1. Pegadas hídricas de alguns produtos 

 

 

 

 

 

Fonte: Mesquita (2015).  

                                                

 

66 A Organização das Nações Unidas, também conhecida pela sigla ONU, é uma organização internacional 

formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundial. 
67 Fonte: Portal de Notícias G1 de 18/03/2019. Disponível em 

<https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/03/18/falta-de-acesso-a-agua-afeta-bilhoes-e-provoca-aumento-de-

conflitos-no-mundo-diz-relatorio-da-onu.ghtml>. Acesso em: 21 mar. 2019 
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Ainda segundo essa organização internacional, o Brasil tem a maior pegada hídrica da 

América Latina e Caribe, são 5.550 litros por dia, como mostra a figura a seguir. 

  

Figura 2. Pegada hídrica per capita do brasileiro em relação a mundial 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    Fonte: Mesquita (2015) 

 

Por fim, na contramão dessa lógica contraditória, em 2015, a Organização das Nações 

Unidas reconheceu o acesso à água, aliado ao saneamento básico, como direitos universais. 

Desde então, os países membros precisam trabalhar para imprimir uma agenda sustentável para 

que as pessoas tenham acesso a estes direitos até 2030.  

 

Questões: 

 

a) Exponha sua opinião se o alto registro de pegada hídrica influenciará em nossas vidas? 

 

b) De que forma podemos conviver sustentavelmente diante a alta produção mercadológica? 

 

c) Como base no texto acima e na figura 1, elabore uma maquete utilizando brinquedos ou peças 

de reciclagem que representem a pegada hídrica desses e dos outros produtos comuns do dia a 

dia. 

 

d) Segundo a ONU a população do planeta está estimada em 7,6 bilhões de habitantes, sendo 

assim, qual o percentual da população que sofre com a falta de acesso a água potável?  

 

e) Com base na Figura 2, calcule a diferença percentual da pegada hídrica per capita brasileira 

em relação à medida mundial. 
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SITUAÇÃO-PROBLEMA 2 

 

Temáticas contempladas: Porcentagem e tratamento da informação. 

 

Objetivo: Compreender, interpretar e aplicar o conceito de porcentagem e interpretar tabelas. 

  

Habilidades: Ler e analisar gráficos e tabelas. 

 

Ano(s) de ensino recomendado(s)/ Tempo de aula: 7° ao 9°/ 1 hora-aula.  

 

Texto Norteador: 

  

O Semiárido brasileiro é uma região que corresponde a um quinto do território nacional, 

abrangendo 1.262 municípios, segundo dados do Ministério da Integração Nacional (MI). A 

região engloba os nove Estados do Nordeste, mais a porção norte de Minas Gerais, conforme 

mostra a Tabela 1. A população estimada é da ordem de 26,6 milhões de habitantes, sendo 

38,03% residentes na zona rural (ARTICULAÇÃO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 2018). 

A região é a mais pobre do país, metade dessa população sobrevive com auxílios 

governamentais ARTICULAÇÃO SEMIÁRIDO BRASILEIRO (2018). 60% dos municípios 

do Semiárido, tem o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que varia de muito baixo a 

baixo. Outro dado social é que todos os municípios dessa região apresentaram um Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) inferior ao do Brasil, que é de 0,727. 

O Semiárido é caracterizado por precipitações irregularidades, baixa umidade do ar e 

tem a caatinga como bioma predominante. Nesse contexto de adversidade natural e social, 

inúmeros projetos e programas governamentais foram implementados no sentido de encontrar 

soluções para o problema relatado, numa lógica de “combate à seca”, que na verdade se limitou 

a construção de grandes barragens e ações assistencialistas de combate à miséria, as chamadas 

frentes de trabalho.  

No entanto, esse modelo mostrou-se ineficiente, pois os problemas socioambientais em 

decorrências das secas se perpetuaram. Sendo assim, a partir dos anos finais da década de 1900, 

foram realizados sucessivos levantes populares liderados pela sociedade civil organizada do 

Semiárido brasileiro, no sentido de cobrar, dos governantes, soluções efetivas para os 

problemas socioambientais enfrentados pelo sertanejo, principalmente a questão do acesso à 
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água e fortalecimento da agricultura familiar, perfazendo assim o novo modelo de 

desenvolvimento para a região denotado de “Convivência com o Semiárido”. 

Nesse novo contexto, surge o Programa Um Milhão de Cisterna (P1MC), pautado em 

construções de sistemas simplificados de aproveitamento de água de chuva, as chamadas 

cisternas de placas, que tem capacidade de armazenar 16 mil litros de água captada das chuvas. 

E essa reserva, acumulada nos meses de chuva, é suficiente para atender uma família de cinco 

pessoas nos oito meses restantes do ano. 

 

Questões: 

 

a) Exponha em um cartaz o comparativo (pode ser por meio de imagens, textos ou dados 

numéricos) entre os dois modelos de desenvolvimentos praticados no Seminário brasileiro, em 

seguida debatam com os demais participantes da turma o panorama e resultados de cada 

modelo.  

 

b) Segundo a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), rede de organizações não 

governamentais, que fomenta e executa o Programa Um Milhão de Cisterna, a capacidade de 

referência para as cisternas do Programa é de 16 mil litros, esse valor é obtido com base na 

necessidade diária de água de para uma pessoa, além do mais são referenciais para a ASA, uma 

família com cinco pessoas e o período de estiagem na região, que normalmente é de oito meses 

durante o ano. Diante as informações citadas, qual o valor do consumo diário necessário para 

uma pessoa? 

 

c) Pesquise sobre o P1MC e veja a que se destina a água armazenada na cisterna. 

 

d) Em superando o período de estiagem definido pela ASA, discutam o que fazer? A quem 

recorrer? Que iniciativas o governo local deve tomar para superar tal crise hídrica? 
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SITUAÇÃO-PROBLEMA 3 

 

Temáticas contempladas: Razão, proporcionalidade, figuras geométricas planas, áreas e 

volume. 

 

Objetivo: Compreender, interpretar e aplicar o conceito de proporção em situações do 

cotidiano, determinar o cálculo de áreas de figuras planas e o volume de figuras não planas.  

 

Habilidades: Contextualizar situações reais numa linguagem matemática e proceder com 

operações geométricas e aritméticas. 

 

Ano(s) de ensino recomendado(s)/ Tempo de aula: 7° ao 9°/ 1,5 horas-aula.  

 

Texto Norteador: 

  

Seu Nel, criador das cisternas de placas, tinha 17, por volta do ano de 1955, ainda não 

conhecia o cimento, insumo indispensável na construção civil, até então o sertanejo só conhecia 

as casas feitas com barro batido e varas de pau, comumente conhecidas com casa de taipa. Seu 

Nel, assim como muitos nordestinos, para fugir da seca do Nordeste, foi tentar a vida no sudeste 

do Brasil. 

