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RESUMO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa Ensino Médio Inovador-

ProEMI, e no contexto do Projeto Agente Jovem e do Consumo Consciente de água na Escola 

de Ensino Médio Santa Tereza, em Altaneira, Ceará. Teve como objetivo desenvolver e 

avaliar uma proposta de ensino de Matemática Básica a partir da identificação, formulação e 

resolução de problemas. Desenvolvemos uma pesquisa-ação com análise qualitativa centrada 

no contexto escolar e nos problemas emergentes desse contexto. O referencial teórico adotado 

nesta pesquisa envolveu os seguintes temas: Ensino Médio, Formulação, Resolução de 

Problemas, Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da 

Resolução de Problemas, Contextualização, Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI, 

Projeto Agente Jovem e Consumo Consciente de água. A pesquisa desenvolveu uma proposta 

de ensino de Matemática Básica em cinco Módulos, com 8 Agentes Jovens e 8 Alunos 

Mobilizados da referida escola.  Foram avaliados os resultados das 16 atividades 

desenvolvidas de março a setembro de 2017. Os resultados apontaram que a proposta 

contribuiu para a formação dos estudantes dando oportunidade de desenvolvimento de 

habilidades pessoais e profissionais e a melhoria na habilidade de formular e resolver 

problemas. Além disso, favoreceu à sensibilização da comunidade no combate ao desperdício 

de água na escola, sendo o trabalho em equipe uma prática relevante nesse processo. Vale 

evidenciar que, ao final da pesquisa, Agentes Jovens e Alunos Mobilizados revelaram a 

mudança no comportamento em relação ao consumo de água e constatamos melhora na 

aprendizagem da Matemática Básica. A partir do desenvolvimento da formulação e da 

resolução de problemas, como atividades da proposta de ensino, pudemos concluir que essa 

metodologia ajuda a entender o ensino de Matemática quando o processo pedagógico parte da 

identificação de problemas reais pelos alunos. 

  

Palavras-chave: Ensino Médio. ProEMI. Projeto Agente Jovem. Formulação e Resolução de 

problemas. Ensino de Matemática. 



ABSTRACT 

 

This work was developed within the scope of the ProEMI-Innovative Hicg School Program 

and in the context of the Young Agent and Conscious Consumption of Water Project at the 

Santa Tereza High School in Altaneira, Ceará. It aimed to develop and evaluate a proposal of 

Basic Mathematics teaching from the identification, formulation and solving problems. We 

developed an action research with qualitative analysis centered on the school context and the 

emerging problems of this context. The theoretical framework adopted in this research 

involved the following topics: High School in Brazil, Formulation, Problem Solving, 

Teaching-Learning Methodology-Assessment through Problem Solving, Contextualization, 

Innovative High School Program - ProEMI, Young Agent Project and Conscious Water 

Consumption. The research developed a proposal of Basic Mathematics teaching in five 

Modules, with 8 Young Agents and 8 Students Mobilized of said school. The results of the 16 

activities carried out from March to September 2017 were evaluated. The results showed that 

the proposal contributed to the training of students, giving them the opportunity to develop 

personal and professional skills and to improve the ability to formulate and solve problems. In 

addition, it favored community awareness in combating waste of water at school, and 

collective work is a relevant practice in this process. It is worth noting that, at the end of the 

research, Young Agents and Mobilized Students revealed the change in behavior in relation to 

water consumption and found improvement in Basic Mathematics learning. From the 

development of the formulation and problem solving, such as activities of the teaching 

proposal, we could conclude that this methodology helps to understand the teaching of 

Mathematics when the pedagogical process starts from the identification of real problems by 

the students. 

 

Keywords: High School, ProEMI, Young Agent Project, Formulation and Solving Problem, 

Mathematics Teaching; 
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1 INTRODUÇÃO    

1.1 Problemática e Justificativa 

O Ensino Médio é a última etapa da Educação Básica que tem como principal 

finalidade promover aos estudantes deste nível escolar uma formação geral em três aspectos: 

preparação para o prosseguimento nos estudos, para o mercado de trabalho e exercício da 

cidadania (BRASIL, 1996). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 

2013) os estudantes dessa etapa escolar estão em uma faixa etária entre 15 e 29 anos de idade 

e vivem hoje em meio a um grande avanço tecnológico e a necessidade de lidar com um 

grande volume de informações que tem influência significativa sobre sua existência. Além 

disso, possuem diferenças individuais e coletivas, sejam de perspectiva de vida, de raça, 

condições sociais, econômicas e culturais. 

Nesse sentido, a formação pretendida no Ensino Médio traz em si uma série de 

desafios a serem enfrentados, como a própria ressignificação da escola; práticas de ensino 

contextualizadas e interdisciplinares; promoção de uma aprendizagem significativa dos 

conhecimentos científicos; preparação para o mercado de trabalho; e o exercício da cidadania 

na sociedade contemporânea.  

Sendo assim, surgem questionamentos do tipo: como deve ser o trabalho formativo no 

Ensino Médio? O que se esperar da escola? Na verdade, não basta recriar a escola em bases 

teóricas e não efetivar isso nos processos didáticos realizados dentro das instituições 

educacionais. Ou seja, é necessário mudar a visão da escola enquanto espaço formativo para a 

vida na contemporaneidade e, além disso, formar professores preparando-os para lidarem com 

a diversidade no ambiente escolar. 

Acrescenta-se ainda que o grau de desenvolvimento da ciência e da tecnologia passa a 

exigir das escolas uma nova forma de preparar as pessoas. Basear-se em um processo 

expositivo e na memorização de informações não é suficiente para formar pessoas com as 

competências e habilidade exigidas para a inserção e transformação da sociedade 

contemporânea. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 

 

o desenvolvimento científico e tecnológico acelerado impõe à escola um 

novo posicionamento de vivência e convivência com os conhecimentos 

capazes de acompanhar sua produção acelerada. A apropriação de 
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conhecimentos científicos se efetiva por práticas experimentais, com 

contextualização que relacione os conhecimentos com a vida, em oposição a 

metodologias pouco ou nada ativas e sem significado para os estudantes. 

Estas metodologias estabelecem relação expositiva e transmissivista que não 

coloca os estudantes em situação de vida real, de fazer, de elaborar 

(BRASIL, 2013, p. 167). 

  

 Vale ressaltar que a reformulação do Ensino Médio delineada nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 2000) assinalou a 

necessidade de mudança no ensino, tendo como eixo norteador a contextualização e a 

interdisciplinaridade. No entanto, ainda persiste o desafio de pôr em prática esse modelo de 

educação dando oportunidades aos alunos de construírem uma relação significativa com o 

objeto de estudo e, consequentemente, com a apropriação de conhecimentos. 

Sendo assim, é necessário diversificar o ensino utilizando os princípios da 

contextualização e interdisciplinaridade, visando a melhorar a qualidade da última etapa da 

Educação Básica. Nesse processo, cada disciplina do Ensino Médio precisa contribuir de 

forma significativa com a formação dos estudantes. 

Com relação à Matemática, essa disciplina tem um papel importante no processo de 

formação dos jovens para que possam enfrentar os desafios após o término do Ensino Médio.  

Documentos oficiais do Governo, como as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (BRASIL, 2006) apontam a necessidade de melhoria do ensino da Matemática por 

meio de novas tendências de ensino. São elas: História da Matemática, Contextualização e 

Interdisciplinaridade, Tecnologias, Investigação Matemática e Resolução de Problemas. 

O Caderno V da etapa II do Pacto Nacional do Ensino Médio trata da formação de 

professores de Matemática no Ensino Médio. Ele revela que a formulação e a resolução de 

problemas, a comunicação, a análise crítica de uma situação levando em conta suas 

possibilidades e restrições representam uma das principais finalidades da Matemática 

(BRASIL, 2013). 

Com relação à formulação de problemas, o documento da Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC (BRASIL, 2016) diz que, ao formular problemas, o estudante aprende a 

refletir sobre a maneira própria de pensar e isso contribui para que ele desenvolva a 

capacidade de comparar a resposta obtida para um problema com o seu contexto gerador. 

Em outros termos, é importante que a atividade Matemática tenha um contexto 

gerador de problemas para que aconteça a construção do conhecimento matemático de forma 

significativa. Acrescenta-se, o desenvolvimento de habilidades como o raciocínio matemático, 
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a análise crítica de contextos reais e o poder de decisão que fazem parte do conjunto de 

habilidades esperadas que os alunos precisam desenvolver no processo de formação ao longo 

do Ensino Médio. 

Já a Resolução de Problemas é considerada como uma ação reflexiva do aluno em 

torno de um problema que o leva a descobrir padrões e métodos de resolução, além de 

justificar os resultados ao final do processo. Essa tarefa não é para aplicar a Matemática, mas 

sim para aprender uma nova Matemática, sendo essa tendência um meio poderoso e eficaz 

para a aprendizagem (VAN DE WALLE, 2009). 

Sabe-se que não é somente a contextualização, a interdisciplinaridade, a formulação e 

resolução de problemas que podem contribuir com a melhoria do ensino de Matemática. Isso 

pode se dar também a partir do desenvolvimento de programas, fruto de parcerias públicas e 

privadas. Como exemplo, o projeto Ensino Médio Inovador/Jovem de Futuro fruto de uma 

parceria firmada em 2012 entre o Ministério da Educação que criou o Programa Ensino 

Médio inovador e o Instituto Unibanco que criou o Projeto Jovem de Futuro.  

Esse programa foi implantado em algumas escolas públicas da Coordenadoria de 

Desenvolvimento da Educação do Estado Ceará – CREDE 18, no período de 2014 a 2016, 

inclusive na Escola de Ensino Médio Santa Tereza, no município de Altaneira. Durante o 

desenvolvimento desse programa, conhecemos também o Projeto Agente Jovem do Instituto 

Unibanco, considerado essencial para a obtenção dos objetivos e metas do programa. Nesse 

projeto, destacamos o papel dos Agentes Jovens que podem contribuir com a gestão da escola 

e com a mobilização da comunidade escolar em prol da melhoria da qualidade do Ensino 

Médio. 

A partir desse cenário, foi possível observar, no tema Formulação e Resolução de 

problemas da escola no Ensino Médio no contexto do Projeto Agente Jovem, a questão 

norteadora desta pesquisa: de que maneira a identificação, formulação e resolução de 

problemas no contexto do projeto Agente Jovem e do Consumo Consciente de água na 

Escola de Ensino Médio Santa Tereza pode favorecer a compreensão do ensino de 

Matemática Básica no Ensino Médio? 

O tema Consumo Consciente faz parte da temática integradora, definida pelo 

documento da segunda versão da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2016), como 

Economia, Educação Financeira e Sustentabilidade. A discussão dessa temática aponta a 

necessidade de as pessoas se preocuparem com o processo de globalização que tem elevado o 

consumo significativamente, ameaçando o equilíbrio do planeta. Faz-se necessário que as 
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pessoas adotem posturas como o Consumo Consciente, contribuindo para a sustentabilidade 

ambiental.  

Dada a relevância desse tema, o Consumo Consciente de água na E.E.M. Santa Tereza 

foi escolhido como contexto para a aprendizagem da Matemática Básica. De fato, veremos 

nesta pesquisa como foram trabalhados conceitos da Estatística (tabulação, análise de dados) 

na pesquisa sobre consumo de água na escola; e Números e Operações (Operações Básicas, 

Porcentagem e Proporcionalidade), Álgebra e Funções (Expressões algébricas, Função do 

primeiro grau, Função por parte) na Formulação e Resolução de Problemas pelos Agentes 

Jovens e Alunos Mobilizados, no desenvolvimento de uma proposta de ensino de Matemática 

no âmbito da implementação do Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI, em 2017, e 

mais especificamente no contexto do Projeto Agente Jovem e do Consumo Consciente de 

água na escola. 

1.2 O Tema e as Escolhas 

O interesse em realizar este estudo nasceu no âmbito do desenvolvimento do Programa 

ProEMI/JF e do Projeto Agente Jovem na Escola de Ensino Médio Santa Tereza em 

Altaneira-CE em 2014 quando o pesquisador começou a elaborar uma proposta de ensino de 

Matemática, a qual só foi aplicada em 2017 quando o ProEMI começou a ser desenvolvido 

sem ligação com o Projeto Jovem de Futuro.  

O Projeto Agente Jovem nos chamou a atenção, uma vez que foi considerado essencial 

para o sucessso do ProEMI/JF, a partir da participação de Agentes Jovens no âmbito da gestão 

escolar, conhecendo a realidade, elaborando plano de ação e ainda mobilizando a comunidade 

escolar para a busca da melhoria da qualidade do Ensno Médio. 

O ProEMI/JF e o Projeto Agente Jovem nos levaram a aumentar o conhecimento sobre 

o baixo rendimento da maioria dos estudantes da E.E.M. Santa Tereza na disciplina de 

Matemática, o que gerou uma inquietação acerca da necessidade de melhoria do ensino de 

Matemática na escola em questão.  

O intuito de melhorar a prática e tornar o ensino de Matemática mais interessante e 

provocativo instigou o  pesquisador a cursar uma especialização em Educação Matemática, na 

qual teve a oportunidade de estudar sobre as tendências em Educação Matemática e 

manifestar maior interesse pela Resolução de Problemas. 

Outra tendência que chamou a atenção foi a contextualização e a percepção de que a 

habilidade de resolução de problemas precisa ser desenvolvida de forma contextualizada. As 
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mudanças tecnológicas na economia brasileira levaram a um novo perfil no currículo do 

Ensino Médio, baseado em competências básicas para preparar os educandos para a vida 

adulta. O currículo era descontextualizado e baseado no acúmulo de informações. Assim, 

revelou-se então que a contextualização é um dos elementos relevantes para dar significado ao 

conhecimento escolar (BRASIL, 2000).  

Visando a ampliar os conhecimentos acerca das tendências em Educação Matemática, 

especial em relação à Resolução de Problemas, surgiu o interesse em cursar o Mestrado 

Profissional em Educação Matemática. Além disso, ocorreu o desejo de ofertar um produto 

educacional, ou seja, uma proposta de ensino de Matemática básica no contexto do Projeto 

Agente Jovem e do Consumo Consciente, visando a dar mais uma oportunidade aos 

estudantes do Ensino Médio de consolidar e aprofundar conhecimentos básicos da 

Matemática, para que melhorassem a sua aprendizagem nessa disciplina e se 

conscientizassem acerca de um problema que foi identificado pelos Agentes Jovens e Alunos 

Mobilizados na escola. 

Esperamos enriquecer a linha de pesquisa Metodologia, Didática e Formação do 

Professor no Ensino de Ciências e Educação Matemática do PPGECEM-UEPB, e que este 

trabalho também sirva como fonte de discussão e pesquisa sobre o ensino de Matemática 

Básica contextualizado no Ensino Médio. 

1.3 Apresentando os Objetivos da Proposta 

Como este estudo faz parte de um programa de mestrado profissional, uma resposta 

adequada à problemática precisa estar associada a um produto didático. Assim, definimos 

como objetivo geral: Desenvolver e avaliar uma proposta de ensino de Matemática Básica a 

partir da identificação, Formulação e Resolução de Problemas no contexto do Projeto 

Agente Jovem e do Consumo Consciente de água na Escola de Ensino Médio Santa Tereza 

em Altaneira, Ceará. 

Conforme Diez e Horn (2013, p.49), ―para o cumprimento do objetivo geral, os 

específicos devem manifestar as etapas previstas para completar a finalidade almejada‖. 

Assim, os objetivos específicos deste estudo são: 

 

a) Elaborar uma proposta didática seguindo a metodologia proposta pelo projeto 

Agente Jovem integrada à Resolução de Problemas; 
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b) Descrever a experiência da comunidade escolar no projeto Agente Jovem no 

contexto da proposta sugerida; 

c) Avaliar o desenvolvimento da proposta considerando a formação do estudante, 

contextualização, Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática 

através da Resolução de Problemas, aprendizagem Matemática, trabalho coletivo e 

sensibilização para o Consumo Consciente de água. 

 

A concepção da proposta didática teve como perspectivas tornar o processo de ensino 

e aprendizagem mais atrativo e gerador de oportunidades de aprendizagens diversificadas, por 

meio de um trabalho coletivo envolvendo a comunidade escolar. Além disso, integrar na 

proposta do Projeto Agente Jovem a metodologia da Formulação e Resolução de Problemas 

específica do ensino de Matemática. Também buscamos contemplar na proposta um tema 

significativo como é o Consumo Consciente de água para o contexto local e para o 

desenvolvimento de um ensino de Matemática contextualizado. Assim, o produto desse 

estudo destina-se aos professores de Matemática da realidade estudada, tendo em vista a 

necessidade de uma melhoria dos índices de aprendizagem de seus alunos, contribuindo assim 

para o processo de formação integral dos estudantes ao final do Ensino Médio. 

1.4 Apresentando as Bases Teóricas e os Capítulos da Dissertação 

Para a realização deste estudo, mobilizamos conhecimentos provenientes de diferentes 

fontes. Abordamos o ProEMI/JF fundamentados no documento intitulado Ensino Médio 

Inovador e Jovem de Futuro: por uma escola mais participativa, eficiente, criativa e 

transformadora (UNIBANCO, 2013), além do Portal Todos Pela Educação, e dos textos de 

Carneiro (2015). 

Quanto ao Ensino Médio, contextualização e a Matemática escolar, citamos os 

documentos do Governo, tais como: Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996); 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 2000); Parâmetros 

Curriculares Nacionais Complementares (BRASIL, 2002); Orientações Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 2006); Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (BRASIL, 2013), e o documento da Segunda Versão da Base Nacional Comum 

Curricular (BRASIL, 2016). 
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Com relação à Atividade 1 de Formulação de problemas na proposta de ensino 

(Módulo 4) podemos destacar a importância de duas técnicas, quais sejam: ―Aceitando os 

dados‖ e ―E se em vez de‖ de Boa Vida et al. (2008). 

Por outro lado, para abordar a teoria da Resolução de Problemas, utilizamos Dante 

(2011), Onuchic et al. (2014), além dos PCN+ (BRASIL, 2002), OCNEM (BRASIL, 2006), 

DCNEM (BRASIL, 2013), o documento da Segunda Versão da Base Nacional Comum 

(BRASIL, 2016), além de autores como Pólya, (1997), Butts (1997) e Van de Walle (2009). 

Já na atividade 2 da proposta de ensino (Módulo 4), em que os Agentes Jovens e Alunos 

Mobilizados resolveram os problemas formulados por eles mesmos, desenvolvemos um 

processo a partir da Metodologia Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Onuchic et al. (2014). 

Por fim, para discorrer sobre o Consumo Consciente recorremos ao site Akatu
1
. Além 

disso, foi relevante o Manual de Consumo Consciente da Unimed (2005), a Cartilha A –

Árvore do Consumo Consciente (2005), e uma publicação do Nº 2 Diálogos Akatu: a gênese 

do consumidor consciente (AKATU, 2002), fundamental para a elaboração do teste sobre esse 

tema para definir os indicadores do nível de consciência dos Agentes Jovens no consumo de 

água. 

Esta dissertação está organizada em 7 capítulos, a contar desta Introdução. A partir do 

segundo capítulo, O Ensino Médio e a Resolução de Problemas em Matemática, 

apresentamos uma discussão sobre o Ensino Médio no Brasil abordando a reforma na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação brasileira em 1996, as bases legais do Ensino Médio, as áreas 

do conhecimento, além de discussões mais atuais a partir do documento da segunda versão da 

BNCC (BRASIL, 2016). Em seguida, situamos a temática da Resolução de Problemas numa 

perspectiva histórica e a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática 

através da Resolução de Problemas. 

No terceiro, A Contextualização, o ProEMI, o Projeto Agente Jovem e o Consumo 

Consciente da Água, abordamos a formação do aluno do Ensino Médio, o recurso da 

contextualização do ensino, com destaque para o Consumo Consciente. Também 

apresentamos o programa ProEMI, o Projeto Jovem de Futuro e o Projeto Agente Jovem. 

No quarto capítulo, Considerações Metodológicas, descrevemos a metodologia desta 

pesquisa contemplando a abordagem da investigação, a pesquisa ação, localização da pesquisa 

e sujeitos envolvidos. Além disso, apresentamos as atividades da proposta de ensino no 

                                                             
1
 Disponível em: https://www.akatu.org.br/. Acesso em: 20 mai. 2016. 
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contexto do Projeto Agente Jovem que foi planejada e implementada na E.E.M. Santa Tereza 

em 2017. Apresentamos também os instrumentos de coleta de dados, como eles foram 

analisados e a forma como a proposta foi avaliada. 

No quinto capítulo, A Proposta de Intervenção no Contexto do Consumo Consciente 

de Água, apresentamos a proposta de ensino de Matemática e a sua execução elaborada no 

contexto do Consumo Consciente de água e do projeto Agente Jovem. 

 No sexto capítulo, intitulado Avaliação, descrevemos os resultados da proposta e a 

avaliação dos resultados considerando os impactos dela sobre os estudantes e a comunidade 

escolar. 

Por fim, no sétimo capítulo, Conclusões, apresentamos as conclusões deste estudo com 

destaque para as respostas à nossa problemática. 
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2 O ENSINO MÉDIO E A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM MATEMÁTICA  

 

Este capítulo aborda a temática do Ensino Médio e a Resolução de Problemas em 

Matemática. Com relação ao Ensino Médio, destacou-se historicamente a reforma da 

Educação Básica, cujas discussões foram iniciadas na segunda metade da década de 1980, 

culminando com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996; as bases legais, a reforma 

curricular (BRASIL, 2000); a organização e as orientações para o ensino de Matemática, 

fundamentando-se no documento da segunda versão da Base Nacional Comum Curricular do 

Ensino Médio (BRASIL, 2016). Quanto à Resolução de Problemas, evidenciou-se o ensino de 

Matemática a partir da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática 

através da Resolução de Problemas conforme Allevato e Onuchic (2014), aliada à formulação 

de problemas de acordo com Boa Vida et al. (2008). 

2.1 A Reforma na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira em 1996 

A educação de um país é um projeto definido conforme o seu contexto econômico, 

político e social. Vale ressaltar que o Estado tem a responsabilidade de organizar o sistema 

educacional e administrá-lo, visando a atender seus próprios interesses e as expectativas do 

mercado e da sociedade em geral. 

No contexto da Ditadura Militar que governou o Brasil no período de 1964 a 1985, a 

Lei de Diretrizes e Bases Nº 5692 de 11 de agosto de 1971 defendeu como objetivos para o 

ensino de 1º grau (atualmente o Ensino Fundamental de 9 anos) e de 2° grau (o atual Ensino 

Médio), a formação das potencialidades dos alunos, a qualificação para o mercado de trabalho 

e o preparo para o exercício consciente da cidadania (BRASIL, 1971). 

O Art. 4 da referida lei instituiu para os currículos do ensino de 1° e 2° graus um 

núcleo comum e uma parte diversificada, essa última para atender às necessidades, 

especificidades concretas e as peculiaridades locais e as diferenças individuais dos alunos. Já 

o Art. 20 estabeleceu o período de ensino obrigatório de 7 a 14 anos de idade, cabendo aos 

municípios fazerem um levantamento anual da população que viesse a se enquadrar nesse 

requisito de idade para que pudesse fazer um chamado para matrícula. Com relação ao Ensino 

Médio, o Art. 21 destaca que ―o ensino de 2° grau destina-se à formação integral do 

adolescente‖ (BRASIL, 1971, p. 4). 

No entanto, o interesse real do Estado era garantir a governabilidade durante o regime 

ditatorial, atendendo principalmente aos interesses do capital em detrimento das necessidades 
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reais das pessoas enquanto seres humanos, ou seja, colocava em segundo plano o 

desenvolvimento de competências e habilidades importantes para a vida em sociedade, como 

a capacidade de comunicação, análise crítica da realidade e a capacidade de pensar. Foi 

oferecida uma educação moral e cívica que mascarava um real objetivo que era adestrar as 

pessoas para o equilíbrio social, político e econômico (BRASIL, 1971). 

Era principalmente uma educação dual, ou seja, tinha o objetivo de preparar o aluno 

para prosseguir nos estudos e, como segundo objetivo, a sua profissionalização. Assim, 

analisemos o que nos traz os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio: 

 

Nas décadas de 60 e 70, considerando o nível de desenvolvimento da 

industrialização na América Latina, a política educacional vigente priorizou, 

como finalidade para o Ensino Médio, a formação de especialistas capazes 

de dominar a utilização de maquinarias ou de dirigir processos de produção. 

Esta tendência levou o Brasil, na década de 70, a propor a profissionalização 

compulsória, estratégia que também visava a diminuir a pressão da demanda 

sobre o Ensino Superior. (BRASIL, 1998, p. 5). 

 

Logo, nas décadas de 1960 e 1970, priorizava-se a preparação dos alunos para o 

mercado de trabalho, o que é possível perceber também ao analisar o Artigo 5° da LDB n° 

5692/71, mais especificamente os incisos 1° e 2°: 

 

[...] §1°Observadas as normas de cada sistema de ensino, o currículo pleno 

terá uma parte de educação geral e outra de formação especial, sendo 

organizado de modo que: 

a) no ensino de primeiro grau, a parte de educação geral será exclusiva nas 

séries iniciais e predominantes nas finais; 

b) no ensino de segundo grau, predomine a parte de formação especial. 

§2° A parte de formação especial de currículo: 

a) terá o objetivo de sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho, no 

ensino de 1° grau, e de habilitação profissional no ensino de 2° grau; 

b) será fixada, quando se destina a iniciação e habilitação profissional, em 

consonância com as necessidades do mercado de trabalho local ou regional, 

à vista de levantamentos periodicamente renovados (BRASIL, 1971, p.2). 

  

Além disso, para atingir os objetivos educacionais, foi posta em prática durante o 

governo militar a pedagogia tecnicista norte-americana. A referida pedagogia tinha uma 

organização do ensino de acordo com os objetivos do governo militar, pois é,   

 
[...] inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, 

essa pedagogia advoga a reorganização do processo educativo de maneira a 

torna-lo objetivo e operacional. De modo semelhante ao que ocorreu no 
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trabalho fabril, pretende-se a objetivação do trabalho pedagógico [...] 

(SAVIANI, 2008, p. 9-10). 

 

Assim, esclarece Saviani (2008, p. 11) que:   

 

[...] na pedagógica tecnicista, o elemento principal passa a ser a organização 

racional dos meios, ocupando o professor e o aluno posição secundária, 

renegados que são à condição de executores de um processo cuja concepção, 

planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas 

supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais. A organização do 

processo converte-se na garantia da eficiência, compensando e corrigindo as 

deficiências do professor e maximizando os efeitos de sua intervenção. 

 

 Pelo trecho acima exposto, percebe-se que cada contexto social vivido na educação 

desse país necessitou de uma pedagogia específica para os distintos momentos históricos. 

Diante disso, a pedagogia tradicional de cunho mais voltada para os aprendentes apenas como 

meros ―receptáculos‖ do conhecimento foi cedendo espaço à pedagogia nova, que foca suas 

ações no como ensinar ao aluno a aprender, e posteriormente cedeu espaço ao tecnicismo que 

prima pelo método de ensino: ―aprender a fazer, fazendo‖ (SAVIANI, 2008). 

Em janeiro de 1985 a ditadura militar foi extinta tendo como marco uma eleição de 

forma indireta para presidente no Brasil, na qual Tancredo Neves foi eleito, mas não chegou a 

assumir porque faleceu antes da posse. Quem assumiu a presidência foi o vice-presidente José 

Sarney até a posse de Fernando Collor de Melo que foi eleito por eleições diretas. Nesse 

contexto de redemocratização e de uma economia em crise, iniciaram-se os esforços de 

reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Conforme os PCN: 

 

Inicia-se, assim, em meados dos anos 80 e primeira metade dos anos 90 um 

processo, ainda em curso, de revisão das funções tradicionalmente duais da 

Educação Secundária, buscando um perfil de formação do aluno mais 

condizente com as características da produção pós-industrial. Os esforços de 

reforma tiveram com forte motivação inicial as mudanças econômicas e 

tecnológicas (BRASIL, 1998, p.58). 

 

 Para Piana (2009), os debates em torno de uma educação básica e gratuita, assegurada 

inclusive aos que não tiveram acesso à educação na idade certa, foram iniciados já antes da 

promulgação da Constituição Federal de 1988. Analisemos nesse aspecto o que nos diz a 

própria CF/1988 em seu art. 205º: ―A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
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desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho‖ (BRASIL, 1988, p. 188). 

Essas são ideias que fundamentaram os debates iniciais para a elaboração da LDB de 

1996. No entanto, ao longo desse processo, a educação foi deixada de lado. De acordo com 

Piana (2009), no Governo de Fernando Collor de Melo, de 1990 a 1992, a política 

educacional ficou relegada a um segundo plano, não havendo, portanto, espaço para discussão 

acerca da reforma na Lei da Educação. Por outro lado, a tentativa de debate educacional em 

torno da necessidade de mudanças na LDB foi retomada tendo acontecido em dois momentos. 

O primeiro momento foi no âmbito da definição de princípios constitucionais em 1988 

na área da educação, pertinente à descentralização político-administrativa que assegurou à 

sociedade o direito de formular e de controlar políticas; e o segundo momento, nos anos 1990 

quando recomeçam os debates sobre descentralização político-administrativa e gestão 

democrática.  

O segundo momento foi o fator político internacional caracterizado pela pressão de 

órgãos externos como a UNESCO e instituições financeiras como o Banco Mundial para que 

países latino-americanos, inclusive o Brasil, fizessem reformas na área da educação para 

atender exigências do novo cenário de globalização econômica. 

Segundo Silva Júnior (2002, p.76-77 apud GALVANIN, 2005), a Unesco realizou 

Conferências Mundiais financiadas, em geral, pelo Banco Mundial para debater sobre essas 

reformas dando origem a dois documentos. Sendo que o primeiro deles foi intitulado 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos, construído em Jomtien, na Tailândia no ano 

de 1990; e o segundo documento foi a Declaração de Nova Delhi, elaborado na Índia em 

1993. Ambos os documentos traziam informações de como realizar as reformas e como 

implementá-las. 

Assim, os esforços iniciados em meados da década de 1980 culminaram em 1996 em 

uma reforma na Lei de Diretrizes e Bases da Educação que lançou os princípios mais gerais 

da nova Educação Básica, inclusive o Ensino Médio.  

Com relação ao Ensino Médio, os PCN (BRASIL, 2000) destacaram dois fatores que, 

particularmente, explicam a necessidade de uma reforma educacional. O primeiro foi o fator 

econômico e o segundo a ―revolução informática‖. 

O fator econômico foi definido pela ruptura tecnológica decorrente da terceira 

revolução técnico-industrial que se acentuou principalmente na década de 1980 (BRASIL, 

2000). Essa ruptura significou que houve uma evolução nas tecnologias que veio a facilitar os 
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processos de realização das necessidades humanas. Por exemplo, a substituição da máquina 

de escrever pelos modernos computadores; jornais deixaram de ser o principal meio de 

informação passando a ser a internet por meio de um simples download. Dessa forma, as 

tecnologias mais avançadas passaram a ter impacto no processo produtivo e a demandar 

pessoas com mais conhecimento para operá-las. 

A ―revolução informática‖ de acordo com os PCN (BRASIL, 2000, p. 5), relatam que, 

 

na década de 90, enfrentamos um desafio de outra ordem. O volume de 

informações, produzido em decorrência das novas tecnologias, é 

constantemente superado, colocando novos parâmetros para a formação dos 

cidadãos. Não se trata de acumular conhecimentos. 

 

Para implementar todo o processo de reforma foi necessária a elaboração de uma Nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação e uma série de documentos, tais como: os PCN (1º e 2º 

ciclos da 1ª a 4ª série em 1997); PCN (3º e 4º ciclos da 5ª a 8ª série em 1998); PCN Ensino 

Médio em 1999; PCN + em 2002. 

Portanto, todos os documentos pós-reforma da Educação Básica, inclusive do Ensino 

Médio, visaram a atender aos novos desafios impostos pelas mudanças políticas, econômicas, 

tecnológicas e sociais, sendo o maior desafio uma nova formação aos educandos que 

permitisse desenvolver a sua cidadania de forma plena. Para tanto, o ensino não deveria ser 

baseado na memorização, mas sim, conforme a LDB (BRASIL, 1996) e os PCN (BRASIL, 

2000) do Ensino Médio, para o desenvolvimento de capacidades de pesquisa, busca de 

informações, poder de análise e seleção das mesmas, capacidade de aprender, criar e formular.  

2.2 Bases Legais do Ensino Médio 

O movimento de reforma da educação no Brasil foi iniciado na década de 1980, mas 

os princípios desse movimento de mudanças na educação brasileira foram fixados na década 

de 1990 por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 20 de dezembro de 1996. 

Conforme o Art. 21 da LDB/1996, a composição da educação escolar passou a ser 

formada por Educação Básica e Ensino Superior. Vale ressaltar que a Educação Básica foi 

composta por Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Com relação ao objetivo da Educação Básica, a referida Lei, no seu Art. 22, define que 

ela ―tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 
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indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e 

em estudos posteriores‖ (BRASIL, 1996, p. 9). 

É relevante destacar que o novo Ensino Médio (BRASIL, 1996) foi definido como a 

etapa final da Educação Básica evidenciando uma clara mudança na forma de conceber essa 

etapa educativa, apontando implicitamente para uma preocupação maior com uma formação 

mais abrangente, não colocando em primeiro lugar a profissionalização apenas, mas sim um 

norte para a devida atenção ao jovem, a sua preparação para o exercício da sua cidadania e 

para o mundo do trabalho. 

A intencionalidade do novo Ensino Médio proposto na década de 1990 configurou 

uma nova proposta para mudar o foco da última etapa da educação básica.  

 

A reidentidade do Ensino Médio poderia, pelo menos é o que se esperava, 

romper com a ambiguidade entre academicismo e profissionalização. Busca-

se a educação, não o treinamento. O aluno vai-se educar a partir de uma 

nova base técnica que exige, crescentemente, uma progressiva capacidade no 

âmbito do pensamento lógico-abstrato, com uma educação básica 

reconceituada à luz da apropriação de inovações tecnológicas e 

organizacionais e lastreada por um substrato de conhecimento assegurado 

por uma formação básica comum e essencial (CARNEIRO, 2015, p.421). 