Em São Paulo/SP ele conseguiu 

emprego de servente de pedreiro, foi 

aí que Seu Nel teve contato com o 

cimento, “isso aqui fica duro que 

nem pedra”, disse admirado o sertanejo 

com tal descoberta. Foi então que certa 

vez auxiliando os pedreiros na construção 

de uma piscina, que o sertanejo teve a ideia de replicar aquela obra no sertão, dando assim a 

origem às cisternas de placas, placas feitas de cimento. 

Assim, o traço, na linguagem dos pedreiros, é a relação entre a quantidade de cimento e 

de areia, por exemplo, um traço 1:5 é um saco de cimento para cinco carros de areia, conforme 

mostra a Figura 3. Cabe destacar que o traço (cimento e areia) misturado com a água forma a 

argamassa.  

 

O cimento foi descoberto pelo engenheiro civil inglês 

John Smeaton, por volta de 1756, durante suas 

pesquisas na tentativa de achar um produto que 

endurecesse mesmo em presença de água. Ele 

verificou que uma mistura queima de calcário e argila 

tornava-se, depois de seca, intensamente resistente, o 

que revolucionaria todo o mercado da construção 

civil (BATTAGIN, 2019).    
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Figura 3. Relação do Traço 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lima (2011) 

 

Questões: 

 

a) Seu Nel, assim como outros cisterneiros, adota o traço 1:3 para a confecção da argamassa 

das placas da parede. Ele diz que para fazer o total de placas da parede são necessários quatro 

traços de 1:3, sendo assim, estabeleça esta nova razão. 

 

b) Lima (2011), em Boas práticas para construção de cisternas, recomenda que para uma ótima 

qualidade da argamassa basta colocar 15 litros de água por saco de cimento. Por sua vez, Seu 

Nel diz que para fazer uma cisterna de 16 mil litros de capacidade, a do P1MC, são necessários 

16 sacos de cimento, “é um saco para cada 1000 litros”, ressalta o cisterneiro. Sendo assim, 

qual a quantidade de água gasta para fazer uma cisterna do P1MC? 

 

c) Comparando o resultado anterior com “garrafões de água mineral”, aqueles de 20 litros 

vendidos no comércio, qual a quantidade de garrafões para erguer a mesma cisterna? 

 

Figura 4. Garrafão de água de 20 litros 

 

  

 

                                       

                                    

 

Fonte: Arquivo do autor (2019) 
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d) Seu Gomes, um cisterneiro que atua no Alto Oeste Potiguar, também tem uma proporção 

bem definida. Ele usa um carro de argamassa para cada três placas da parede. Sabendo que a 

parede da cisterna tem um total de 42 placas, qual a quantidade carros de mão de argamassa? 

 

e) Qual o volume de argamassa, em cm3, necessário para as 21 vigas da tampa da cisterna, 

sabendo que a viga é da forma de um prisma um prisma retangular (Figura 5) com dimensões 

6 cm, 6 cm e 175 cm.   

 

 

Figura 5. Dimensões da viga da tampa 
                                              

 

 

 

 

                                              

 

                                                                  Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 4 

 

Temáticas contempladas: Círculo, circunferência e seus elementos. 

 

Objetivo: Identificar e compreender a aplicação das figuras circulares em situações reais.  

 

Habilidades: Contextualizar situações reais numa linguagem matemática e proceder com 

operações geométricas e aritméticas. 

 

Ano(s) de ensino recomendado(s)/Tempo de aula: 8° ao 9°/ 2 horas-aula. 

 

Texto Norteador: 

As cisternas são tecnologias 

sociais criadas pelos sertanejos para 

captação e armazenamento de água 

da chuva. Uma das etapas do seu processo 

construtivo é a construção do piso, ou base 

Conjunto de técnicas, metodologias 

transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na 

interação com a população e apropriadas por ela, 

que representam soluções para inclusão social e 

melhoria das condições de vida” (INSTITUTO DE 

TECNOLOGIA SOCIAL DO BRASIL, 2004, 

p.26). 
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da cisterna. Com o buraco da cisterna já escavado e nivelado, o passo seguinte é a construção 

da laje do concreto do piso. Por exigir uma maior resistência, a argamassa dessa laje exige a 

colocação de uma estrutura de ferro, o qual certo cisterneiro chama “rodão do piso”. Esse rodão 

é constituído de três circunferências concêntricas (fixa a um mesmo centro) interligadas por 

varas de ferro. 

Para montagem do rodão (Figura 6) o cisterneiro demarca o centro com pedaço de ferro 

enterrado, traça um raio de 1,75 m e depois demarca oito pontos bem distribuídos para a 

formação da circunferência maior, em seguida colocam-se três varas de ferro de 3 m, dispostas 

transversalmente, que formarão os diâmetros dessa circunferência. 

 

Figura 6. Rodão do piso 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Fonte: Arquivo do autor (2017). 

 

Questões: 

 

a) Exponha em um cartaz o conceito de tecnologia social, citando também, outros exemplos de 

tecnologias sociais aplicadas no Semiárido Brasileiro.  

 

b) Conforme sua pesquisa, foi possível verificar a utilização de procedimento ou elementos da 

matemática para construção dessas tecnologias sociais? Em caso positivo, cite-os. 
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c) Com base na figura a seguir, qual a diferença entre a noção de circunferência e círculo? 

 

Figura 7. Círculo e circunferência 

 

 

 

                                         

 

                                                   

                                            Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

Fonte: Os autores (2018). 

 

d) Realize uma breve pesquisa histórica e matemática sobre a constante π e relate as principais 

informações as quais consideraram importantes. 

 

e) Um setor circular é compreendido como um “pedaço” de um círculo, ou seja, é a região 

delimitada por dois de seus raios, como se fosse uma “fatia de pizza”. Sendo assim, em quantos 

setores circulares foi repartida essa estrutura, considerando apenas a circunferência maior? 

 

f) Matematicamente, ângulo é definido como região de um plano determinada pelo encontro de 

duas semirretas que possuem uma mesma origem. Considerando a origem o centro da 

circunferência do rodão e as semirretas os raios, qual o ângulo central de cada setor circular, 

considerando que os raios estão regulamente distribuídos? 

 

g) Qual a área desse piso da cisterna? 

 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 5 

 

Temáticas contempladas: Funções (modelos matemáticos), medicadas de volume, medidas 

de capacidade e geometria espacial; 

 

Objetivo: Identificar e compreender a aplicação das figuras espaciais, em especial o cilindro, 

em situações reais.  
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Habilidades: Contextualizar situações reais numa linguagem matemática. 

 

Ano(s) de ensino recomendado(s)/Tempo de aula: 9°/ 2 horas-aula. 

 

Texto Norteador: 

 

O pioneiro na construção de cisterna no Semiárido nordestino, o baiano Seu Nel, relata 

que constrói cisterna de qualquer tamanho, “é só o cliente dizer o tanto de água que ele quer  

armazenar que faço a cisterna”, diz Seu Nel. O cisterneiro, hoje aposentado, conta que nunca 

frequentou uma escola, que o seu saber foi na labuta, na vida (CARVALHO, 2019, s.p.).  

No entanto, Seu Nel, sabiamente, demonstra saber calcular o volume de água 

armazenado numa cisterna, inclusive conta que já explicou esse procedimento para uma equipe 

de engenheiros e todos ficaram admirados com tamanha habilidade matemática. Carvalho 

(2019) diz que “contabilidade” para saber o tanto de água (capacidade) que uma cisterna 

comporta é procedendo com a seguinte multiplicação: raio x raio x 3,14 x altura. Ao ser 

indagado sobre o que representa esse valor de 3,14 ele respondeu: “é pi” (risos) (CARVALHO, 

2019, s.p.).  

O relato acima, mostra o quando o saber popular se entrelaça como o saber escolar, que 

o homem/mulher, dotado de sua sapiência, mobiliza diversas estratégias, inclusive as 

matemáticas para superar os diversos desafios impostos à vida. 

 

Questões: 

 

a) Uma constatação bastante significativa em torno da constante π é a relação entre o 

comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Diante essa constatação, encontre três 

recipientes cilíndricos de diferentes diâmetros, meça a circunferência de cada um deles usado 

uma linha e posteriormente use uma régua para determinar a medida em cm (centímetro). Com 

a mesma régua meça os diâmetros, registrando os valores obtidos na tabela a seguir. Por fim, 

socialize e discuta com os demais membros da turma os resultados encontrados. 

 

Objeto cilíndrico 
Circunferência 

(em cm) 

Diâmetro 

(em cm) 
Circunferência/Diâmetro 
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b) Conforme explicitou Seu Nel, expresse o modelo matemático que representa o volume da 

cisterna. 

     

c) Um dos projetos de cisternas de Seu Nel (Figura 8) foi amplamente disseminado no estado 

de Sergipe. Conforme projeto a seguir, determine o volume da cisterna, conforme modelo 

matemático adotado por Seu Nel. 

 

 

Figura 8. Projeto de cisterna elaborado por Seu Nel. 

 

 

 

 

 

                                   

                                        

 

 

Fonte: Arquivo do autor (2019) 

 

d) Para manter uma boa qualidade da água armazenada nas cisternas, é necessário os 

proprietários tomarem alguns cuidados, um deles consiste no tratamento da água pelo método 

de cloração, que nada mais é adicionar hipoclorito de sódio (água sanitária) na água 

armazenada, evitando assim a proliferação de doenças e garantir a potabilidade da água das 

cisternas. Para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) é recomendável 

utilizar as medidas conforme a Tabela 1: 

 

Tabela 1. Tratamento da Água da Cisterna (Método de Cloração) 

 

 

 

 

 

             
               

Fonte:Brasil (2008). 

Tratamento da Água da Cisterna (Método de Cloração) 

Produto Quantidade 
Volume de Água 

(litros) 

Tempo mínimo de 

espera em (minutos) 

Hipoclorito 

de Sódio 

(10%) 

20 ml (2 colheres de sopa) 1000 

30 
1,0 ml 50 

0,5 ml 25 

0,2 ml 10 
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Com base nas informações acima, calcule a quantidade de hipoclorito de sódio para uma 

cisterna cheia, ou seja, com capacidade de 16.000 litros, a cisterna produzida pelo Programa 

Um Milhão de Cisterna. 

 

5 ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES/EDUCADORES  

 

Apresentamos aqui algumas orientações e considerações aos professores/educadores 

interessados em aplicar o presente Produto Educacional em suas atividades de sala de aula. Não 

se trata de encaminhamentos taxativos e únicos, visando apenas gabaritar as situações- 

problema propostas, mas sim, tecer considerações, caminho e sugestões que nortearão para um 

exitoso e efetivo resultado pedagógico do seu fazer. 

Primeiramente, faz-se oportuno lembrar que trabalhar com situações-problemas, é mais 

que resolver exercícios, acertar questões e que há somente um caminho resolutivo para atingir 

resultados satisfatórios. O trabalho na perspectiva aqui defendida é cria um ambiente propício 

para aprendizagem, que os caminhos construídos pelos alunos e até os erros possam ser 

aproveitados para o encontro de uma solução satisfatória e coerente matematicamente. 

Outro ponto, é que toda a ação pedagógica deve ser realizada considerando os 

conhecimentos prévios dos alunos e seus contextos. O caminho da resolução deve se dar sobre 

a perspectiva da colaboração mútua, da construção coletiva (alunos e professor), ou seja, os 

colocando como agentes ativos, copartícipes do processo ensino-aprendizagem, dessa forma, 

consideramos está estimulando o raciocínio matemático, a colaboração e a criatividade na 

resolução. Como lembram Leal Júnior e Onuchic (2015), a construção do conhecimento deve 

ser o foco da resolução da situação-problema. 

Nessa esteira, Onuchic e Allevato (2011) apresentam um roteiro para resolução de 

situações-problema bastante sugestivo e consistente, vejamos: 
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Esquema 4. Roteiro para resolução de problemas proposto por Onuchic e Allevato (2011). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019), com base em Onunchi e Allevato (2001) 

 

Diante tal sugestão, salientamos, ainda, que sejam considerados todos os aspectos 

qualitativos, além do quantitativos, manifestados durante o processo de resolução, uma vez 

esses podem gerar e promover o estudo de outros conceitos matemáticos além dos inseridos nas 

respectivas situações propostas. 

 

5.1 Orientações para a resposta da situação-problema 1 

 

A referida situação-problema versa sobre a problemática ambiental do consumo de 

água, trazendo alguns dados a nível mundial e nacional. Então, o professor deve explorar o 

texto norteador, destacando todas as informações matemáticas contidas no texto, canalizando o 

debate para a sustentabilidade do planeta. 

Passo Atividade Descrição

Passo 1
Preparação do 

problema
Selcionar problemas visando à construção de 

um novo conceito.