 

Essa nova identidade do Ensino Médio apresentada em 1990 demandou uma escola 

com uma atividade que viesse a atender as novas demandas mais abrangentes no dia a dia dos 

estudantes que serão necessárias para que eles possam enfrentar a sua realidade ao final da 

Educação Básica. Nesse sentido, Carneiro (2015, p. 424) diz que, 

 

Convém destacar que se o Ensino Médio tem, entre suas finalidades, a 

consolidação e o aprofundamento do que foi aprendido no Ensino 

Fundamental, é razoável concluir que a Escola de Ensino Médio deve ter 

como traço marcante característica de ser uma escola para jovens, ou seja, 

uma escola que seja ativa na sua concepção arquitetônica e contemporânea 

no seu currículo, de tal sorte [sic] que responda, adequadamente, às 

necessidades bio-sócio-afetivas, culturais e profissionais desta população e 

que use as novas tecnologias de comunicação e informação no processo de 

ensino-aprendizagem (multimídia). Mas, por outro lado, se esta escola deve 

oferecer condições para a preparação básica para o trabalho, deve também 

preocupar-se com o trabalhador-estudante, assim que lhe seja oferecido o 

acesso a conteúdos contextualizados, assegurando-se relações concretas e 

consequentes entre conhecimento e contexto. O fundamental é o estímulo ao 

protagonismo do aluno, de tal sorte [sic] que ele vá ganhando autonomia 

intelectual e capacidade laboral.  
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A preocupação com o educando e com a sua preparação para o mundo do trabalho é 

também percebida no Art. 35, da LDB, que, além de destacar uma definição para o Ensino 

Médio, determinou uma duração mínima de três anos e suas finalidades: 

 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 

(BRASIL, 1996, p.13). 

 

 A ênfase nos objetivos do Ensino Médio refere-se a uma formação que adota uma 

ideia de educação humana. Os PCN (BRASIL, 2000) destacam que essa formação deve ser 

realizada levando em conta três dimensões da atividade humana, a saber: a vida em sociedade, 

a atividade produtiva e a experiência subjetiva. Para atingir esse objetivo, é preciso consolidar 

e aprofundar conhecimentos no Ensino Médio, a preparação para o mundo do trabalho, o 

aprimoramento do educando enquanto pessoa humana e a compreensão dos processos 

produtivos a partir das ciências e tecnologias. 

Os PCN (BRASIL, 2000) declaram que a consolidação e aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental se referem não à continuação do acúmulo 

de informações, mas a dar prosseguimento à ampliação das capacidades de aprendizagem e 

compreensão do mundo físico, social e cultural. Já a preparação para o trabalho busca superar 

a visão dualista do Ensino Médio. A ideia básica não é existir uma formação para o 

prosseguimento dos estudos e outra para o mercado de trabalho, mas desenvolver o ensino 

promovendo a relação entre os conhecimentos das diversas áreas e no contexto do mundo do 

trabalho.  

Conforme as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – OCEM 

(BRASIL, 2006), talvez a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

Ensino Fundamental são os objetivos que mais foram atingidos ao final da última etapa da 

Educação Básica. Isso não quer dizer que tenham sido desenvolvidos de forma correta, sendo 

essa situação explicada pela visão equivocada em relação ao Ensino Médio, ou seja, uma 

etapa de preparação dos educandos para um possível acesso ao Ensino Médio. Logo, houve 
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um destaque crescente ao acúmulo de informação e uma tímida atenção à sistematização e a 

significação desses conhecimentos para o desenvolvimento do aluno. 

Nesse sentido, as OCEM (BRASIL, 2006) defendem que os alunos não precisam 

acumular informações e sim transformá-las em conhecimentos que contribuam para a 

compreensão dos fenômenos e acontecimentos que ocorrem no mundo e, mais precisamente, 

no espaço onde o aluno vive. 

Para atingir os objetivos do Ensino Médio, a LDB de 1996 destacou no seu Art. 36 os 

princípios para a construção do currículo que deve ser oferecido aos alunos. Sendo assim, o 

currículo dessa etapa educacional deveria levar em conta o disposto na Seção I, do capítulo II, 

o qual trata basicamente dos objetivos da Educação Básica e sua organização. Além disso, 

deve dar consideração às seguintes diretrizes: 

 

I – destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado 

de ciência, das letras e das artes, o processo histórico de transformação da 

sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de 

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; 

II – adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a 

iniciativa dos estudantes; 

III – será incluída uma língua estrangeira moderna como disciplina 

obrigatória escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter 

optativo, dentro da disponibilidade da instituição (BRASIL, 1996, p. 14). 

 

Além disso, o inciso 1° desse mesmo artigo descreve ainda que devem ser organizados 

os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação de tal forma que ao final do Ensino 

Médio o aluno demonstre:  

 

I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 

produção moderna; 

II – conhecimentos das formas contemporâneas de linguagem; 

III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao 

exercício da cidadania (BRASIL, 1996, p.14). 

 

 Portanto, pautados nos referidos princípios, esperava-se que fosse possível atingir uma 

formação geral do aluno ao final do Ensino Médio. No entanto, especialistas do Ministério da 

Educação perceberam que somente esses princípios definidos na LDB não eram suficientes. 

Diante da realidade social e tecnológica na contemporaneidade, era preciso realizar uma 

reforma da última etapa da Educação Básica que atendesse às demandas dos educandos e de 

uma forma que viesse a superar os novos desafios do Ensino Médio. 
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2.3 Reforma Curricular do Ensino Médio: áreas do conhecimento 

As novas exigências da sociedade tecnológica, à época, demandaram pessoas com 

variadas habilidades da atividade humana, tais como: a vida em sociedade, a atividade 

produtiva e a experiência subjetiva. O atendimento a essas exigências não poderia ser através 

de um ensino mecanizado baseado na memorização, mas a partir de inovações pedagógicas 

capazes de levar os alunos a desenvolverem competências e habilidades necessárias na 

contemporaneidade. Nesse sentido, foi preciso realizar uma reforma curricular do Ensino 

Médio com o referido entendimento. 

A reforma curricular da última etapa da Educação Básica de acordo com os PCN 

(BRASIL, 2000) foi iniciada pelo diretor do Departamento de Desenvolvimento da Educação, 

pertencente à Secretaria de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação, 

professor Ruy Leite Berger Filho, e pela coordenadora do projeto, professora Eny Marisa 

Maia. Foi elaborada uma proposta inicial, discutida e concluída em 1998 com a participação 

dos diversos segmentos da sociedade, professores universitários, estaduais e governadores dos 

estados do Brasil. 

O seu objetivo era revisar a função dualista da educação secundária a partir de uma 

proposta humanista e tecnológica, ou seja, preocupando-se com a formação da personalidade 

do aluno e a sua preparação para o mercado de trabalho, promovendo um ensino 

interdisciplinar, contextualizado, humano, unificador e a diversificação das oportunidades de 

formação.  

Esses fundamentos podem ser percebidos nos princípios estabelecidos nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio relacionados à elaboração da reforma curricular 

da última etapa da Educação Básica. Dentre eles destacamos alguns a seguir: 

 

a) abertura e sensibilidade para identificar as relações que existem entre os 

conteúdos do ensino e das situações de aprendizagem e os muitos 

contextos de vida social e pessoal, de modo a estabelecer uma relação 

ativa entre os alunos e o objeto do conhecimento e a desenvolver a 

capacidade de relacionar o aprendizado com o observado, a teoria com 

suas consequências e aplicações práticas; 

b) desbastar o currículo enciclopédico, congestionado de informações, 

priorizado conhecimentos e competências de tipo geral que são pré-

requisitos tanto para a inserção profissional mais precoce quanto para a 

continuidade de estudos entre as quais se destaca a capacidade de 

continuar aprendendo; 
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c) disposição para perseguir essa visão organizando e tratando os conteúdos 

do ensino e as situações de aprendizagem, de modo a destacar as 

múltiplas interações entre as disciplinas do currículo; 

d) reconhecimento de que a aprendizagem mobiliza afetos, emoções e 

relações com seus pares, além das cognições e habilidades intelectuais; 

e) com essa leitura, a formação básica a ser buscada no Ensino Médio 

realizar-se-á mais pela constituição de competências, habilidades e 

disposições de condutas do que pela quantidade de informação. Aprender 

a aprender e a pensar, a relacionar o conhecimento com dados da 

experiência cotidiana, a dar significado ao aprendido e a captar o 

significado do mundo, a fazer a ponte entre teoria e prática, a 

fundamentar a crítica, a argumentar com base em fatos, a lidar com o 

sentimento que a aprendizagem desperta; 

f) organizar os conteúdos de ensino de modo contextualizado, aprovando 

sempre as relações entre conteúdos e contextos para dar significados ao 

aprendido, estimular o protagonismo do aluno e estimulá-lo a ter 

autonomia intelectual; 

g) disposição para perseguir essa visão organizando e tratando os conteúdos 

do ensino e as situações de aprendizagem, de modo a destacar as 

múltiplas interações entre as disciplinas do currículo; 

h) organizar os conteúdos de ensino em estudos ou áreas interdisciplinares e 

projetos que melhor abriguem a visão orgânica dos conhecimentos e o 

diálogo permanente entre as diferentes áreas do saber (BRASIL, 2000, 

p.74-75). 
 

 Como se percebe, a partir da leitura desses princípios, a pretensão com a reforma 

curricular do Ensino Médio foi a ruptura com um modelo de educação dualista, baseado na 

memorização. Isso porque a vida em sociedade passou a requerer pessoas dotadas de 

habilidades e competências, tais como: aprender a aprender e a pensar, a relacionar o 

conhecimento com dados da experiência cotidiana, a dar significado ao aprendido e a captar o 

significado do mundo, a fazer a ponte entre teoria e prática, a fundamentar a crítica, a 

argumentar com base em fatos, a lidar com o sentimento que a aprendizagem desperta. Essas 

devem ser desenvolvidas através de um ensino organizado por áreas do conhecimento, 

contextualizado e interdisciplinar, dando aos alunos oportunidades e uma formação 

diversificada (BRASIL, 2000). 

Para atender às diretrizes básicas de elaboração do currículo, foi proposta a 

organização dos conteúdos de Ensino Fundamental e Médio em uma Base Nacional Comum 

Curricular a ser complementada por uma parte diversificada de acordo com o Art. 26 da 

referida LDB. Essa última, para atender à diversidade cultural do Brasil a partir da 

valorização de aspectos regionais, locais e da vida dos alunos, permite a organização da parte 

diversificada com base na contextualização e de forma integrada à Base Nacional Comum 

Curricular. 
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Por outro lado, a formação proposta rompe com a ideia de dualidade nas finalidades da 

última etapa da Educação Básica, não fazendo distinção entre formação geral e formação para 

o trabalho. Esse processo se dá com base em conteúdos que irão potencializar as capacidades 

dos educandos para que possam desenvolver atividades no âmbito social, produtivo e no nível 

subjetivo. 

Nesse sentido, com fundamento nas ideias de interdisciplinaridade e contextualização 

foi proposta pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, a elaboração de 

uma Base Nacional Comum Curricular dividida em áreas do conhecimento, a saber: 

Linguagens e Código; Ciências Humanas; Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias (BRASIL, 2013). 

O mesmo documento educacional faz uma abordagem sobre cada área do 

conhecimento.  A área de Linguagens e Códigos concentra os saberes e competências que 

serão importantes para se atingir três objetivos, quais sejam: aquisição e formalização de 

todos os conhecimentos curriculares, constituição da identidade e o exercício da cidadania 

(BRASIL, 2000). Vale ressaltar que na prática se observa que as disciplinas que estão mais 

presentes nas escolas de Ensino Médio são Educação Física, Língua Portuguesa, Língua 

inglesa e Espanhola, sendo essa última somente na terceira série do Ensino Médio. 

Com relação à área de Ciências Humanas, as disciplinas que fazem parte da mesma 

são: História, Geografia, Antropologia, Psicologia, Direito, além de Sociologia e Filosofia que 

são indispensáveis para o exercício da cidadania. Essa área terá como finalidade o 

desenvolvimento da compreensão do significado da identidade, da sociedade e da cultura. No 

que se refere ao ensino escolar, as disciplinas presentes no Ensino Médio são, na realidade, 

História, Geografia, Sociologia e Filosofia. 

Já a área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias engloba as 

disciplinas Biologia, Química e Física, que são responsáveis pelo desenvolvimento de 

competências geradoras de compreensão e significação do mundo. Acrescenta-se ainda a isso 

a oportunidade que é dada ao aluno de ser curioso, questionador e descobridor dos mistérios e 

encantamentos da natureza. A Matemática faz parte dessa área por dois motivos: primeiro 

porque ela é um dos principais recursos de constituição e expressão dos conhecimentos dessas 

últimas e pela importância de agregar a matemática com os conhecimentos mais afins. 

Vale destacar que as tecnologias estão presentes na identificação de todas as áreas, 

representando o resultado da importância que elas adquirem no processo de formação geral do 
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educando, não somente em um contexto de profissionalização, mas em especial no Ensino 

Médio e também em todas as áreas do conhecimento envolvendo o mundo do trabalho. 

Apesar da reforma curricular do Ensino Médio, com a criação de eixos norteadores, 

interdisciplinaridade e contextualização, e da elaboração da proposta de uma Base Nacional 

Comum com a divisão das disciplinas em áreas do conhecimento, ainda hoje persistem 

desafios de aprendizagem e de organização curricular do Ensino Médio no Brasil. 

2.4 A Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

Em 2016, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio estava em processo de 

construção e, até o mês de fevereiro de 2018, não estava concluída. Diante disso, este trabalho 

está se fundamentando também no documento da segunda versão da BNCC do Ensino Médio 

(BRASIL, 2016). 

O referido documento faz referência a uma formação conforme os objetivos do Ensino 

Médio descritos na LDB (BRASIL, 1996) e relata que ela deve dar condições aos estudantes 

de ampliar, consolidar e complementar sua formação e contribuir para o desenvolvimento de 

habilidades, tais como: abstração, reflexão, interpretação, proposição e ação, essenciais à 

autonomia pessoal, profissional, intelectual e política. 

O currículo de Matemática no Ensino Médio foi organizado pela Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2016) em cinco unidades de conhecimento, a saber: Geometria, 

Grandezas e Medidas, Estatística e Probabilidade, Números e Operações, Álgebra e Funções.  

Ademais, foram organizados em cada unidade de conhecimento os objetivos do ensino 

dessa disciplina em cinco unidades curriculares que permitem acompanhar o progresso dos 

estudantes, identificando o que foi aprendido e a consciência de que as aprendizagens 

desenvolvidas em uma unidade curricular anterior possam ser base para o avanço nas demais 

unidades de aprendizagem (BRASIL, 2016). 

Diante disso, este trabalho traz como produto uma proposta de ensino de Matemática 

básica contextualizada envolvendo os conteúdos de Estatística, Porcentagem, 

Proporcionalidade e as Operações Básicas. Assim, serão abordadas aqui somente as unidades 

de conhecimento que contemplam esses conteúdos, ou seja, Estatística, Números e operações 

e Álgebra e Funções. 

O documento da segunda versão da BNCC (BRASIL, 2016) revela que o trabalho com 

a Estatística deve continuar assim como no Ensino Fundamental, ou seja, por meio de 

pesquisas feitas pelos próprios alunos, sobre temas envolvendo questões socioculturais e 
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ambientais, com a utilização de tecnologias – principalmente as calculadoras e planilhas 

eletrônicas – e análise de outras pesquisas divulgadas pelos meios de comunicação. 

 Espera-se que, no Ensino Médio, os alunos consigam realizar pesquisas com um nível 

maior de conhecimentos e as quais exijam maior planejamento e, ao final do ensino básico, 

eles possam ser capazes de analisar, com criticidade, informações produzidas e divulgadas 

utilizando as ferramentas aprendidas nesse campo do conhecimento, desde o Ensino 

Fundamental.  

No que se refere à unidade Número e Operações, deseja-se que, ao final do Ensino 

Médio, os alunos possam ter compreendido a necessidade de expandir a sua noção acerca dos 

conjuntos numéricos e adquiram conhecimentos e habilidades suficientes para a resolução de 

problemas da Matemática e de outras áreas do conhecimento. No campo financeiro, espera-se 

que os alunos possam aprender a resolver e elaborar problemas, envolvendo porcentagem, 

juros compostos em situações reais, tais como, compras a prazo envolvendo cartão de crédito, 

financiamentos, amortização e tabela Price (BRASIL, 2016). 

Já na Unidade Álgebra e Funções, a expectativa é que os alunos ampliem seus 

conhecimentos e os consolidem, compreendendo essa unidade como o estabelecimento de 

relações de dependência entre duas variáveis oriundas do mundo natural ou social. Essa 

unidade envolve principalmente os seguintes conteúdos: funções com representações 

algébricas e gráficas e sequências numéricas.  