Passo 2
Leitura 

individual
Entregar cópias dos problemas para cada aluno 

e proceda com a leitura

Passo 3
Leitura em 
conjunto

Formar grupos e solicitar releituras dos 
problrmas

Passo 4
Resolução do 

Problema

Sanadas às possíveis dúvidas quanto ao 
enunciado, procede com a relução na perspctiva 

de trabalho colaborativo.

Passo 5
Observar e 
incentivar

Analisar o comportamento dos alunos, 
estumulando-os para o trabalho cooperativo.

Passo 6 
Registro das 
resoluções na 

lousa

Representantes dos gruos são convidados para 
expor na lousa suas responstas, independetes dos 

resultados.

Passo 7 Plenária
Discutir os diferentes caminhos resolutivos. O 

professor assume a postura de mediador

Passo 8
Busca do 
consenso

Busca de conceso para chegadr ao resultado 
correto 

Passo 9
Formalização do 

conteúdo
Discutir os diferentes caminhos resolutivos. O 

professor assume a postura de mediador.
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O referido texto propiciará os alunos a responderem os itens a e b. Para o item c a 

sugestão é que seja montado um infográfico68 real. 

Para atender o item d, os alunos devem se valer da ideia de porcentagem (parte de um 

todo), sendo o processo resolutivo a seguir delineado, via regra de três69. 

 

População           porcentagem (%) 

7,6 bilhões ____ 100 

2,1 bilhões ____ x 

 

7,6 . x = 2,1 . 100 

7,6x = 210 

x = 210/7,6 => x = 27,63% ≅ 28%    

 

Para atender o item e, de posse dos dados extraídos da Figura 2, procede-se com o 

caminho resolutivo a seguir, também se valendo da regra de três. 

    

Pegada hídrica    porcentagem (%) 

3795 (mundo) ____ 100 

5559 (Brasil)  ____ x 

 

3795 . x = 5559 . 100 

3795x = 555900 

x = 555900/3795 => x = 146,48% ≅ 147% 

 

Logo a diferença percentual será: 147% - 100% = 47% 

Então a pegada hídrica do Brasil é 47% maior que a pegada hídrica mundial.    

 

5.2 Orientações para a resposta da situação-problema 2 

 

Para a resolução da referida situação-problema, sugerimos que além do texto norteador 

o colega professor/educador traga outras referências para ampliar o debate sobre a temática, 

que inclusive pode ser tratada em conjunto com a disciplina de Geografia. Cabe salientar que a 

                                                

 

68 Ferramenta que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos 

visuais gráficos. Normalmente, o infográfico acompanha um texto, funcionando como um resumo didático e 

simples do conteúdo escrito. 
69 Método matemático para a resolução de situações que envolvem grandezas diretamente ou inversamente 

proporcionais, relacionando os valores de uma com os valores correspondentes da outra, e quer determinar um dos 

quatro valores (quarta proporcional), uma vez que sejam conhecidos os outros três. 
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temática do Semiárido possa ser aborda também em esfera local, trazendo à tona a realidade 

vivida pelos estudantes e a comunidade.  

Esse debate propiciará os alunos 

responderem o item a.  

Para o item b, orientar os alunos a 

mobilizarem seus conhecimentos e 

estratégias aritméticas para resolver tal 

situação, uma vez que há diversos caminhos para se chegar à resposta. 

Sendo assim, exemplificamos um caminho resolutivo. 

 

16.000 é a capacidade de água da cisterna, que segundo a ASA, dá condições de manter 

uma família de até cinco pessoas, durante oito meses com água armazenada. 

Então: 

8 meses x 30 dias = 240 dias 

Logo 16000 : 240 

         66,66 litros por dia 

Dividindo 66,66 litros por dia pelo total de membros da família 

         66,66 : 5 

         13,33 litros ≅ 13,5 litros por pessoa/ao dia. 

 

Para atender as questões c e d sugerimos acessar os sites aqui apontados, bem como 

procurar em outros sites e documentos oficiais quais as alternativas que os governos locais tem 

buscado para superar a crise hídrica. 

 

5.3 Orientações para a resposta da situação-problema 3 

 

Para a resolução da referida situação-problema o aluno deve desenvolver o raciocínio 

proporcional, constatando que o comportamento de uma grandeza dependente quando a outra 

grandeza independente varia, e perceber também a regularidade dessa variação 

(proporcionalidade). 

Após certa maturidade os alunos irão perceber que também há outros caminhos para 

resolução das questões, como exemplo usar apenas do raciocínio aritmético das quatro 

operações fundamentais. 

Sugestões de site: 

http://www.asabrasil.org.br/semiarido  

http://sudene.gov.br/planejamento-

regional/delimitacao-do-semiarido 

 

http://www.asabrasil.org.br/semiarido
http://sudene.gov.br/planejamento-regional/delimitacao-do-semiarido
http://sudene.gov.br/planejamento-regional/delimitacao-do-semiarido
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O item A versa sobre a noção de razão, que matematicamente significa a comparação 

entre valores ou grandezas.  

  

Assim, se um traço corresponde à razão 
1

3
   

Quatro traços: 
1 .4

3.4
  = 

4

12
 

 

Para a resolução do item b, valeremos mais uma vez da regra de três, combinando com 

o algoritmo da divisão. 

 

Assim se para 1000 litros de capacidade da cisterna consome um saco de cimento, logo 

uma cisterna de 16 000 necessita de 16 sacos de cimento (16000/1000). 

 

O consumo de água para produzir a cisterna toda é calculado por:  

Saco           Quantidade de água 

1 ________ 15 litros 

16________ x 

 

1 . x = 15 . 16 

x = 240 litros de água  

 

Para a resolução do item c, o aluno também poderá usar a regra de três ou o algoritmo 

da divisão. 

 

Se 240 litros a quantidade de água gasta pra produzir a cisterna do P1MC, comparando 

isso com a quantidade garrafões de 20 litros temos:  

240/20 = 12 garrafões de água de 20 litros. 

 

Para a resolução do item d, procedemos de maneira análoga às questões b e c. Assim, 

temos: 

 

Carro           Placas 

1 ________ 3 

x ________ 42 

 

3 . x = 1 . 42 

3x = 42 

x = 42/3 => x = 14 carros de argamassa  
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Por fim, para atender ao item, o aluno deve perceber que a viga forma um prisma 

retangular, um paralelepípedo. Como o volume é uma medida tridimensional, esse é 

determinado pelo produto da área da base pela altura. 

  

Volume do paralelepípedo é dado pelo produto da área da base pela altura, temos 

então: 

V = comprimento x largura x altura 

V = 6 cm x 6 cm x 175 cm 

V = 6300 cm3 

 

5.4 Orientações para a resposta da situação-problema 4 

 

Considerando o contexto do Semiárido brasileiro, faz-se pertinente que os colegas 

professores/educadores discutam com seus alunos alternativas de convivência com esse meio. 