Vale ressaltar que este trabalho desenvolveu uma proposta a qual abordou conteúdos 

que podem ser assim distribuídos nas unidades de conhecimento: Estatística (tabulação, 

análise de dados) na pesquisa sobre consumo de água na escola; e Números e Operações 

(Operações Básicas, Porcentagem e Proporcionalidade), Álgebra e Funções (Expressões 

algébricas, Função do primeiro grau, Função formada por várias sentenças) na Formulação e 

resolução de problemas pelos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados 

2.5 A Resolução de Problemas na Educação Matemática e no Ensino Médio 

As dificuldades de ensinar e aprender Matemática instigaram professores e 

pesquisadores na busca de alternativas metodológicas que contribuíssem com a melhoria dos 

resultados do ensino e da aprendizagem da referida disciplina ao longo do século XX.   

Com esse entendimento, o professor e pesquisador George Polya elaborou a teoria da 

Resolução de Problemas, em 1944, em seu livro intitulado: A Arte de Resolver Problemas. 

Esse autor deixou claro que o ensino de Matemática deveria ser desenvolvido a partir de 
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problemas. Dessa forma, o professor deveria auxiliar o educando de forma sutil, preocupando-

se com o processo de ensino e com a construção do conhecimento matemático, em especial 

pelo aluno (POLYA, 1995). Ou o auxílio ao estudante deveria ser conforme a necessidade, ou 

seja, 

 

o estudante deve adquirir tanta experiência pelo trabalho independente 

quando lhe for possível. Mas se ele for deixado sozinho, sem ajuda ou com 

auxílio insuficiente, é possível que não experimente qualquer progresso. Se o 

professor ajudar demais, nada restará para o aluno fazer. O professor deve 

auxiliar, nem demais nem de menos, mas de tal modo que ao estudante caiba 

uma parcela razoável do trabalho.  

Se o aluno não for capaz de fazer muita coisa, o mestre deverá deixar-lhe 

pelo menos alguma ilusão de trabalho independente. Para isto, deve auxiliá-

lo discretamente, sem dar na vista (PÓLYA, 1995, p. 1). 

 

Assumindo a função de mediador da aprendizagem, o professor poderá desenvolvê-la 

por meio de questionamentos gerais e sugestões. Desse modo, os objetivos principais do 

ensino e aprendizagem são: auxiliar o estudante a resolver o problema proposto e desenvolver 

no estudante a capacidade de resolver futuros problemas sem precisar da ajuda de um 

professor (POLYA, 1995). 

Essas indagações e sugestões foram agrupadas em quatro fases sugeridas à resolução 

de problemas: compreensão, estabelecimento de um plano, execução do plano, retrospecto.   

Inicialmente, o estudante precisa compreender o problema e ter interesse em resolver o 

problema proposto, sendo esse último nem muito fácil nem muito difícil. Nessa fase, o 

professor pode fazer as perguntas: Qual a incógnita? Quais os dados?  

Em seguida, Polya considerou que o principal feito na resolução de um problema é a 

concepção de um plano, o qual pode surgir gradualmente ou após tentativas frustradas, tendo 

como base conhecimentos matemáticos, experiência na resolução de problemas parecidos, 

bons hábitos mentais e concentração no objetivo. Nesse segundo momento, o professor pode 

sugerir que o estudante pense em um problema semelhante ou pode dar um exemplo. 

Caso o estudante tenha um plano, a fase da execução poderá ocorrer com certa 

tranquilidade. Aqui é importante que o professor deixe claro para o estudante que ele tem que 

analisar cada passo que der. Se o professor perceber alguns erros, poderá fazer alguns 

questionamentos para que o aluno possa percebê-los e corrigi-los.  

Por fim, o retrospecto consiste em fazer a verificação da resolução completa. Mesmo 

tendo executado o plano atento a cada passo dado, é importante que ele faça a verificação do 

caminho percorrido, porque é sempre possível haver erros, principalmente se o argumento for 
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longo e trabalhoso. Para iniciar esse processo, o professor deve fazer os seguintes 

questionamentos: vocês podem verificar o resultado? Vocês podem verificar o argumento? É 

possível obter esse resultado por um caminho diferente? (POLYA, 1995, p. 5-10). 

Assim, a teoria da resolução de problemas apresentada no livro de Polya teve sua 

importância e criou uma nova perspectiva para ensinar matemática, ou seja, pensando não só 

no ensino, mas também na aprendizagem dos alunos. Além disso, lançou a expectativa de que 

se o trabalho em sala de aula fosse desenvolvido conforme o referido autor orientou, os 

resultados de aprendizagem poderiam ser mais significativos. 

No entanto, a teoria da Resolução de Problemas só ganhou força enquanto campo de 

pesquisa em anos após a publicação da citada obra, como esclarece Moraes e Onuchic (2014), 

 

Apesar de o livro A arte de resolver problemas ter sido lançada no ano de 

1945, RP enquanto pesquisa ganhou força nos Estados Unidos e, mais tarde 

em outros países do mundo, a partir do final da década de 1960, com 

pesquisas importantes como as de Jeremy Kilpatrick que fez, em 1967, uma 

extensa revisão da pesquisa existente sobre RP em Matemática (MORAIS; 

ONUCHIC, 2014, p. 24). 
 

Morais e Onuchic (2014) revelaram que, em paralelo às pesquisas em resolução de 

problemas no período de 1950 a 1980, o currículo de matemática nos Estados Unidos foi 

orientado em duas etapas: o Movimento Matemática Moderna e um movimento de volta às 

bases. 

O Movimento Matemática Moderna vigorou de 1950 até início da década de 1970, 

tendo sido implantado em outros países como no Brasil a partir de 1961, de acordo com Rios, 

Burigo Filho (2011, apud MORAIS; ONUCHIC, 2014).  Entretanto, os resultados de 

aprendizagem em Matemática nos Estados Unidos não foram satisfatórios por dois motivos: o 

despreparo dos professores para realizar seu trabalho com base nessa abordagem e a 

dificuldade dos pais em auxiliar os filhos nas tarefas escolares.  

As referidas autoras citam ainda que a preocupação em melhorar os resultados de 

aprendizagem em matemática levou os EUA a um movimento de volta às bases, isto é, ao 

ensino orientado pela teoria conexionista proposta por Thorndike na década de 1920, o que 

ocorreu somente nesse país. A situação era preocupante porque, nos EUA, testes 

internacionais, realizados na década de 1970, com quase três décadas de tentativas sem 

sucesso, revelaram que alunos da maior potência econômica do mundo apresentavam 

resultados de habilidades de resolução de problemas abaixo de países do oriente. 
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Foi diante da necessidade de mudança no currículo de matemática para melhorar a 

aprendizagem dos alunos que a teoria da resolução de problemas passou a ganhar espaço nos 

currículos dos Estados Unidos e, em seguida, em diversos países do mundo (MORAIS; 

ONUCHIC, 2014).   

De acordo com Van de Walle (2009, p. 20), ―o impulso para a reforma em educação 

matemática começou no início da década de 1980‖. Esse autor destacou também que tal 

movimento de reforma, tanto em relação ao conteúdo da Matemática escolar como também 

em relação ao modo como a disciplina é ensinada, pode ser atribuída a uma variedade de 

fatores, a saber: conhecimentos desenvolvidos em pesquisas no campo da educação; liderança 

do Nacional Council of Teacheres of Mathematics (NCTM); e a ―pressão pública ou política 

por mudanças na educação matemática, devido principalmente ao desempenho pouco 

expressivo dos estudantes norte-americanos em vários estudos internacionais‖ (VAN DE 

WALLE, 2009, p. 19).  

 Nesse sentido, sob a liderança do NCTM, a reforma foi iniciada em 1980 a partir de 

um documento intitulado ―Uma Agenda para Ação‖. Segundo Morais e Onuchic (2014, p. 

28), esse documento – ―[...] uma Agenda para Ação – Recomendações para a Matemática 

Escolar‖ – propôs que a Resolução de Problemas fosse o foco da Matemática escolar nos anos 

1980. 

 Na década de 1980, muitos materiais tinham sido elaborados para serem utilizados nas 

salas de aulas que estavam ajudando professores a tornar a Resolução de Problemas o foco do 

seu ensino, mas não houve orientação clara e coerente para que todos os docentes seguissem 

(SCHROEDER; LESTER, 1989 apud MORAIS; ONUCHIC, 2014).  

Esses mesmos autores justificaram a existência da falta de compreensão e de uma 

mesma direção no ensino a ser seguida. Isso porque ao longo das pesquisas sobre resolução de 

problemas foram formuladas três abordagens da teoria da resolução de problemas, a saber: 

ensinar sobre resolução de problemas; ensino ―para‖ resolução de problemas; e ensino de 

Matemática ―via‖ a resolução de problemas. O entendimento acerca dessas abordagens será 

apresentado a seguir: 

 

Ensinar ―sobre‖ resolução de problemas é trabalhar com o método proposto 

por Pólya (1945/1995), ou alguma pequena variação dele; no ensino ―para‖, 

o professor se concentrar sobre as formas de como a Matemática a ser 

ensinada pode ser aplicada na resolução de problemas rotineiros e não 

rotineiros. Nessa abordagem, embora a aquisição de conhecimento 

matemático tenha uma importância primeira, o maior propósito da 
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aprendizagem de matemática é ser capaz de utilizá-la; no ensino ―via‖ 

resolução de problemas, problemas são válidos não só com o propósito de se 

aprender matemática, mas também, com o significado primeiro de fazer 

Matemática. O ensino de tópicos matemáticos começa com uma situação-

problema que incorpora aspectos-chave desse tópico e técnicas são 

desenvolvidas como respostas razoáveis para problemas razoáveis. O 

objetivo da aprendizagem matemática é o de transformar certos problemas 

não rotineiros em rotineiros. (SCHOROEDER; LESTER, 1989 apud 

MORAIS; ONUCHIC, 2014, p.29-30).  

 

Morais e Onuchic (2014) citam outros documentos de reforma do ensino nos Estados 

Unidos publicados pelo NCTM, já que os objetivos com o ensino de Matemática não tinham 

sido atingidos nos anos 1980, quais sejam: Padrões de Currículo e Avaliação para a 

Matemática Escolar (1989); Padrões profissionais para o ensino de Matemática (1991); 

Padrões de Avaliação para a Matemática Escolar; e em 2000, foram lançados os Princípios e 

Padrões para a Matemática Escolar (2000), conhecidos por Standards 2000. Como se percebe, 

ao analisar os títulos dos três primeiros citados, eles revelaram uma preocupação com a 

formação que envolveu o currículo, o ensino e a avaliação. 

De acordo com Van de Walle (2009), esse movimento de reforma teve seu auge em 

1989 com a publicação intitulada: Currículum and evaluation standards for school 

mathematics (Padrões curriculares e de avaliação em Matemática escolar) a qual iniciou o 

movimento dos padrões ou a era da reforma da Matemática que tem uma continuidade até 

hoje. Além disso, revelou que nenhum documento teve anteriormente tanta influência sobre a 

Matemática escolar ou em qualquer outra área curricular. Em 1991, o NCTM lançou outro 

documento baseado no de 1989, ou seja, conforme os padrões profissionais que trouxeram 

uma visão para o ensino de Matemática baseada nos padrões curriculares, levando em conta 

uma Matemática significativa e de qualidade para todas as crianças. 

O referido autor relata também que, em 1995, o NCTM completou o pacote de 

documentos trazendo à tona os padrões de avaliação para a Matemática escolar deixando clara 

a necessidade de se integrar ao ensino como fator chave para a implementação das mudanças 

previstas. Em 2000, foi publicada uma atualização dos três documentos citados para dar 

orientação e direção aos professores e outros representantes da educação matemática do 

Ensino Infantil ao Ensino Médio (VAN DE VALLE, 2009). 

É certo também que as ideias do Standards influenciaram o processo de reforma do 

ensino no Brasil. De acordo com Onuchic (2013),  
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No Brasil, apoiados em ideias dos Standards do NCTM, foram criados os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): PCNs - Matemática - 1º e 2º 

ciclos - 1ª a 4ª séries - 1997; PCNs - Matemática - 3º e 4º ciclos - 5ª a 8ª 

séries - 1998; PCNs - Matemática - ensino médio – 1999; PCNs - 

Matemática - ensino médio - orientações educacionais complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais: ciências da natureza, matemática e suas 

tecnologias – 2002; Orientações curriculares para o ensino médio: ciências 

da natureza, matemática e suas tecnologias – 2006 (ONUCHIC, 2013, p. 

100). 

   

 De fato, desses documentos podemos extrair os seguintes extratos que tratam 

exatamente dessa inserção da Resolução de Problemas como estratégia de ensino: os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª a 4ª Série (BRASIL, 1997) relataram que a resolução 

de problemas é um caminho para o ensino de matemática que estava sendo discutido nos 

últimos anos.  Porém, os problemas não estavam desempenhando o seu verdadeiro papel no 

ambiente escolar, pois na melhor das hipóteses, foram utilizados para a aplicação de 

conhecimentos já adquiridos pelos alunos.  

Foi descrito nesse documento, que, ao colocar o foco na resolução de problemas, era 

preciso seguir alguns princípios. Aqui será destacado um deles, ou seja: o problema deve ser o 

ponto de partida da atividade matemática, e não a definição. Ressalta-se ainda que, no 

processo de ensino e aprendizagem, os conceitos, ideias e métodos matemáticos deveriam ser 

apresentados aos alunos mediante a exploração de problemas que exigissem deles a utilização 

de alguma estratégia de resolução (BRASIL, 1997). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Terceiro e Quarto Ciclo do Ensino 

Fundamental (BRASIL, 1998) também apontam o problema como ponto de partida para o 

ensino aprendizagem de Matemática e destacam a influência do NCTM na reforma 

educacional no Brasil e em vários países. A influência dessa instituição é percebida no trecho 

a seguir: 

 
Em 1980, o National Council of Teachers of Mathematics — NCTM —, dos 

Estados Unidos, apresentou recomendações para o ensino de Matemática no 

documento ―Agenda para Ação‖. Nele destacava-se a resolução de 

problemas como foco do ensino da Matemática nos anos 80. Também a 

compreensão da relevância de aspectos sociais, antropológicos, linguísticos, 

na aprendizagem da Matemática, imprimiu novos rumos às discussões 

curriculares. Essas ideias influenciaram as reformas que ocorreram 

mundialmente, a partir de então (BRASIL, 1997, p.20). 

 

Nas reformas realizadas, vale aqui destacar três pontos de convergência: 
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a) direcionamento do Ensino Fundamental para a aquisição de competências 

básicas   necessárias ao cidadão e não apenas voltadas para a preparação 

de estudos posteriores; 

b) importância do desempenho de um papel ativo do aluno na construção do 

seu conhecimento;  

c) ênfase na resolução de problemas, na exploração da Matemática a partir 

dos problemas vividos no cotidiano e encontrados nas várias disciplinas 

(BRASIL, 1997, p. 20). 

 

Nos PCN + (BRASIL, 2002), no início do século XXI, a resolução de problemas foi 

apontada como foco para a aprendizagem da Matemática. De acordo com o referido 

documento:  

 
Para alcançar os objetivos estabelecidos para promover as competências 

gerais e o conhecimento de Matemática, a proposta dos PCNEM privilegia o 

tratamento de situações-problema, preferencialmente tomadas em contexto 

real. A resolução de problemas é a perspectiva metodológica escolhida 

nesta proposta e deve ser entendida como a postura de investigação frente a 

qualquer situação ou fato que possa ser questionada. 

A seleção das atividades a serem propostas deve garantir espaço para a 

diversidade de opiniões, de ritmos de aprendizagem e outras diferenças 

pessoais. O aspecto desafiador das atividades deve estar presente todo 

tempo, permitindo o engajamento e a continuidade desses alunos no 

processo de aprender. Nesse sentido, a postura do professor de problematizar 

e permitir que os alunos pensem por si mesmos, errando e persistindo, é 

determinante para o desenvolvimento das competências juntamente com a 

aprendizagem dos conteúdos específicos (BRASIL, 2002, p. 129 – negrito 

do autor). 

 

Percebe-se claramente a preocupação em um ensino baseado em problemas e a 

consequente necessidade do educador saber escolher as atividades que possam realmente 

desafiar os estudantes, que respeita a sua forma de pensar e seu ritmo de aprendizagem. 

Além disso, no processo de desenvolvimento de competências, é relevante que o 

professor utilize atividades em grupo apesar de duas objeções apontadas por muitos 

professores, ou seja, o barulho que os estudantes fazem e o fato de eles não saberem trabalhar 

em equipe (BRASIL, 2002). 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006) destacam também 

a relevância da resolução de problemas para a construção do conhecimento matemático e dão 

orientações para trabalhar essa abordagem. As OCEM sugerem que: 

 

[...] a aprendizagem de um novo conceito matemático dar-se-ia pela 

apresentação de uma situação-problema ao aluno, ficando a formalização do 

conceito como a última etapa do processo de aprendizagem. Nesse caso, 
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caberia ao aluno a construção do conhecimento matemático que permite 

resolver o problema, tendo o professor como um mediador e orientador do 

processo ensino-aprendizagem, responsável pela sistematização do novo 

conhecimento (BRASIL, 2006, p. 81). 

 

Além da construção do conhecimento pelo aluno, o ensino de Matemática deve prever 

um processo contextualizado como uma maneira de dar sentido ao conhecimento matemático 

na escola. Essa contextualização pode ser realizada através da resolução de problemas. 

Entretanto, é preciso fazer isso a partir de problemas ―abertos‖ e situações-problema, pois, 

nos problemas fechados, os alunos identificam rapidamente o conteúdo trabalhado e 

procedem de forma mecânica em suas resoluções. Já os problemas ―abertos‖ são mais 

adequados para o desenvolvimento de um ensino na perspectiva socioconstrutivista e coloca 

os estudantes numa situação análoga à do matemático no exercício da profissão (BRASIL, 

2006). 

Os problemas ―abertos‖ têm como objetivo ―[...] levar o aluno à aquisição de 

procedimentos para resolução de problemas‖ (BRASIL, 2006, p. 84). Ressalta-se ainda que o 

uso desse tipo de problema no ensino transforma a relação entre professor e estudante e entre 

o estudante e a Matemática. Nesse último caso, o estudante passa a ver o conhecimento 

matemático como um instrumento para a resolução de problemas e não somente como algo 

que deve ser memorizado e necessário no período de provas na escola. 

Com relação à situação-problema, ela tem como objetivo levar o aluno à construção de 

um conhecimento matemático novo. Sendo assim, é vista como uma situação geradora de um 

problema em que o conceito necessário à sua resolução é aquele que o estudante precisa 

aprender (BRASIL, 2006).  

Assim, a Resolução de Problemas é um caminho para tornar as aulas de Matemática 

mais desafiadoras, atrativas e indicadas para que os estudantes possam construir, com o 

auxílio do professor, conceitos e procedimentos matemáticos. 

Para tanto, é necessário saber utilizar a Resolução de problemas. Dessa forma, será 

apresentada, na próxima seção, a metodologia intitulada Ensino-Aprendizagem-Avaliação 

baseada na resolução de problemas e no caminho para utilizá-la. 

As OCNEM (BRASIL, 2006, p. 80), descrevem essa tendência de ensino como sendo, 

 

[...] historicamente a mais presente nas nossas salas de aula de Matemática, 

identifica ensino com transmissão de conhecimento, e aprendizagem com 

mera recepção de conteúdos. Nessa concepção, a aprendizagem é vista como 

um acúmulo de conhecimentos, e o ensino baseia-se essencialmente na 
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―verbalização‖ do conhecimento por parte do professor. Se por um lado essa 

concepção teórica apresenta a vantagem de se atingir um grande número de 

alunos ao mesmo tempo, visto que a atividade estaria a cargo do professor, 

por outro lado demanda alunos bastante motivados e atentos à palavra do 

professor, o que não parece ser o caso para grande parte de nossos alunos, 

que estão imersos em uma sociedade que oferece uma gama de outras 

motivações. 

 

 Para transformar essa realidade, os professores precisam mudar a sua visão acerca do 

ensino e da aprendizagem de Matemática. Nesse sentido, de acordo com as Orientações 

Curriculares do Ensino Médio, 

 

Uma segunda corrente, ainda pouco explorada em nossos sistemas de ensino, 

transfere para o aluno, em grande parte, a responsabilidade pela sua própria 

aprendizagem, na medida em que o coloca como ator principal desse 

processo.  (BRASIL, 2006, p. 81) 

 

Nessa perspectiva, este trabalho defende a relevância do ensino de Matemática em que 

o professor é mediador e o aluno é o construtor do seu próprio conhecimento. Para tanto, 

apresenta a Formulação e a Resolução de Problemas como caminhos para essa mudança no 

ensino. 

 O Caderno V da etapa II do Pacto Nacional do Ensino Médio (BRASIL, 2013) revela 

que a formulação e resolução de problemas representam uma das principais finalidades da 

Matemática. Além disso, se o ensino de Matemática tiver esse objetivo, contribuirá para a 

formação de cidadãos preparados para intervir na realidade, a partir de dois fatores: 

compreensão de problemas e situações da sociedade atual. 

O documento da segunda versão da BNCC (BRASIL, 2016) diz que, ao elaborar 

problemas, o estudante aprende a refletir sobre a maneira própria de pensar e isso contribui 

para que ele adquira a capacidade de comparar a resposta obtida para um problema com o seu 

contexto gerador.  

O esquema da Figura 1 sintetiza um processo que relaciona a formulação e a resolução 

do problema. A partir de um contexto da realidade social ou ambiental do aluno, ele formula 

um problema, responde o problema e, nesse processo, mobiliza conhecimentos. Na sequência, 

usa seus conhecimentos para encontrar uma solução para a questão formulada. Além disso, 

tem a oportunidade de confrontar o resultado com o contexto problematizado, produzindo 

significados novos que podem ser importantes para o desenvolvimento de outras capacidades 

e significados em outras situações de aprendizagem (BRASIL, 2016). 
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Figura 1 – A formulação de problemas na BNCC 

 

Fonte: BRASIL (2016, p.133) 

 

A partir da atividade de formulação de problema é possível perceber, conforme o 

documento especificado, que formular problema é uma atividade a qual leva o estudante a 

adotar uma postura ativa na construção do seu conhecimento, sendo isso um direito 

imprescindível para as suas aprendizagens. Além disso, o estudante desenvolve a capacidade 

de analisar de forma crítica o mundo, natural e social, sendo capaz de tomar decisões frente 

aos problemas sociais e ambientais que influencia sua vida e a comunidade (BRASIL, 2016). 

Vale ressaltar ainda que a dimensão coletiva já estava na proposta pela Base Nacional 

Comum Curricular: 

 
É importante também que a atividade matemática do estudante na escola não 

seja vista como uma atividade solitária. O surgimento de conflitos sócio 

cognitivos nos momentos de resolução e elaboração de problemas 

desenvolve não somente a argumentação, a validação de processos e a 

capacidade de comunicação, como também, o gosto por partilhar 

sentimentos de valorização de saberes e experiências, destacar qualidades e 

potencialidades e a liberdade de expressar opiniões, direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento que fundamenta a Base Nacional Comum 

Curricular. (BRASIL, 2013, p.133). 

 

 Dante (2010) defende que a formulação e a resolução de problemas podem contribuir 

significativamente para a formação do ser humano em constantes transformações causadas 

pelo processo de globalização, o que exige pessoas preparadas para a vida e a diversidade que 

nela se apresenta. 

De acordo com o referido autor, a formulação e resolução de problemas trazem 

diversas possibilidades para uma formação adequada dos alunos. São elas: desenvolvimento 

da oralidade; promoção do pensamento produtivo por parte do estudante; desenvolvimento do 

raciocínio; enfrentamento de situações novas por parte do educando; acesso a oportunidades 

de se envolver com as aplicações da matemática; realização de aulas de matemática mais 
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interessantes e desafiadoras; acesso do educando a estratégias para resolução de problemas; 

promoção de uma boa base matemática ao indivíduo; e liberação da criatividade das pessoas. 

Dada a relevância apresentada à formulação de problemas, é interessante aqui destacar 

o que pensa Butts (1997), sobre essa atividade. Esse autor diz que resolver problema significa 

estudar matemática. Sendo assim, é preciso que professores dessa disciplina, de todos os 

níveis, ensinem seus alunos a arte de resolver problemas. Para atingir esse objetivo, é 

necessário, em primeiro lugar, formular problemas adequadamente. 

Ademais, formular um problema se compara a um processo artístico, no qual se utiliza 

a criatividade de um artista tendo como objetivo que o resolvedor: sinta-se motivado a 

resolver o problema; entenda e aprenda conceitos que fazem parte das etapas de resolução; e 

retenha algum conhecimento sobre a resolução de problemas.  

Não se pode questionar a importância da formulação de problemas já que ela dá sua 

parcela de contribuição no processo de aprofundamento dos conceitos e processo envolvidos 

na sua resolução. Dar importância às atividades de escrita e resolução de um problema é um 

momento de grande riqueza para o desenvolvimento da capacidade do estudante resolver 

problemas (BOA VIDA et al, 2008). 

Evidenciamos aqui que a formulação de problemas fundamenta nossa proposta 

didática, a partir dos autores Boa Vida et al (2008), especificamente em duas estratégias de 

Formulação de Problemas, as quais foram utilizadas na primeira etapa de desenvolvimento de 

um plano de ação elaborado pelos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados. 

 A primeira é chamada de E se em vez de? Essa estratégia consiste em uma formulação 

a partir de um problema apresentado ao estudante. Este último analisa o problema dando 

ênfase ao enunciado, às restrições envolvidas na resposta, e percebe o que é pedido. Nesse 

caso, o processo de formulação de um novo problema consiste em modificar um ou mais 

desses aspectos envolvidos.   

Aceitando os dados é a segunda estratégia de formulação de problemas e equivale a 

um processo criativo no qual os estudantes criam seus próprios problemas, a partir de uma 

expressão, uma figura, tabela, ou conjunto de dados. É recomendada após a familiaridade com 

a modificação de problemas, pois, sem isso, pode ocorrer a elaboração de situações 

desconexas da Matemática e que eles não conseguirão resolver (BOA VIDA et al., 2008). 
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2.6 Aplicações da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática 

através da Resolução de Problemas  

No Brasil, a professora e pesquisadora Lourdes de La Rosa Onuchic tornou-se 

referência na Educação Matemática na área de Resolução de Problemas. Onuchic (1999), no 

seu artigo ―Ensino-Aprendizagem de Matemática através da Resolução de Problemas‖, faz 

um relato sobre problemas ao longo dos tempos e discorre sobre as reformas no ensino de 

Matemática no século XX.  

Além disso, destaca a importância do ensino de Matemática através da Resolução de 

Problemas no Brasil e do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho e Estudo em 

Resolução de Problemas – GTERP na UNESP de Rio Claro, São Paulo. Ademais foram 

apresentadas algumas dissertações na área de Resolução de Problemas desenvolvidas na 

década de 1990 e alguns passos importantes para que professores pudessem desenvolver o 

ensino de Matemática através da Resolução de Problemas (ONUCHIC, 1999). 

Onuchic e Allevatto (2011) publicaram o artigo intitulado Pesquisa em Resolução de 

Problemas: caminhos, avanços e novas perspectivas. Nele, as pesquisadoras abordaram o 

surgimento do Grupo de Trabalho e Estudo em Resolução de Problemas, situaram 

historicamente a Resolução de Problemas. Destacaram também a Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas e apresentaram 

algumas pesquisas nessa temática feitas pelo Grupo de Trabalho e Estudos em Resolução de 

Problemas - GTERP. 

Uma das obras mais recentes organizadas por Onuchic et al. (2014) foi intitulada 

Resolução de Problemas: Teoria e Prática, sendo resultado das pesquisas desenvolvidas pelo 

GTERP. É um livro voltado para professores, estudantes de licenciatura e pesquisadores que 

desenvolvem pesquisas em Resolução de Problemas. Essa obra traz a primeira parte teórica e 

a segunda com exemplos de aplicação da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação 

de Matemática através da Resolução de Problemas. 

Dentro desse processo de formação é preciso que os professores conheçam as 

diferentes abordagens de ensino da Resolução de Problemas de acordo com os objetivos de 

cada aula: ensinar sobre resolução de problemas; ensino para resolução de problemas; e 

ensino de matemática através da resolução de problemas. A abordagem através da resolução 

de problemas é utilizada pelo GTERP em suas atividades. Conforme Onuchic (2013, p. 101), 
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[...] no GTERP, desde os anos 1990, temos trabalhado em resolução de 

problemas com a ―Metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação de 

matemática através da resolução de problemas‖ onde o ensino e a 

aprendizagem devem ocorrer, simultaneamente, durante a construção do 

conhecimento, tendo o professor como guia e os alunos como coconstrutores 

desse conhecimento. Além disso, essa metodologia integra uma concepção 

mais atual de avaliação, sendo esta construída em meio à resolução de 

problemas, integrando-se ao ensino com vistas a acompanhar o crescimento 

dos alunos, aumentando sua aprendizagem e reorientando as práticas em 

salas de aula quando for necessário.  

 

Pode-se perceber que essa metodologia adota uma concepção de ensino-aprendizagem 

socioconstrutivista, na qual o estudante é responsável pela construção do conhecimento e o 

professor tem a função de mediar o processo de aprendizagem através da resolução de 

problemas. De acordo com as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino (BRASIL, 

2006): 

[...] as ideias socioconstrutivistas de aprendizagem, que sustentam as 

orientações oficiais atuais para o trabalho com Matemática em sala de aula, 

partem do princípio de que a aprendizagem se realiza pela construção dos 

conceitos pelo próprio aluno, quando ele é colocado em situação de 

resolução de problemas. Essa ideia tem como premissa que a aprendizagem 

se realiza quando o aluno, ao confrontar suas concepções, constrói os 

conceitos pretendidos pelo professor. Dessa forma, caberia a este o papel de 

mediador, ou seja, de elemento gerador de situações que propiciem esse 

confronto de concepções, cabendo ao aluno o papel de construtor de seu 

próprio conhecimento matemático (BRASIL, 2006, p.81). 
 

Apesar da relevância da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de 

Matemática através da Resolução de Problemas, conforme Onuchic e Allevato (2011), não 

existem formas rígidas de desenvolver o ensino de matemática através dessa metodologia. 

Nessa perspectiva, em 1998, foi criado um roteiro com a participação de 45 

professores, integrantes de um Programa de Educação continuada, visando a ajudar os 

professores a empregar essa metodologia em sala de aula. Dessa forma, seria possível levar 

mais entusiasmo às aulas e melhorar a confiança dos alunos em relação à matemática 

(ONUCHIC; ALLEVATO, 2011). 

O primeiro roteiro para se trabalhar a metodologia em questão possuía as seguintes 

etapas: formação de grupos e entrega de uma atividade; o papel do professor; registrar na 

lousa os resultados; realizar plenária; análise dos resultados; busca de consenso; e fazer a 

formalização (ONUCHIC, 1999). 

Mas, a partir de pesquisas e da experiência com a formação de professores, os 

pesquisadores perceberam que os professores estavam tendo dificuldade em aplicar a 
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metodologia em sala de aula com os alunos. Entre as razões, os pesquisadores apontaram: a 

falta de conhecimentos prévios dos alunos; e a rebeldia expressa por meio da aversão aos 

conteúdos trabalhados ou à forma de ensinar. O resultado é que esses aprendem cada vez 

menos a Matemática (ONUCHIC; ALLEVATO, 2011). 

Visando a suprir a demanda de conhecimentos prévios necessária à implementação da 

metodologia de uma forma mais atraente para os estudantes, o primeiro roteiro foi alterado, 

dando origem ao segundo roteiro, descrito a seguir: preparação do problema; leitura 

individual; leitura em conjunto; resolução do problema; observar e incentivar; registro das 

soluções na lousa; plenária; busca do consenso; e formalização do conteúdo (ONUCHIC; 

ALLEVATO, 2011). 

 Allevato e Onuchic (2014) apresentaram o roteiro mais atual, na obra intitulada 

Resolução de Problemas: Teoria e Prática, para a prática da Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas, em dez etapas, 

quais sejam:  

a) proposição do problema: Nesta etapa o professor seleciona um problema 

chamado de gerador, visando à construção de conceito, princípio e ou 

procedimento envolvendo um conteúdo que não tenha sido trabalhado ainda pelo 

docente; Vale ressaltar que, de acordo com Allevato (2014, apud ALLEVATO; 

ONUCHIC, 2014), o problema pode ser proposto pelo professor ou aceito um 

formulado pelo aluno; 

b) leitura individual: O professor entregará uma cópia do problema impresso a cada 

estudante e solicitará a devida leitura, tendo a possibilidade de fazer uma reflexão 

e desenvolver a compreensão própria do problema; 

c) leitura em conjunto: O segundo momento é de leitura em grupo. Os estudantes 

farão uma nova leitura e a discussão do problema. Nesse momento, o professor 

auxiliará os alunos, mas as ações deverão ser realizadas, essencialmente, pelos 

estudantes durante a solução de dificuldades secundárias relacionadas à notação 

matemática, à ―tradução‖ da língua natural para a linguagem matemática, 

conceitos e técnicas operatórias; 

d) resolução do problema: Após a compreensão do problema, os estudantes irão 

resolver o problema gerador de um conhecimento pretendido pelo professor, 

envolvendo um conteúdo planejado para aquela aula; 
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e) observar e incentivar: O professor, ao mesmo tempo, deve observar a produção 

dos alunos e incentivá-los à utilização de conhecimentos prévios, técnicas 

operatórias e a troca de ideias. Auxilia os alunos suficientemente levando-os a 

desenvolverem a maior parte do trabalho; 

f) registro das resoluções na lousa: Nessa etapa os representantes dos grupos são 

convidados a fazer o registro de suas soluções na lousa, estando certas ou erradas 

e obtidas por diferentes processos; 

g) plenária: Diante das soluções registradas no quadro os estudantes são estimulados 

a comunicar suas ideias, justificá-las, defender seus pontos de vista e avaliar as 

soluções apresentadas; 

h) busca do consenso: Esse momento caracteriza-se pela busca de consenso, ou seja, 

professor e estudantes tentarão entrar em consenso acerca da solução correta. 