Entres essas alternativas destacam-se as chamadas tecnologias sociais. 

A partir dessa abordagem e da nossa dica site os alunos, acreditamos que os alunos terão 

ferramentas para encaminharem os itens a e b, sendo que o item b trabalha essencialmente com 

a ideia da Etnomatemática. 

Para prosseguir com os itens c e d, sugerimos que os alunos busquem o desenvolvimento 

desses itens, em sites e vídeos que tratem da história e curiosidades da superfície circular. Dicas: 

π, enquanto número irracional; dia do pi, comemorado nos Estados Unidos; divisão angular; 

cálculo de comprimento da circunferência e área de uma superfície circular. 

Para o encaminhamento dos itens e e f, os alunos tem que pensar na circunferência como 

um todo, que a mesma corresponde a um ângulo de 360° e que qualquer subdivisão da 

circunferência delimitada por dois de seus raios e o correspondente arco perfaz o que chamamos 

de setor circular, como se fosse uma “fatia de pizza”. 

Assim pela figura percebe-se que o cisterneiro repartiu o rodão em seis partes, 

considerando que esses pedaços estejam perfeitamente repartidos, logo cada pedaço (setor 

circular) corresponderá a (360°: 6), ou seja, 60°. Geometricamente temos a figura a seguir. 
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Esquema 5. Divisão de uma circunferência em setores circulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Por fim, trata-se da obtenção da área de uma superfície circular. Para tanto, é necessário 

que o aluno aplique o modelo para determinar a área de um círculo. 

 

Então Ac = πr2, sendo o raio de 1,75 m conforme extraído do texto norteador. 

Ac = 3,14 . (1,75)2 

Ac = 3,14 . 3,0625 

Ac = 9,616 m2 

 

5.5 Orientações para a resposta da situação-problema 5 

 

A situação-problema em questão traz, à tona, a constate π. Dessa vez os alunos de posse 

de objetos reais poderão verificar que a razão do comprimento da circunferência pelo respectivo 

diâmetro fornecerá valores aproximados de 3,14. Assim, o professor pedirá que os alunos 

tragam objetos em formato cilíndrico de tamanhos diversos para que os alunos possam 

empreender com essa experiência. 

O item B trata da temática de modelos matemáticos, que nada mais são do que 

expressões algébricas que retratam situações que envolvem a relação entre grandezas. 

Então, o Cisterneiro Nel, disse que para calcular o volume da cisterna cilíndrica ele faz 

o produto raio x raio x 3,14 x altura. 
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Assim, chamando raio de r e a altura de h, o modelo que matemático que expressa o 

volume é: 

 

V = r . r . 3,14 . h 

V = 3,14 .r2.h  

 

Aplicando o modelo acima, empreendemos resposta ao item c, sendo r igual 1,96 m 

(metade de 3,92 m) e altura igual 2,50 m, conforme exposto na Figura 8, temos: 

 

V = 3,14 .r2.h  

V =3,14 . (1,96)2 .2,50 

V =3,14 . 3,8416 . 2,50 

V =30,1 m3 

 

 A questão ambiental volta no item d, dessa vez concatenada com a temática da saúde. 

Diversas organizações fizeram cartilhas para orientar os proprietários de cisternas quanto ao 

cuidado da água armazenada. O próprio Programa Um Milhão de Cisterna garante a todos os 

beneficiários um curso de Gerenciamento de Recursos Hídricos o qual alerta para esses e outros 

cuidados com a água armazenada. Uma sugestão é trabalhar essa problemática em conjunto 

com a disciplina de ciências. 

Para a resolução desse item, valeremos mais uma vez da regra de três. 

 

Quant. de Hipoclorito      volume da cisterna 

20 ml  ________________ 1000 litros 

       x  ________________ 16000 litros 

1000 . x = 16000 . 20 

1000x = 320000 

x = 320000/1000 => x = 320 ml 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto, o processo ensino-aprendizagem da Matemática assentado sob a égide da 

Etnomatemática valoriza o processo educativo que acontece tanto na dimensão escolarizada, 

como também não escolarizada, com uma base transdisciplinar que procura explicar esse 

conhecimento dito popular. 

Assim, acreditamos que o uso das proposições contidas neste Produto Educacional 

colaborará para a produção de ações pedagógicas mais dinâmicas e com significado, que 

dialoguem com outras áreas do conhecimento e problemáticas do cotidiano, como no caso a 

pauta ambiental, afastando-se assim do modelo de aulas centrado na perspectiva tradicionalista.  

O rol de situações-problema elencados foi posto de forma que os alunos percebessem 

que os conceitos matemáticos estão impregnados nas práticas cotidianas dos homens, 

consequentemente, no saber-fazer dos diversos grupos socioculturais, como destacado o grupo 

dos cisterneiros do Semiárido brasileiro. 

Portanto, esperamos motivar e sensibilizar os professores/educadores, em especial os 

atuantes nas escolas rurais do Semiárido, para o desenvolvimento de ações pedagógicas que 

contribuam para o estímulo da capacidade cognitiva dos alunos, que supere a matemática 

tradicionalista e descontextualizada para uma matemática que evidencie as práticas endógenas 

de cada dinâmica local onde as escolas estão situadas. 
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APÊNDICE B – Questionário Não Estruturado 

 

 

Série:_____________   Localidade: ____________________ Zona Urbana (  ) Zona Rural (  ) 

 

1) Com suas palavras, o que é Matemática? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2) Você considera a Matemática uma disciplina difícil? E por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) Você considera a Matemática útil para o dia-a-dia das pessoas e atividades? E por quê?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4) Quais as situações você faz uso da Matemática? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5) Qual ou quais assuntos de Matemática você achou interessante? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus Avançado Profa. Maria Elisa de A. Maia (CAMEAM) 

Departamento de Educação (DE) 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

Rodovia BR-405, Km 153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/RN 

E-mail: ppge.pferros@gmail.com  Fone/Fax: (84) 3351.2560/3909 

 

 

mailto:ppge.pferros@gmail.com
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APÊNDICE C – Texto trabalhado em ação pedagógica 

 

AS CISTERNAS E A MATEMÁTICA 

Por Fernando Freire70 

O Semiárido brasileiro é uma região de 

clima seco e úmido que ocupa grande parte da 

Nordeste brasileiro. Boa parte da produção 

agrícola e criação de animais são desenvolvidas 

nesse recando do país.  