Durante essa etapa os estudantes poderão estar construindo conhecimentos sobre o 

conteúdo da aula e o aperfeiçoamento da capacidade de leitura e escrita 

matemática; 

i) formalização do conteúdo: A última etapa é caracterizada pela ―formalização‖. 

O professor irá apresentar uma solução organizada e estruturada na linguagem 

matemática na qual vai apresentar uma padronização de conceitos, princípios e 

procedimentos construídos através da Resolução de Problemas, e destacar técnicas 

operatórias, além de fazer demonstrações se preciso; 

j) proposição e resolução de novos problemas: O objetivo desta fase é a realização 

de um processo de avaliação contínua depois da etapa de formalização a partir da 

proposição de novos problemas relacionados ao problema gerador. Os estudantes 

terão a oportunidade de aprofundar os conhecimentos adquiridos nas etapas 

anteriores e, ao mesmo tempo, o professor analisará se os elementos essenciais do 

conteúdo da aula foram aprendidos (ALLEVATO; ONUCHIC, 2014). 

 

Sendo assim, para que os estudantes construam conceitos matemáticos, a partir da 

Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de 

Problemas, o professor precisa selecionar os problemas adequados, de acordo com os 

conceitos que pretende trabalhar.  

Onuchic e Allevato (2011, p. 81), revelaram que um problema ―[...] é tudo aquilo que 

não se sabe fazer, mas que se está interessado em fazer‖. A partir dessa definição o professor 
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poderá elaborar ou selecionar problemas com as dificuldades que os estudantes não saibam 

resolver, a princípio, mas se sentirão desafiados em superá-las. 

Desse modo, o planejamento é essencial para o sucesso na utilização da Metodologia 

de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas, pois, 

conforme Van de Walle (2009, p. 68): 

 

Um elemento-chave para o ensino com resolução de problemas é a seleção 

de problemas ou tarefas apropriadas. Uma tarefa é eficaz quando ajuda os 

alunos a aprender as ideias que você quer que eles aprendam. Deve ser a 

matemática na tarefa que a torna problemática para os estudantes de modo 

que as ideias matemáticas sejam as suas preocupações básicas. Então, o 

primeiro e mais importante a considerar ao selecionar qualquer tarefa para 

sua turma deve ser a matemática. 

 

Além disso, colocar em prática essa metodologia exige o entendimento de que esses 

três componentes ocorrem simultaneamente. Ou seja, enquanto o professor ensina, o aluno 

aprende. À medida que esse processo ocorre, a avaliação acontece do início ao final do 

mesmo. Ou seja, o ensino-aprendizagem adota a concepção de avalição contínua e formativa, 

dando maior atenção ao desenvolvimento dos processos e menos aos resultados (ONUCHIC; 

ALLEVATO, 2011).  

Vale ressaltar que este estudo apresentará o planejamento e o desenvolvimento de uma 

proposta de ensino de Matemática básica, cujas atividades de resolução de problema são 

baseadas na referida metodologia com base em Allevato e Onuchic (2014).  

 No âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação 

Matemática – PPGECEM da Universidade Estadual da Paraíba, 20 dissertações foram 

defendidas na área de Resolução de Problemas no período de 2012 a 2017. 

O Quadro 1 apresenta 4 dissertações do PPGECEM-UEPB que investigaram a 

Resolução de problemas em Matemática como metodologia de ensino e, portanto, com foco 

na formação de professores. 

 

Quadro 1 – Dissertações do PPGECEM/UEPB – Formação de Professores 

Título da dissertação Ano Autores 
Uma Investigação sobre Concepções de 

Professores e uso da Calculadora Científica em 

Aula para a Resolução de Problemas Matemáticos 

no Ensino Médio; 

2014  

Ronnylson Cesar de Oliveira Fonceca 

Refletindo a partir da Prática: Contribuições da 

Formulação e Resolução de Problemas 

2015  

Miriam Raquel Alves da Silva 



52 

 

 

 

Matemáticos no Estágio Supervisionado; 

Resolução de Problemas e Modelagem 

Matemática: uma Experiência na Formação 

Inicial de Professores de Física e Matemática; 

2016  

Rônero Marcio Cordeiro Domingos 

A Resolução de Problemas no Ensino de 

Estatística: uma contribuição na formação inicial 

de professores 

2016  

Patrícia Melo Rocha 

Fonte: Dados do site PPGECEM UEPB e Acervo das dissertações na coordenação do programa. 

 

Já o Quadro 2 evidencia um total de 16 dissertações do referido Programa que 

trabalharam a Matemática na área de Resolução de Problemas tendo como destaque o ensino 

e aprendizagem em Matemática.   

 

Quadro 2 – Dissertações do PPGECEM/UEPB – Processos de ensino-aprendizagem  

Título da Dissertação Ano Autores 

Ensino-Aprendizagem de Análise Combinatória Através da 

Resolução de Problemas: um olhar para a sala de aula; 

2013 Adeilson Pereira da Silva 

Compreensão de Ideias Essenciais ao Ensino-Aprendizagem 

de Funções via Resolução, Proposição e Exploração de 

Problemas; 

2013  

Ledevande Martins da Silva 

Ensino-Aprendizagem de Trigonometria através da 

Resolução e Exploração de Problemas e Cotidiano Escolar; 

2014 Mauricio Alves 

Nascimento 

Ensino Aprendizagem de Função através da Resolução de 

Problemas e Representações Múltiplas; 

2014 Jefferson Dagmar Pessoa 

Brandão 

Explorando Significados sobre Cálculos de Volumes através 

de Formulação e Resolução de Problemas por Futuros 

Professores; 

 

2015 

 

Janaina Cardoso da Silva 

Comunicação e Resolução de Problemas Utilizando o 

Modelo Van Hiele para a Exploração Geométrica em Sala de 

Aula; 

 

2015 

 

Gilmara Gomes Meira 

Proposição e Exploração de Problemas no Cotidiano da Sala 

de Aula de Matemática; 

2015 Veralucia Severina da Silva 

O uso de Calculadora Científica na Resolução de Problemas 

Matemáticos nas Aulas de Matemática do Ensino Médio: 

investigando concepções e explorando potencialidades; 

 

2015 

 

José Edivan Braz Santana 

Educação Matemática com Educandos Privados de 

Liberdade: um trabalho com a metodologia resolução e 

exploração de problemas; 

 

2016 

 

Miguel de Brito Santos 

Estratégias Utilizadas por Licenciados em Matemática na 

Resolução de Problemas de Partilha; 

2016 Estevão Luis Paiva da Silva 

Ensino – Aprendizagem de Álgebra através da Exploração e 

Resolução de Problemas; 

2016 Andriely Ires Silva de 

Araújo 

Análise Combinatória em Sala de Aula: uma proposta de 

ensino-aprendizagem via resolução, exploração e proposição 

de problemas; 

 

2016 

 

Adriano Alves da Silveira 

A Formulação e Resolução de Problemas Geométricos com 

base em Sólidos Geométricos; 

2016 Samily Alexadre de Souza 

A Pergunta e seus Contributos para as Estratégias de 

Resolução de Problema Algébrico no 3º ano do Ensino 

 

2016 

Joseane Mirtis de Queiroz 

Pinheiro 
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Médio; 

Conceito e Representações de Função via Resolução, 

Proposição e Exploração de Problemas: um trabalho com 

alunos de graduação;  

 

2017 

Adriana da Silva Velozo 

Bezerra 

Ideias/Significados da Multiplicação e Divisão, o Processo 

de Aprendizagem via Resolução, Exploração e Proposição de 

Problemas por Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 

 

2016 

Sheila Valéria Pereira da 

Silva 

Fonte: Dados do site PPGECEM UEPB e Acervo das dissertações na coordenação do programa. 

 

Dentre as dissertações apresentadas nos quadros 1 e 2 é possível destacar aquelas que 

possuem maior relação com este trabalho, as quais envolvem não só a resolução, mas a 

formulação de problemas por alunos e professores. 

A primeira diz respeito a uma dissertação no âmbito da formação de professores (ver 

quadro 1), intitulada Refletindo a partir da Prática: Contribuições da Formulação e 

Resolução de Problemas Matemáticos no Estágio Supervisionado, da mestra Miriam Raquel 

Alves da Silva, orientada pela Profa. Dra. Kátia Maria de Medeiros, em 2015.  

A referida dissertação trabalhou a Formulação e Resolução de Problemas no âmbito de 

um Projeto intitulado Investigando a Formulação e a Resolução de Problemas Matemáticos: 

Explorando Conexões entre a Escola e a Universidade do Programa Observatório, da 

Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Nesse âmbito, a 

pesquisadora investigou, como a formulação e a resolução de problemas matemáticos sobre 

frações, a partir de materiais manipuláveis, no 6º Ano do Ensino Fundamental, podem 

contribuir para uma prática reflexiva do futuro professor de Matemática em Estágio 

Supervisionado. 

Também no campo da formação de professores, foi defendida, em 2016, a dissertação 

com o título: A Resolução de Problemas no Ensino de Estatística: Uma Contribuição na 

Formação Inicial de Professores, de autoria de Patrícia Melo Rocha, orientada pelo Prof. Dr. 

Roger Ruben Huaman Huanca. Tal dissertação foi desenvolvida no âmbito do Curso de 

licenciatura em Matemática, na Universidade Estadual da Paraíba, Campus Monteiro. Buscou 

identificar, compreender e descrever como alunos desse curso desenvolvem suas habilidades e 

atitudes para a prática na sala de aula, utilizando a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-

Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas, no contexto específico da 

Estatística e da Educação Estatística. Assim, a relação dessa dissertação com este trabalho 

está no uso por ambas como fundamento do processo de resolução na referida metodologia de 

ensino de Matemática. 
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Por outro lado, no campo dos processos de Ensino-Aprendizagem, conforme o quadro 

2, defendeu-se em 2015 o trabalho de dissertação, Explorando Significados sobre Cálculos de 

Volumes através de Formulação e Resolução, da de Problemas por Futuros Professores, de 

autoria de Janaina Cardoso da Silva, orientada pela Profª. Dra. Kátia Maria de Medeiros, em 

2015. Essa dissertação também foi desenvolvida no âmbito do Programa Observatório da 

Educação da CAPES e procurou analisar como o professor de matemática formula e resolve 

problema de cálculo de volumes por meio do aplicativo Geogebra 3D. A relação dessa 

dissertação com a nossa é puramente relacionada ao processo de formulação e resolução de 

problemas utilizados na investigação. 

  No mesmo campo dos processos de ensino-aprendizagem, foi defendida, em 2016, a 

dissertação, com o título, A Formulação e Resolução de Problemas Geométricos com base em 

Sólidos Geométricos, de autoria de Samily Alexadre de Souza, orientada pelo Profa. Dra. 

Kátia Maria de Medeiros, em 2016. A pesquisa teve por objetivo analisar o processo de 

formulação e resolução de problemas geométricos com estudantes da 3ª série do Ensino 

Médio de uma escola de pública de Campina Grande, a partir de materiais manipuláveis. 

Assim, a relação dessa dissertação com a presente dissertação refere-se apenas ao fato de 

utilizar a formulação e resolução de problemas na pesquisa.  

Por fim, vale ressaltar que das dissertações analisadas no PPGECEM – UEPB no 

período de 2012 a 2017 que utilizam a Resolução de Problemas ou a Formulação e Resolução 

de Problemas apenas uma trabalhou a Matemática a partir da Metodologia Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas, apontando 

como contexto a Estatística e a Educação Estatística.  

Além disso, duas dissertações foram desenvolvidas a partir da Formulação e 

Resolução de Problemas no contexto do Projeto intitulado Investigando a Formulação e a 

Resolução de Problemas Matemáticos: Explorando Conexões entre a Escola e a Universidade 

do Programa Observatório, da CAPES, ambas com estudantes do Ensino Superior. 

Assim, o diferencial deste trabalho é que, além da Formulação e da Resolução de 

Problemas terem sido desenvolvidas a partir de uma proposta no contexto do projeto Agente 

Jovem, também foi possível aos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados revisarem vários 

temas da Matemática Básica: Estatística (tabulação, análise de dados) na pesquisa sobre 

consumo de água na escola; Números e Operações (Operações Básicas, Porcentagem e 

Proporcionalidade); e Álgebra e Funções (Expressões algébricas, Função do primeiro grau, 

Função por parte) na Formulação e resolução de problemas.  



55 

 

 

 

3 A CONTEXTUALIZAÇÃO, O PROEMI, O PROJETO AGENTE JOVEM E O 

CONSUMO CONSCIENTE DA ÁGUA  

Este capítulo realça a importância da formação do estudante no Ensino Médio a partir 

de um ensino contextualizado. Dessa forma, defende-se que a Matemática deve ser trabalhada 

de forma contextualizada, contribuindo assim para que o aluno se prepare para o mundo do 

trabalho e o exercício da cidadania. Ademais, trata do âmbito geral deste trabalho, ou seja, o 

Programa Ensino Médio Inovador e os contextos mais específicos da pesquisa, mais 

precisamente o projeto Agente Jovem e o Consumo Consciente de água. 

3.1 A Formação Plural do Estudante e a Contextualização no Ensino Médio 

Um dos propósitos da educação é a formação dos alunos para que eles possam 

enfrentar os desafios da contemporaneidade. Esse enfrentamento é possível por meio de 

competências e habilidades que os educandos precisam desenvolver ao longo da escolaridade 

básica e na convivência em sociedade. Nesse sentido, os PCN declaram o tipo de formação 

para estudantes do Ensino Médio no Brasil. 

 

Propõe-se no nível do Ensino Médio, a formação geral, em oposição à 

formação específica; o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar 

informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, 

formular, ao invés do simples exercício de memorização. (BRASIL, 2000, p. 

14). 

 

Reforçando assim esse entendimento, as Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (BRASIL, 2006, p. 69), declaram que,  

 

Nessa definição de propósitos, percebe-se que a escola de hoje não pode 

mais ficar restrita ao ensino disciplinar de natureza enciclopédica. De acordo 

com as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, deve-se considerar um 

amplo espectro de competências e habilidades a serem desenvolvidas no 

conjunto das disciplinas. O trabalho disciplinar pode e deve contribuir para 

esse desenvolvimento. Conforme destacam os PCNEM (2002) e os PCN+ 

(2002), o ensino da Matemática pode contribuir para que os alunos 

desenvolvam habilidades relacionadas à representação, compreensão, 

comunicação, investigação e, também, à contextualização sociocultural. 

 

Sendo assim, o ensino de cada componente curricular não deve objetivar que o 

educando apenas acumule conhecimento, mas sim desenvolva competências e habilidades 
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necessárias ao avanço nos estudos e seja preparado para o enfrentamento de desafios após o 

término do Ensino Médio. Para atingir esses objetivos, as DCN (BRASIL, 2013) revelam que 

todas as disciplinas devem ser desenvolvidas de forma articulada, dentro de cada área e entre 

as áreas do conhecimento. 

Na segunda versão da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2016), assume-se 

o compromisso de superar a fragmentação dos conhecimentos e tornar o ensino e a 

aprendizagem um desafio que atraia a atenção, a curiosidade e envolva os alunos.  

Os PCN + (BRASIL, 2002) destacam dois pilares norteadores para o ensino na área de 

Ciências da Natureza e Matemática, ou seja, a contextualização e a interdisciplinaridade, 

elementos estes imprescindíveis e indissociáveis do ato de ensinar e de aprender. 

Essa dissertação está contemplada no âmbito da área da Matemática e vislumbra a 

necessidade de um ensino contextualizado, que contribua na preparação dos alunos para a 

vida. O ensino da Matemática deverá desenvolver as seguintes competências gerais: 

 

a) representação e comunicação, que envolve a leitura, a interpretação e a 

produção de textos nas diversas linguagens e formas textuais 

características dessa área do conhecimento; 

b) investigação e compreensão, competência marcada pela capacidade de 

enfrentamento e resolução de problema, utilização dos conceitos e 

procedimentos peculiares do fazer e pensar das ciências; 

c) contextualização das ciências no âmbito sócio-cultural, na forma de 

análise crítica das ideias e dos recursos da área e das questões do mundo 

que podem ser respondidas ou transformadas por meio do pensar e do 

conhecimento científico (BRASIL, 2002, p. 113). 

  

Além disso, o documento da segunda versão da Base Nacional Comum Curricular 

(BRASIL, 2016) defende que o ensino da Matemática precisa ser contextualizado e 

interdisciplinar, permitindo ao aluno a ampliação da sua capacidade de abstrair, realizar a 

generalização para outros contextos e utilizar a capacidade de imaginação. Esse formato 

contribui para que o aluno possa compreender com amplitude o mundo e as práticas sociais e 

para que possa estar sendo preparado para o mundo do trabalho (BRASIL, 2016). 

Para a Base Nacional Comum Curricular, contextualizar na Matemática é desenvolver 

o ensino em infinitos contextos, sejam oriundos de práticas sociais, de outras áreas do 

conhecimento ou de contextos da própria matemática.  

Essa contextualização pode ocorrer no âmbito de projetos ou a partir de temas 

especiais integradores do ensino, que permitam as várias áreas do ensino trabalharem juntas 

em prol da formação integral dos estudantes (BRASIL, 2016). 
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Além disso, nesse processo de contextualização, o aluno necessita usar outras 

potencialidades, tais como: imaginar, visualizar, decidir e criar. Para tanto, na definição dos 

objetivos de aprendizagem da Matemática, ficou clara a relevância da resolução e formulação 

de problemas. Interpretamos que os conceitos matemáticos de cada unidade de conhecimento 

devem ser trabalhados a partir da resolução de problemas não somente a partir da proposição 

e sim, ao mesmo tempo, é importante trabalhar a formulação de novos problemas pelos 

alunos, levando-os a verificar o que acontece se um valor no enunciado for alterado. Dessa 

forma, eles irão desenvolver a capacidade de questionar, refletir, imaginar, representar, 

visualizar e criar (BRASIL, 2016). 

Nesse sentido, todos os componentes curriculares precisam ser trabalhados 

convergindo para um mesmo ponto, ou seja, a formação integral dos estudantes da última 

etapa da Educação Básica.  

Dessa forma, a formação do aluno do Ensino Médio deve ser pensada a partir das 

características dos sujeitos a serem formados; da relação dos estudantes com as etapas 

anteriores; das finalidades do Ensino Médio conforme descreve a LDB de 1996; do caráter 

entrelaçado das dimensões formativas descritas nas DCN (BRASIL, 2013); e da ideia de 

formação integral, que não se restringe somente a uma trajetória de profissionalização e 

preparação para o ensino superior trazidos na BNCC (BRASIL, 2016). 

Ou seja, a formação do estudante deve levar em consideração o respeito à diversidade 

humana, pois os estudantes do Ensino Médio possuem características plurais que necessitam 

ser observadas no processo de ensino e aprendizagem, quais sejam: ―valores, 

comportamentos, visões de mundo, interesses e necessidades singulares‖ (BRASIL, 2013, p. 

155). Destaca-se ainda que se pretende com o referido documento contribuir para que a 

educação brasileira possa atingir as finalidades do Ensino Médio previstas na LDB de 1996. 

Além disso, colocar em evidência as dimensões da formação integral que são: o trabalho, a 

tecnologia, a ciência e a cultura.  

Essas dimensões são baseadas nas finalidades do Ensino Médio, descritas no Art. 35 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sendo o trabalho a primeira das dimensões que leva 

em consideração a necessidade de desenvolver capacidades necessárias, tanto nos alunos que 

já trabalham, como os que não trabalham, isto é, ―[...] que lhes possibilitem inserções mais 

fundamentadas, dignas e críticas na vida social e no mundo do trabalho‖ (BRASIL, 2016, 

p.491). Dentro da dimensão do trabalho, espera-se que  
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A juventude que conclui o Ensino Médio deve ser capaz de questionar, 

analisar e posicionar-se criticamente no mundo; comunicar-se e intervir em 

diferentes contextos, usando as várias linguagens (oral, escrita, científica, 

digitais, artísticas e corporais) solucionar problemas de forma criativa e 

inovadora; interagir com o outro e suas diferenças; reconhecer, expressar e 

gerir suas emoções; liderar, empreender e aprender continuamente 

(BRASIL, 2016, p. 491). 

 

Será destacado, a seguir, o entendimento sobre as demais dimensões da formação dos 

estudantes também conforme o entendimento da segunda versão da BNCC (BRASIL, 2016). 

Todas as capacidades para o mundo do trabalho são relevantes para o jovem, tanto na 

vida social quanto no mundo do trabalho e estão relacionadas com as outras dimensões 

formativas, isto é, a tecnologia, a ciência e a cultura. A dimensão tecnológica é de 

fundamental importância para o aluno se inserir no mercado de trabalho. O referido 

documento aponta que o valor da tecnologia não é só para aproximar as atividades de ensino 

da aprendizagem dos alunos, mas também para capacitar os estudantes para o enfrentamento 

dos desafios da contemporaneidade. 

Com relação ao âmbito da ciência, é possível desenvolver capacidades que 

compreendem o ―letramento científico‖, ou seja, ser capaz de utilizar o conhecimento 

científico para formular questões, analisar ideias e fatos de forma profunda, avaliar se 

informações e dados são confiáveis e elaborar hipóteses e argumentos de forma fundamentada 

(BRASIL, 2016). 

Já a dimensão cultural também se entrelaça com as demais dimensões, levando em 

conta questões estéticas, éticas e políticas, ou seja, o cultivo da sensibilidade necessária ao 

cuidado de si e do outro e da atenção ao mundo em que se vive e pelo qual precisa 

responsabilizar-se. Essa dimensão acrescenta ainda outra capacidade do aluno de respeitar as 

diferenças, valorizar e produzir cultura (BRASIL, 2016). 

A segunda versão da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2016) relata 

também que em articulação com as dimensões foram propostos quatro eixos de formação dos 

estudantes do Ensino Médio, os quais permitem fixar continuidades da formação ao longo da 

Educação Básica. São eles:  

 

Eixo 1 – Pensamento Crítico e Projeto de Vida: este eixo diz respeito à adoção, 

pelos/pelas estudantes, de uma atitude questionadora frente aos problemas sociais, 

de modo a assumir protagonismos em relação aos desafios contemporâneos e 

projetar expectativas em relação a sua vida pessoal, acadêmica e profissional, a 

partir da análise crítica de fatos e situações 
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Eixo 2 – Intervenção no mundo natural e social: este eixo diz respeito ao 

protagonismo dos/das estudantes frente a questões sociais e ambientais 

contemporâneas. Refere-se à capacidade de dar respostas aos problemas de seu 

tempo, utilizando-se, para tal, de diferentes recursos e tecnologias, colocando-os a 

serviço de seus propósitos. 

Eixo 3 – Letramentos e capacidade de aprender: este eixo, que também está 

presente no Ensino Fundamental, diz respeito à ampliação da participação dos/das 

estudantes do Ensino Médio no mundo letrado por sua inserção em esferas mais 

abrangentes da vida social. Tal ampliação, além de proporcionar novas 

aprendizagens na escola, deve ser traduzir no desenvolvimento da capacidade de 

continuar aprendendo ao longo da vida. 

Eixo 4 – Solidariedade e sociabilidade: assim como no ensino fundamental, no 

Ensino Médio, este eixo diz respeito aos compromissos que os sujeitos assumem 

com relação à coletividade e aos processos de construção de identidades, que se dão 

no reconhecimento e acolhimento das diferenças. Diz respeito, ainda, à adoção de 

uma postura sensível diante da vida, das relações sociais e dos seres humanos com o 

ambiente, pautada em apreciações éticas e estéticas, como também ao 

desenvolvimento das competências necessárias para uma sociabilidade própria dos 

sistemas democráticos e republicanos. (BRASIL, 2016 p. 493). 

 

Conforme se descreveu, a formação integral a partir das dimensões do trabalho, 

tecnologia, ciência e cultura, e dos eixos descritos, é uma tarefa desafiadora porque é um 

processo muito amplo e existe que uma série de elementos envolvendo o ensino sejam 

mobilizados para o sucesso do processo educacional. 

A segunda versão da BNCC descreve, de forma geral, que o ensino deve ser 

desenvolvido com contextualização e interdisciplinaridade, utilizando projetos e os temas 

integradores dos componentes curriculares. Vale ressaltar que todas as disciplinas devem ser 

trabalhadas tendo o mesmo objetivo, a formação integral dos estudantes (BRASIL, 2016). 

Esse entendimento acerca de um ensino contextualizado e interdisciplinar também está 

presente na redação dos PCN (BRASIL, 2000), dos PCN+ (BRASIL, 2002), das OCNEM 

(BRASIL, 2006). 

É interessante evidenciar o que já especificava os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(2000, p. 78), sobre o ensino contextualizado. 

 

O tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso que a escola tem 

para retirar o aluno da condição de espectador passivo. Se bem trabalhado, 

permite que, ao longo da transposição didática, o conteúdo do ensino 

provoque aprendizagens significativas que mobilizem o aluno e estabeleçam 

entre ele e o objeto do conhecimento uma relação de reciprocidade. A 

contextualização evoca por competências cognitivas já adquiridas. As 

dimensões de vida ou contextos valorizados explicitamente pela LDB são o 

trabalho e a cidadania. As competências estão indicadas quando a lei prevê 

um ensino que facilite a ponte entre a teoria e a prática. É isto também que se 

propõe Piaget, quando analisa o papel da atividade na aprendizagem: 

compreender é inventar ou reconstruir através da reinvenção, e será preciso 
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curvar-se ante tais necessidades se o que se pretende, para o futuro, é 

moldar indivíduos capazes de produzir ou de criar, e não apenas de repetir 

38.  

 

Ou seja, o ensino contextualizado não só cria condições para uma aprendizagem 

significativa, mas também contribui para a formação de pessoas capazes não só de repetir, 

mas de criar e recriar. Como exemplo de ensino contextualizado, o referido documento 

descreve alguns modelos de práticas contextualizadas em várias ciências, inclusive no ensino 

de Matemática. 

[...] Uma das formas significativas para dominar a Matemática é entendê-la 

aplicada na análise de índices econômicos e estatísticos, nas projeções 

políticas ou na estimativa da taxa de jutos, associada a todos os significados 

pessoais, políticos e sociais que números dessa natureza carregam (BRASIL, 

2000, p. 79). 

  

Ressalta-se ainda que o currículo do Ensino Médio, a partir da Resolução Nº 2 

(BRASIL, 2012), que define Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, no seu 

Art. 8, deu continuidade à valorização de um trabalho pedagógico contextualizado e 

interdisciplinar. A organização curricular apresentada passou a contemplar quatro áreas do 

conhecimento, a saber: Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; e Ciências Humanas. 

Esse entendimento foi incluído na redação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (BRASIL, 2013) e da mesma forma no documento da segunda versão da Base 

Nacional Comum Curricular em 2016. 

Visando a dar orientações sobre o ensino contextualizado e interdisciplinar, o 

documento da BNCC traz uma novidade, isto é, os temas especiais. Pretende-se superar a 

ideia de transversalidade, ao apresentar os temas especiais, integradores que têm relevância 

social, podendo contribuir também à preparação para o exercício da cidadania. São eles: 

Economia, Educação Financeira e Sustentabilidade; Culturas Indígenas e Africanas; Culturas 

Digitais e Computacionais; Direitos Humanos e Cidadania; e Educação Ambiental (BRASIL, 

2016). 

3.2 ProEMI e Projeto Jovem de Futuro: Projeto Agente Jovem 

O Programa Ensino Médio Inovador do Governo Federal e o Projeto Jovem de Futuro 

do Instituto Unibanco foram elaborados na primeira década do século XXI com o mesmo 

objetivo, ou seja, melhorar a qualidade do Ensino Médio. Em 2012, firmou-se uma parceria 
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entre o Governo e o Instituto Unibanco, o que deu origem ao Programa Ensino Médio 

Inovador/ Jovem de Futuro. Nessa parceria, foram ofertados projetos pedagógicos e de 

mobilização da comunidade para as escolas que aderissem ao Programa. Vale evidenciar aqui 

que o Projeto Agente Jovem foi considerado essencial para o sucesso do ProEMI/JF e é o 

contexto da proposta de ensino desenvolvida neste trabalho. 

3.2.1 Programa Ensino Médio Inovador 

De acordo com o Portal Todos Pela Educação
2
, em 2007, foi lançado o Plano de 

Desenvolvimento da Educação. O PDE é um conjunto de programas que tem como finalidade 

melhorar a educação no Brasil, num prazo de quinze anos, a contar do seu lançamento. Além 

disso, objetiva diminuir a significativa defasagem educacional em relação aos países 

desenvolvidos.  

O Plano Nacional da Educação se estrutura em cinco eixos principais: Educação 

Básica; Educação Superior; Educação Profissional, alfabetização e diversidade. A partir do 

lançamento do Plano de Metas, Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto 

Lei nº 6.094, na mesma data do lançamento do PDE, evidenciou-se que uma educação de 

qualidade só poderia ser atingida a partir dos esforços da União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios, famílias e a comunidade. 

Além do Plano de Metas, Compromisso, Todos pela Educação, foram lançados outros 

programas com o objetivo de melhorar a qualidade da educação no Brasil, tais como: Pacto 

Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio; Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa; Mais Educação; Ensino Médio Inovador e outros. Cumpre destacar que este trabalho 

está no âmbito geral do Ensino Médio e do Programa Ensino Médio Inovador. 

Carneiro (2015), afirma que em maio de 2009, o Ministério da Educação divulgou 

mudanças na organização do Ensino Médio por meio da portaria n° 971/2009. Esta 

contemplava a reformulação do currículo por meio do Programa Ensino Médio Inovador que 

integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. Com esse entendimento, 

  

[...]o ProEMI foi instituído para fomentar propostas curriculares inovadoras 

nas escolas de Ensino Médio e integrar as ações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) – o qual reúne um conjunto de 

programas que buscam melhorar a educação no Brasil, em todas as suas 

                                                             
2
 http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/27690/saiba-o-que-e-e-como-funciona-o-plano-de-desen 

volvimento-da-educacao/ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm
http://pactoensinomedio.mec.gov.br/
http://pactoensinomedio.mec.gov.br/
http://pacto.mec.gov.br/
http://pacto.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao
http://portal.mec.gov.br/ensino-medio-inovador/apresentacao
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etapas, até 2022. Dessa forma, segundo o MEC, o ProEMI propõe uma 

indução ao redesenho dos currículos do Ensino Médio, contemplando uma 

ampliação do tempo dos estudantes na escola e uma diversidade de práticas 

pedagógicas que atendem às expectativas e às necessidades dos jovens. 

(UNIBANCO, 2013, p. 21). 
 

De acordo com a Cartilha do ProEMI, de maio de 2013, as orientações para o 

redesenho curricular são:  

a) elaborar um currículo com carga horária de 3000 horas, ou seja, com 600 horas a 

mais, sendo 2400 obrigatórias e as demais implantadas de forma gradativa; 

b)  foco em ações relacionadas às áreas do conhecimento; 

c)  atividades contextualizadas com a vida dos alunos; 

d) foco na leitura e letramento potencializadores da aprendizagem das outras 

disciplinas; 

e)  que sejam relacionadas a teoria com a prática; 

f)  desenvolvam atividades que levem à aprendizagem de outras línguas a partir do uso 

das tecnologias; 

g)  fomento às atividades artísticas; 

h)  desenvolvimento de atividades esportivas e corporais diversas; 

i)  fomento a atividades de comunicação com o uso das mídias e tecnologias digitais 

envolvendo todas as áreas do conhecimento; 

j)  ações multi ou interdisciplinares articulando conteúdos de uma ou mais áreas do 

conhecimento; 

k)  incentivo à prática do planejamento pedagógico individual e coletivo; 

l)   relação entre o currículo redesenhado com o projeto político da escola; 

m) presença dos estudantes para realização da prova do Enem; 

n) todas as alterações devem ser realizadas obedecendo aos prazos e às normas dos 

Conselhos Estaduais (UNIBANCO, 2013). 

 

A partir dessas orientações, as escolas devem elaborar seus currículos e, para que as 

propostas possam ser articuladas, as ações são organizadas nos seguintes macrocampos: 1) 

Acompanhamento Pedagógico nas quatro áreas Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e 

Ciências da Natureza; 2) Iniciação Científica e pesquisa; 3) Leitura e Letramento; 4) Línguas 

Estrangeiras; 5) Cultura Corporal; 6) Produção e Fruição das Artes; 7) Comunicação, Cultura 
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Digital e Uso das Mídias; e 8) Participação Estudantil. A Cartilha do Instituto Unibanco 

(2013, p. 24) destaca ainda que: 

 

É essencial que as ações elaboradas para cada macrocampo sejam pensadas a 

partir das áreas de conhecimento, contemplando as dimensões (trabalho, 

ciência, cultura e tecnologia) das Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (DCNEM) e envolvendo temáticas diversas por meio do 

diálogo entre os conteúdos dos diferentes componentes curriculares de uma 

ou mais áreas do conhecimento. 

 

Além disso, a elaboração do Projeto de Redesenho Curricular exige das escolas, a 

elaboração de um diagnóstico que é registrado no Programa Dinheiro Direto na Escola – 

PDDE interativo.  

Assim, as ações curriculares são elaboradas para atender aos objetivos do Programa, 

ou seja, a melhoria na qualidade do Ensino Médio ofertado aos adolescentes e jovens. Por 

fim, o Projeto de Redesenho Curricular – PRC é aprovado e financiado pelo Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação – FNDE através de repasse do recurso por meio do PDDE. 

3.2.2 Projeto Jovem de Futuro 

Visando a garantir o acesso, permanência e sucesso dos estudantes do Ensino Médio, o 

Instituto Unibanco concebeu o Projeto Jovem de Futuro em 2007.  

De acordo com o documento orientador do Instituto Unibanco, (2013), a premissa 

básica do Projeto Jovem de futuro é uma gestão de resultados voltada para a aprendizagem 

dos alunos. A mencionada instituição fornece apoio técnico, material pedagógico e um 

sistema online para que as escolas planejem, executem, monitorem e avaliem as atividades 

previstas. 