No entanto, essa área sofre constantemente 

com a falta de água, devido à pouca ou ausência 

de chuva. Diante esse cenário, os sertanejos 

buscaram uma alternativa criativa de convivência 

com a seca que possibilita o armazenamento de água no período de estiagem, as cisternas, que 

são equipamentos construídos próximos às residências rurais que garantem água boa para beber 

e a prática da agricultura familiar no campo.  

Na comunidade de Serrota em Alexandria/RN, várias cisternas estão sendo construídas 

beneficiando famílias dessa área rural, diminuindo a necessidade de comprar água de carros 

pipas ou esperar a distribuição por parte dos programas de governo. 

As cisternas são construções simples, erguidas por trabalhadores chamados de 

cisterneiros, feitas com placas de cimento e areia, em geral levam três dias para serem 

construídas. Quando finalizadas, elas captam a água da chuva que cai do telhado das casas, 

podendo armazenar cerca de 16 mil litros, o que garante o abastecimento de água por oito meses 

para uma família de até seis pessoas. 

                                                

 

70 Matemático, Especialista em Turismo, Mestrando em Ensino (PPGE/UERN-Pau dos Ferros) 

 

 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus Avançado Profa. Maria Elisa de A. Maia (CAMEAM) 

Departamento de Educação (DE) 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

Rodovia BR-405, Km 153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/RN 

E-mail: ppge.pferros@gmail.com  Fone/Fax: (84) 3351.2560/3909 

 

 

mailto:ppge.pferros@gmail.com


181 

 

Mas o que tem haver a Matemática com as cisternas? Poderia dizer tudo! Sua forma é 

uma figura Matemática, a construção envolve elementos matemáticos, as placas das paredes 

são formas geométricas, os gastos, a capacidade de água armazenada e etc. Quanto aos 

cisterneiros, será que eles dominam a Matemática escolar? Se não, como são capazes de 

construir esses equipamentos? O mesmo acontece como o agricultor, o marceneiro, o pedreiro, 

enfim, pessoas usam a Matemáticas de diversas formas para resolver suas necessidades, essa 

Matemática genuinamente popular é o que chamamos de Etnomatemática, que tem sido 

amplamente estudada nos últimos tempos e contribuído com o ensino de Matemática escolar, 

dando vida e aplicabilidade a essa disciplina que para muitos é tida como difícil, mas que está 

presente em diversas atividades do dia a dia. 
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APÊNDICE D – Termo Assentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro que estou ciente e concordo em participar do estudo “ETNOMATEMÁTICA: 

O SABER-FAZER DOS CISTERNEIROS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 

ESCOLAR”, orientado pela Profa. Dra. Maria do Socorro Silva Batista. Declaro que fui 

devidamente esclarecido quanto ao objetivo geral: “Analisar processo de construção de 

cisternas na visão da Etnomatemática, visando propor ações facilitadoras consistentes e 

efetivas para o ensino da Matemática no nível fundamental” e quanto aos objetivos 

específicos: analisar a construção de cisternas como tecnologia social para convivência 

com a seca no semiárido nordestino, em particular na região do Oeste Potiguar; 

Compreender o modo como os conceitos matemáticos são associados aos saberes 

populares, para o processo construtivo das cisternas e propor ações pedagógicas para o 

ensino de Matemática por meio da Etnomatemática. Quanto aos procedimentos aos quais 

serei submetido: visitas a campo, oficinas, aulas temática, resolução de exercícios e 

entrevistas, cujas informações coletadas serão organizadas e aferidas sob a abordagem 

qualitativa. E dos possíveis riscos de ordem emocional (constrangimento/vergonha de a sua 

vida ser exposta) que possam advir de tal participação e que serão minimizados mediante: 

Garantia do anonimato/privacidade do participante na pesquisa, onde não será preciso colocar 

o nome do mesmo; Para manter o sigilo e o respeito aos participantes da pesquisa, apenas o 

discente FERNANDO DE OLIVEIRA FREIRE aplicará o questionário e somente a discente 

________________________________________________________________ e o 

pesquisador responsável poderão manusear e guardar os questionários; Sigilo das informações 

por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que identifique o 

participante; Garantia que o participante se sinta à vontade para responder aos questionários e 

 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus Avançado Profa. Maria Elisa de A. Maia (CAMEAM) 

Departamento de Educação (DE) 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

Rodovia BR-405, Km 153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/RN 

E-mail: ppge.pferros@gmail.com  Fone/Fax: (84) 3351.2560/3909 

 

 

mailto:ppge.pferros@gmail.com
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Anuência das diretoras das Instituições de ensino para a realização da pesquisa. Dessa forma, 

concordo em participar voluntariamente da pesquisa e autorizo sua publicação. 

___________________________________________ 

Assinatura do Aluno 

 

Pau dos Ferros – RN,___/___/2017 

 

 

 

 

Aluno: Fernando de Oliveira Freire – Aluno do Curso de Mestrado em Ensino, da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Pau dos Ferros, Rodovia BR-405, Km 153, Bairro 
Arizona, Pau dos Ferros/RN. E-mail: fernando.ofreire@hotmaol.com. Tel.(84) (84) 3351.2560 

 

Profa. Orientadora: Maria do Socorro Silva Batista - Curso de Mestrado em Ensino, da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Pau dos Ferros, Rodovia BR-405, Km 153, Bairro 

Arizona, Pau dos Ferros/RN 

E-mail: msbatista-@hotmail.com. Fone/Fax: (84) 3351.2560/3909 

  

mailto:fernando.ofreire@hotmaol.com
mailto:msbatista-@hotmail.com
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APÊNDICE E – Termo Consentimento Livre e Esclarecido (Tipo I) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “ETNOMATEMÁTICA: O 

SABER-FAZER DOS CISTERNEIROS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 

ESCOLAR” coordenada pelo (a) Profa. Dra. Maria do Socorro Silva Batista e que segue as 

recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e suas 

complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, seu/sua filho (a) será submetido ao seguinte 

procedimento: visitas a campo, oficinas, aulas temática, resolução de exercícios e 

entrevistas, cujas informações coletadas serão organizadas e aferidas sob a abordagem 

qualitativa cuja responsabilidade de aplicação é de FERNANDO DE OLIVEIRA FREIRE, 

Matemático, aluno do Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino Campus Avançado “Profa. 

Maria Elisa de A. Maia”, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. As informações 

coletadas serão organizadas em banco de dados em programa estatístico e analisadas a partir de 

técnicas de estatística descritiva e inferencial. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: “Analisar processo de construção de 

cisternas na visão da Etnomatemática, visando propor ações facilitadoras consistentes e 

efetivas para o ensino da Matemática no nível fundamental.”. E como objetivos específicos: 

analisar a construção de cisternas como tecnologia social para convivência com a seca no 

semiárido nordestino, em particular na região do Oeste Potiguar; compreender o modo 

como os conceitos matemáticos são associados aos saberes populares, para o processo 

construtivo das cisternas e propor ações pedagógicas para o ensino de Matemática por 

meio da Etnomatemática. 

Asseguramos que a sua participação não envolverá riscos e que os benefícios gerados 

com sua participação estão relacionados às possíveis contribuições ao processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática.  

Será garantido o anonimato/privacidade do participante na pesquisa, onde não será 

preciso colocar o nome do mesmo; Para manter o sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, 

apenas o discente FERNANDO DE OLIVEIRA FREIRE aplicará o questionário e somente 

a discente _____________________________________________________ e o pesquisador 
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responsável poderão manusear e guardar os questionários; Sigilo das informações por ocasião 

da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que identifique o participante; 

Garantia que o participante se sinta a vontade para responder aos questionários e Anuência das 

Instituições de ensino para a realização da pesquisa. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e caixa 

arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do pesquisador responsável 

(orientador) no Departamento de Educação a fim de garantir a confidencialidade, a privacidade 

e a segurança das informações coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de forma a 

não identificar os participantes e o responsável. 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o pesquisador FERNANDO DE 

OLIVEIRA FREIRE da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/RN, Campus Pau 

dos Ferros, no endereço Rodovia BR-405, Km 153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/RN. E-

mail: fernando.ofreire@hotmaol.com. Tel.(84) (84) 3351.2560 

. Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro de Convivência. BR 

110, KM 48  Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: (84) 3312-7032. e-mail: 

cep@uern.br/ CEP 59.610-090. 

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua participação 

nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – cobertura material para 

reparar dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação material, exclusivamente 

de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e 

alimentação – sob a responsabilidade do pesquisador FERNANDO DE OLIVEIRA FREIRE. 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados 

coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e 

publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à disposição para 

qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após todas 

essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração.  

 

Consentimento Livre 

 

Concordo em participar desta pesquisa “ETNOMATEMÁTICA: O SABER-FAZER DOS 

CISTERNEIROS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA 

O ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA ESCOLAR”. Declarando, para os 

devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos 

procedimentos aos quais meu/minha filho (a) será submetido (a) e dos possíveis riscos que 

possam advir de tal participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a 

solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem 

que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. 

Autorizo assim, a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo 

dos dados referentes à minha identificação. 
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Alexandria (RN), ______/_______/2017.  

__________________________________________ 

                 Assinatura do Pesquisador  

__________________________________________ 

                Assinatura do Participante 

 

 

 

Aluno: Fernando de Oliveira Freire – Aluno do Curso de Mestrado em Ensino, da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Pau dos Ferros, Rodovia BR-405, Km 153, Bairro 

Arizona, Pau dos Ferros/RN. E-mail: fernando.ofreire@hotmaol.com. Tel.(84) (84) 3351.2560. 

 

Profa. Orientadora: Maria do Socorro Silva Batista - Curso de Mestrado em Ensino, da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Pau dos Ferros, Rodovia BR-405, Km 153, Bairro 

Arizona, Pau dos Ferros/RN 

E-mail: msbatista-@hotmail.com . Fone/Fax: (84) 3351.2560/3909  

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro de Convivência. 

BR 110, KM 48  Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: (84) 3312-7032.  

e-mail: cep@uern.br / CEP 59.610-090. 
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APÊNDICE F – Termo Consentimento Livre e Esclarecido (Tipo II) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “ETNOMATEMÁTICA: O SABER-

FAZER DOS CISTERNEIROS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 

ESCOLAR” coordenada pelo (a) Profa. Dra. Maria do Socorro Silva Batista. Sua 

participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Essa 

pesquisa tem como objetivo geral: “Analisar processo de construção de cisternas na visão 

da Etnomatemática, visando propor ações facilitadoras consistentes e efetivas para o 

ensino da Matemática no nível fundamental”. 

 

Caso decida aceitar o convite, sua participação consistirá em responder um questionário com 

perguntas abertas e fechadas e, em caso de necessidade, responder entrevistas gravadas, 

participar de registros em imagens. Asseguramos que a sua participação não envolverá riscos e 

que os benefícios gerados com sua participação estão relacionados às possíveis contribuições 

ao processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 

 

As informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre 

a sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Os 

resultados serão apresentados ou publicados com fins científicos ou educativos. Participar desta 

pesquisa não implicará nenhum custo para você, e, como voluntário, você também não receberá 

qualquer valor em dinheiro como compensação pela participação. 
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Você receberá uma cópia deste termo, onde consta o telefone e o endereço do pesquisador 

responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 

momento.  

Declaro que entendi os objetivos, condições, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e estou de acordo em participar.  

 

 

____________________ (RN), ______/_______/2017.  

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

__________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

 

Aluno: Fernando de Oliveira Freire – Aluno do Curso de Mestrado em Ensino, da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Pau dos Ferros, Rodovia BR-405, Km 153, Bairro 
Arizona, Pau dos Ferros/RN. E-mail: fernando.ofreire@hotmaol.com. Tel.(84) (84) 3351.2560. 
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APÊNDICE G – Situações-problema trabalhadas em ação pedagógica 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 1)  Uma experiência 

interessante, em curso no Semiárido brasileiro, está 

sendo o Programa 1 Milhão de Cisternas, 

equipamentos esses feitos a partir de placas de 

cimento, uma invenção de um agricultor e pedreiro 

nordestino conhecido por Seu Nel.  

 

Desse Programa, participam setores da sociedade 

civil (que constroem e operam as cisternas), organizações não governamentais (que articulam 

os meios necessários) e o governo federal (que banca a maior parte dos recursos financeiros do 

programa). E, como resultado dessa junção de esforços, é que dezenas de milhares de cisternas 

já se espalham pelo Nordeste brasileiro, beneficiando habitantes de regiões com dificuldades 

hídricas. 

 

Cada cisterna tem capacidade de armazenar 16 mil litros de água captada das chuvas. E essa 

reserva, acumulada nos meses de chuva, é suficiente para atender uma família de cinco pessoas 

nos oito meses restantes do ano. 

 

Em face do texto acima e a experiência em vivenciada em campo responda: 

 

a) A cisterna de placas quando pronta é, matematicamente, formada por duas formas 

geométricas. Quais figuras são elas?  

 

b) Cite outras formas geométricas que você conhece? 

 

c) Diante a resposta da situação anterior, quais delas são formas geométricas planas e quais são 

formas geométricas espaciais? 
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SITUAÇÃO-PROBLEMA 2) Uma das etapas do processo construtivo das cisternas é a 

construção do piso, ou base da cisterna. Com o buraco da cisterna já escavado e nivelado, o 

passo seguinte é a construção da laje do concreto do piso. Por exigir uma maior resistência, a 

argamassa dessa laje é feita seguindo a proporção do traço de 1,5:1:2, ou seja, um saco e meio 

de cimento para um carro de brita e dois carros de areia.  

Também é necessária uma estrutura de ferro, o qual 

certo cisterneiro chama “rodão do piso” (Figura ao 

lado). Esse rodão é constituído de três circunferências 

concêntricas (fixa a um mesmo centro) interligadas 

por varas de ferro. 

 

Para montagem do rodão o cisterneiro demarca o 

centro com pedaço de ferro enterrado, traça um raio de 1,75 m e depois demarca oito pontos 

bem distribuídos para a formação da circunferência maior, em seguida colocam-se três varas de 

ferro de 3 m, dispostas transversalmente, que formarão os diâmetros dessa circunferência. 

 

Em face da situação acima descrita responda: 

 

a) Qual são os elementos matemáticos compõe a estrutura do rodão? 

 

b) Um setor circular é compreendido como um “pedaço” de um círculo, ou seja, é a região 

delimitada por dois de seus raios, como se fosse uma “fatia de pizza”. Sendo assim, em quantos 

setores circulares foi repartida essa estrutura, considerando apenas a circunferência maior? 

 

c) Matematicamente, ângulo é definido como região de um plano determinada pelo encontro de 

duas semirretas que possuem uma mesma origem. Considerando a origem o centro da 

circunferência do rodão e as semirretas os raios, qual o ângulo central de cada setor circular, 

considerando que os raios estão regulamente distribuídos? 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 3) A maior utilidade da cisterna é sua capacidade de armazenar 

água. Sabendo disso, um beneficiário da cisterna marcou alguns pontos ao longo da altura do 

reservatório registrando esses valores, conforme mostra o quadro a seguir, para fazer o controle 

de volume d’água. Considerando uma cisterna de 1,80 m de altura e um diâmetro de 3,40 m 

Fonte: Autor (2017) 
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responda as questões abaixo sabendo que o volume da cisterna equivale ao volume de um 

cilindro.               

 

a) Expresse o modelo matemático que representa o volume da cisterna sabendo que 𝜋 

corresponde a uma constante matemática equivalente a aproximadamente igual 3,14 e 

𝑟2(medida do raio ao quadro) igual 2,89. 

 

b) Sabendo que o beneficiário fez as seguintes marcações, calcule a capacidade de cada altura, 

sabendo que 1m3 equivale a 1000 litros. 

 

Altura Volume em m3 Capacidade em litros 

0,30 m   

0,60 m   

0,90 m   

1,20 m   

1,50 m   

1,80 m   

 

c) Represente os resultados acima no plano cartesiano e construa o gráfico do modelo 

matemático do volume. 
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APÊNDICE H – Roteiro da Entrevista Com Manuel Apolônio de Carvalho (Seu Nel) 

 

 

1) Como vocês lhe davam com as dificuldades ocasionadas pela falta d’água no sertão?  

2) Havia cacimba ou cacimbão para diminuir essa dificuldade d’água?  

3) O sr. já trabalhou em construção de cacimbas? 

4) Pela reportagem do “Globo Reporte” do dia tal, o Senhor morou muito tempo em São Paulo? 

Por que foi morar lá? 

5) Como surgiu a ideia de construir cisternas? Mesmo morando em São Paulo? 

6) Onde e como foi a construção da primeira cisterna? Foi feito um projeto dela antes? 

7) Que material usou? Os traços de massa eram diferentes? Quais foram os tipos de ferro usados 

e por quê? 

8) Como foram feitas as curvas ou curvaturas dessas placas?   

9) Qual era a quantidade de água que essa cisterna suportava? Como o senhor fez os cálculos? 

10) Por que construiu a cisterna redonda e não de outra forma?  

11) Como foram as construções das outras cisternas? Foram sendo aperfeiçoadas? 

12) Que materiais e instrumentos o senhor usava para a construção delas?  

13) Por que uma parte da cisterna é construída abaixo da terra? 

14) Como o senhor fazia para demarcar a região da base da cisterna, ou seja, calculava o 

diâmetro dela? 

15) Quanto as formas das paredes e do teto, como o senhor as desenvolvia? 

16) O senhor fazia uma cisterna de quantos metros de altura?  Como o senhor procedia para 

calcular essas medidas? Era de acordo com a capacidade de água que ela podia suportar? 

17) Costumeiramente o senhor fazia uma cisterna com quantas fileiras de placas? 
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18) Quanto de altura essa cisterna tem que estar enterrada e porquê? 

19) Quais os procedimentos que o senhor usa para fazer o teto da cisterna? 

20) Por que o teto dela era dessa forma? 

21) Quanto ao traço de massa, quais as medidas adotadas e o porquê dessas medidas? 

22) Existem vários tipos de traços de massa na construção da mesma cisterna? Por quê? 

23) Como o senhor procede para calcular o quanto tem de água na cisterna? 

24) O senhor construiu cisternas de vários tamanhos? Como fazia para calcular o material e a 

divisão dos blocos da parede da cisterna?  

25) Algo mais que o senhor destacaria na fase de construção da cisterna? 

26) Qual sua fala sobre seu feito está contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos 

moradores do semiárido?  

27) A ideia inventada pelo senhor é tida como tecnologia social, por ser algo simples de 

construir e replicar e de impacto social positivo, por que o senhor considera a cisterna de placas 

algo simples de fazer? 

28) Qual a vantagem que a cisternas de placas tem em relação a outros tipos de cisternas? 

29) O senhor chegou a inventar outros tipos de cisternas e quais? 

30) O senhor chegou a ensinar outros a construir cisternas? Conte-nos um pouco dessa 

experiência. 

31) Quanto o senhor cobrava pela construção de uma cisterna?  

32) Quantos dias utilizava para a construção de uma delas? 

33) Como o senhor chegou a esse preço? 

34) Que procedimento precisa de mais atenção e cuidado na construção da cisterna? 

35) A cisterna deve estar sempre cheia? Quais são as consequências dela vazia? 

36) A primeira cisterna que o Sr. construiu foi para armazenar 16 mil litros de água? 

37) Qual a quantidade de material (areia, cimento, brita, ferro, etc.) que ela consumiu? 

38) Que conselho o Sr. dá aos pedreiros que vão construir cisternas de placas de cimento, 

tomando como exemplo, o modelo do Sr.?  