 Ademais, é exigido um plano de ação que as escolas precisam elaborar de forma 

coletiva, sendo gerido por um grupo gestor da escola que aderiu ao projeto. Em um primeiro 

momento, o grupo gestor passa por uma Formação em Gestão Escolar para Resultados – 

GEpR. Essa formação 

 

[...] tem como objetivo relacionar o conceito de Gestão Escolar para 

Resultado com as práticas escolares, instrumentalizando os sujeitos para 

planejar, executar, monitorar e avaliar as ações da escola com eficiência, 

sempre tendo em vista que todos os estudantes aprendam os conteúdos 

esperados e no tempo adequado. Para isso, a formação é composta por 

módulos, presenciais e a distância, que abordam temas como planejamento e 
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avaliação. Participam dos módulos presenciais três profissionais por unidade 

de ensino: o diretor, o coordenador pedagógico e um professor, que, após o 

curso, adquirem um papel multiplicador na escola, sendo o grupo chamado 

de Trio Gestor. A composição desse grupo se adapta às especificidades de 

cada estado (UNIBANCO, 2013, p. 29). 

 

Ao longo da formação, os técnicos do Instituto Unibanco abordam o tema da gestão 

para resultados e dois tipos de projetos são ofertados às escolas, visando  a potencializar as 

ações e a atingir os resultados esperados, são eles: Entre Jovens, Valor do Amanhã, Jovem 

Cientista, Entendendo o Meio Ambiente Urbano e Introdução ao Mundo do Trabalho; e os 

projetos de mobilização e Articulação da comunidade escolar, ou seja, Superação na Escola, 

Agente Jovem, Monitoria, Fundos Concursáveis e Campanha Estudar Vale a Pena.  

O ProEMI e o Projeto Jovem de Futuro abordados acima têm o mesmo objetivo geral, 

isto é, contribuir com a melhoria da qualidade do Ensino Médio. Sendo assim, foi possível 

firmar uma parceria com uma agenda única no início da segunda década do século XXI, 

constituindo um programa de parceiros com a sigla ProEMI/JF. Esse programa surgiu mais 

precisamente: 

 

[...] em função dos ótimos resultados obtidos durante a fase de 

experimentação do projeto Jovem de Futuro, desenvolvido pelo Instituto 

Unibanco, em escolas das redes de ensino público de Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, foi estabelecida uma parceria com o 

Ministério da Educação (MEC). Em 2012, criou-se uma agenda comum de 

trabalho, integrando a experiência do Jovem de Futuro ao Programa Ensino 

Médio Inovador (ProEMI). Para que o ProEMI/JF não se resuma a um 

programa de boas intenções, é essencial que a equipe escolar se aproprie do 

programa e o abrace, tirando as ideias do papel de acordo com as 

características de cada local. (INSTITUTO UNIBANCO, 2013, p. 9) 

 

Com a parceria estabelecida entre o Instituto Unibanco e o MEC, foram pactuadas 

algumas metas com os estados e as escolas. Conforme a cartilha de orientação para 

implementação do projeto Agente Jovem do Instituto Unibanco, as metas pactuadas com os 

estados foram: no período de 2012 a 2016, reduzir em 30% a diferença entre o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – DEB de 2011 e o valor considerado desejável, ou 

seja, 6.0. Já as metas pactuadas com as escolas beneficiárias do ProEMI/Jovem de Futuro, 

foram: elevar em 25 pontos as médias de proficiência da escola e diminuir pela metade a 

porcentagem de alunos no padrão de desempenho baixo da escala do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica – SAEB, de final de Ensino Médio; e elevar em 10% a taxa de aprovação 

nas escolas contempladas com o ProEMI/JF (UNIBANCO, 2012). 
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Com o apoio financeiro do MEC e das secretarias de educação que aderiram ao 

ProEMI/JF e, em contrapartida, do Instituto Unibanco, o apoio técnico, material dos projetos 

e um sistema online de planejamento, monitoramento e avaliação, as escolas elaboram seu 

plano de ação, registram online na plataforma Jovem de Futuro e têm um prazo de três anos 

para perseguirem os resultados esperados e as metas estabelecidas. 

3.2.3 Projeto Agente Jovem 

O projeto Agente Jovem é um dos projetos específicos do Instituto Unibanco que foi 

considerado essencial para potencializar ações desenvolvidas na escola, pertencentes ao 

ProEMI/JF no período de 2012 a 2016 (UNIBANCO, 2012). No âmbito desse projeto,  

 

[...] o Agente Jovem atua como protagonista do processo de mobilização da 

comunidade escolar. Contribui para a conquista de objetivos pactuados, 

como a melhoria da qualidade do ensino, dos índices de frequência e do 

clima coletivo, compartilhando desafios e metas estabelecidas no 

planejamento estratégico da instituição. Os estudantes promovem e divulgam 

ações relacionadas ao projeto, além de atividades culturais, esportivas e 

vinculadas à preservação do meio ambiente. Ao desempenharem essas 

tarefas, tornam-se agentes de mudança, sendo vistos como exemplos a serem 

seguidos pelos colegas (UNIBANCO, 2012 p. 15). 

 

O Unibanco (2012) destaca que, para ser Agente Jovem, o estudante deve estar 

cursando a última etapa da Educação Básica numa escola onde o Programa estivesse sendo 

desenvolvido; ser líder de sala, preferencialmente; ter motivação para desenvolver ações na 

comunidade e na escola; ser consciente de suas atividades enquanto Agente Jovem e ter 

disponibilidade para desenvolver as ações planejadas. 

Os Agentes Jovens recebem uma formação dada pelo professor coordenador para que 

possam adquirir conhecimento sobre o Programa Ensino Médio Inovador e Jovem de Futuro.  

Percebem, assim, as suas funções, os objetivos do projeto e suas etapas para que possam 

iniciar o processo de mobilização e articulação dos envolvidos no desenvolvimento das ações 

planejadas na escola (UNIBANCO, 2012). 

O manual desse projeto (UNIBANCO, 2012) revela que o Agente jovem, ao realizar 

seu papel, desenvolve habilidades e competências relevantes para a sua vida e para o exercício 

da cidadania. Nessa perspectiva, a sua formação tem os seguintes objetivos específicos: 

despertar, no jovem, atitudes de corresponsabilidade para fomentar a melhoria da educação e 

no ambiente escolar; contribuir para o desenvolvimento de habilidades de liderança, 
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mobilização e a capacidade de aprender; sensibilizar os jovens no que se refere ao 

pertencimento em relação à escola e à comunidade; promoção da troca de experiências entre 

os jovens; prepará-los para um processo eficaz de mobilização. 

No entanto, o sucesso do projeto não depende somente da formação e das ações 

isoladas dos Agentes Jovens. É preciso um trabalho conjunto entre os alunos, os professores, 

coordenador, gestor e a Secretaria de Educação do Estado, para que o trabalho possua uma 

articulação e apoio das ações de uma forma que os objetivos possam ser atingidos 

(UNIBANCO, 2012). 

Por exemplo, o professor responsável pelo projeto deve ser referência para os alunos e 

a coordenação; estar disponível para a realização das formações, planejamento, execução e 

avaliação; ser multiplicador do projeto na escola com os educandos e outros educadores; fazer 

a conexão entre os alunos e a coordenação; e ter boa circulação na escola (UNIBANCO, 

2012) 

Quanto ao coordenador, deve participar da proposta criando oportunidades e 

facilitando a atuação dos educadores e jovens; legitimar as ações dos Agentes Jovens e 

estimular outros alunos a participarem do processo; abrir espaço para a divulgação e 

contribuições para a ideia implementada entre os professores coordenadores e os demais 

professores nas reuniões pedagógicas (UNIBANCO, 2012).  

Quanto ao diretor, deve fazer um diagnóstico geral da situação da escola envolvendo 

fatores que impactam diretamente na qualidade da educação para contribuir com o processo 

de planejamento das ações a serem executadas na escola (UNIBANCO, 2012) 

Além dos profissionais já citados, vale ressaltar a importância dos outros professores 

que podem contribuir no processo de realização das reuniões; dar o apoio que os alunos 

precisam para realizar ações planejadas; abrir espaço de divulgação das atividades dos 

Agentes Jovens; e estimular os estudantes no combate ao abandono escolar e de melhoria da 

qualidade da educação. Por fim, a Secretaria de Educação faz o seu papel aprovando e 

acompanhando o projeto periodicamente na escola executora da proposta (UNIBANCO, 

2012). 

Vale destacar ainda que o projeto Agente Jovem ocorre em cinco módulos, a saber: 

Módulo 1 – Conhecendo o ProEMI/Jovem de Futuro: seleção dos Agentes Jovens, reuniões 

para conhecimento do ProEMI/JF, projeto Agente jovem e seus objetivos; Módulo 2 – 

Pesquisa: visa a colocar os Agentes Jovens para conhecerem a realidade e, com isso, 

consigam propor ações a partir da necessidade da escola e seus envolvidos; Módulo 3 – 
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Planejamento: após a análise dos dados, visando a contribuir com a qualidade do ensino, 

permanência e sucesso do aluno, é necessário planejar ações concretas e de impacto na 

realidade escolar e no seu entorno. É nessa fase que o estudante aprenderá a elaborar um 

plano de ação de acordo com os objetivos do programa; Módulo 4 – Comunicação: nesta 

etapa, o Agente Jovem vai aprender uma série de estratégias de comunicação acerca do que 

está sendo feito; Módulo 5 – Mobilização: nesta fase, o Agente Jovem estudará uma gama de 

estratégias de mobilização para aprender a engajar os demais jovens aos seus projetos 

desenvolvidos na instituição 

A nossa proposta de intervenção tem relação com a sustentabilidade do planeta e 

também com a Educação Ambiental, uma vez que incentivará os alunos da E.E.M. Santa 

Tereza a consumir água de forma consciente. Essa temática convida a sociedade ao 

reconhecimento da crise ambiental e a necessidade de preparação dos estudantes para 

contribuir com a sustentabilidade da vida e do planeta a partir de um Consumo Consciente.   

Também será apresentada uma proposta de ensino de Matemática baseada na 

Resolução de Problemas, abordando o tema do Consumo consciente de água a partir da 

realidade da escola e seguindo as orientações dos documentos educacionais sobre a 

abordagem da Matemática no Ensino Médio. Os detalhes dessa proposta estão nos Capítulo 4 

e 5 deste texto. 

3.3 O Consumo  e o Consumidor Consciente 

Vivemos em uma sociedade na qual predomina o consumismo, ou seja, a maioria das 

pessoas consomem além das suas necessidades, sem se preocupar com as consequências para 

a sua vida, para a coletividade e sustentabilidade do planeta.  

 

O consumo é um conjunto de processos socioculturais nos quais as pessoas 

se apropriam e usam produtos e serviços de forma a dizer algo sobre si 

mesmas, a sociedade, os grupos e as localidades em que vivem. Portanto, o 

consumo diz respeito à totalidade das interações sociais, desde a distinção 

entre grupos, até o estado do sistema educacional e das inovações 

tecnológicas. Consumir é participar dos cenários da vida social, de suas 

disputas e significados. A escassez de bens impõe certa lógica: a de que 

alguns se apropriem dos bens e outros não, em um processo que permite a 

distinção e união, o reconhecimento do valor dos bens ou sua 

desvalorização, assim como daqueles que os consomem (SILVA et al., 2007, 

p.106). 
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Admitindo que o consumo é um processo sociocultural de apropriação de bens e serviços, esse 

ato se caracteriza como um procedimento que requer um grau de responsabilidade. Contudo, se não 

for realizado de forma adequada pode trazer consequências para cada indivíduo, para as demais 

pessoas e para o planeta. Sendo assim, há a necessidade de um Consumo Consciente, que segundo o 

Instituo Akatu
3
,  

 

Consumir conscientemente é ter a visão de que o ato de consumir um 

produto ou serviço está num contexto maior de ciclo de produção, trazendo 

consequências positivas e negativas não apenas ao consumidor, mas também 

ao meio ambiente e à sociedade, que vão além dos impactos imediatos. É um 

ato que leva em conta a sustentabilidade ambiental, social, econômico e 

individual, de forma a preservar a vida no planeta. Com isso, o consumidor 

consciente tem uma preocupação com os recursos gastos na produção do 

produto e como ele deve ser corretamente usado e descartado no futuro. O 

consumidor consciente sabe que, ao se informar sobre o produto em si e 

sobre a empresa produtora, pode transformar a sua compra num ato de 

reconhecimento de boas práticas sustentáveis (AKATU, 2015) 

 

Ou seja, o Consumo Consciente é um ato reflexivo que leva as pessoas a se 

preocuparem com os recursos naturais durante o ato de consumo. O consumo humano de 

recursos naturais, bens e serviços tem causado preocupação na atualidade, pois tem gerado 

problemas ambientais como, por exemplo, a diminuição das florestas, a poluição das águas, 

da atmosfera e do solo. Esses e outros problemas podem no futuro tornar a vida no planeta 

terra insustentável. 

O Instituto Akatu foi criado em 15 de março de 2001, a partir da preocupação com os 

problemas ambientais decorrentes do consumo mundial. Trata-se de uma organização sem 

fins lucrativos pensada com o propósito de educar, sensibilizar e mobilizar as pessoas para o 

Consumo Consciente (AKATU, 2005). 

O referido Instituto afirma que consumir conscientemente começa com a análise 

prévia da real necessidade. Em seguida, o consumidor se informa sobre os impactos 

individuais, sociais, econômicos e ambientais do produto a ser adquirido. Em seguida escolhe 

quem irá lhe fornecer o bem ou serviço, tendo como critério a sua responsabilidade 

socioambiental na produção. Ademais, escolher a melhor forma de utilização e descarte dos 

resíduos gerados. Sendo assim, Consumo Consciente é um ato por meio do qual se faz 

escolhas conscientes acerca dos bens ou serviços adquiridos ao longo do processo de 

consumo.  

                                                             
3
 Consumo Consciente. Disponível em: http://www.akatu.org.br/Institucional/OAkatu. Acesso em 17 de out. 

2016. 



69 

 

 

 

O Instituto Akatu
4
 (2005) apresenta alguns questionamentos que orientam o 

consumidor em busca de uma ação mais consciente e que estão relacionados a objetivos 

precisos em torno do consumo (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Orientações para o Consumo Consciente 

Questionamentos Objetivos 

Por que 

comprar? 

 

O objetivo desta pergunta é para definir se há realmente a necessidade do 

produto ou se o consumidor está sendo influenciado a comprar pelo impulso, o 

que poderá levá-lo a fazer uma compra além da necessidade. 

O que comprar? 

 

Após a definição da necessidade, o consumidor deverá analisar as opções de 

produtos disponíveis e escolher aquele que mais atende as suas necessidades. 

Assim é possível muitas vezes evitar desperdício e a compra de produtos sem as 

qualidades necessárias e de pouca durabilidade. 

Como comprar? 

 

O produto será comprado à vista ou a prazo? Se for a prazo, vou conseguir pagar 

as prestações? Irei comprar perto ou longe de casa? Irei de carro, ônibus, 

bicicleta, a pé? Farei o transporte utilizando caixas de papelão, sacolas plásticas? 

De quem 

comprar? 

 

O objetivo desta pergunta é saber qual empresa cuida melhor da sociedade e do 

planeta. Sendo assim é importante saber qual o cuidado da empresa sobre os 

recursos naturais, como trata e valoriza seus funcionários, qual o cuidado com a 

comunidade e a sua contribuição para a economia local. 

Como usar? 

 

A utilização correta dos bens adquiridos é de extrema necessidade. Por exemplo, 

ser cuidadoso ao utilizar um bem, consertar ao invés de trocar por um produto 

novo, utilizar os produtos até o final da sua vida útil, desligar os aparelhos que 

não estiverem em uso, utilização somente da água necessária. 

Como descartar? 

 

Trata-se da importância de o consumidor refletir se determinado produto não tem 

mais utilidade, nem para ele, nem para outras pessoas. Esse questionamento é 

relevante, porque às vezes um produto ainda poderá ser consertado, sendo dessa 

forma doado ou trocado. O produto também aparentemente sem uso poderá se 

transformar em outro elemento útil. Se realmente não possuir utilidade, os 

resíduos gerados deverão ser descartados de forma correta. Quando possível 

deve ser enviado algum resíduo para a reciclagem. 

Fonte: AKATU (2015) 

 

Diante disso, percebe-se que o consumidor consciente planeja o seu consumo, a partir 

de uma série de questionamentos que tornem as suas escolhas conscientes. Não há dúvida que 

o desenvolvimento da habilidade de escolha no processo de consumir conscientemente deve 

ser trabalhado na Educação Básica, ou seja, no Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. O objetivo é preparar crianças e adolescentes para, coletivamente, contribuírem para 

uma sociedade consciente no uso de recursos naturais, produtos e serviços, com a capacidade 

                                                             
4
 Instituto Akatur. Seis perguntas: Disponível em: http://www.akatu.org.br/Temas/Consumo-Consciente/Posts/ 

Seis-perguntas-do-consumo-consciente 
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do planeta de se autorrenovar ao longo dos tempos com o suficiente para atender às 

necessidades das pessoas no presente e no futuro. 

Com o objetivo de melhor esclarecer o consumidor consciente, o Instituto Akatu 

(2005) estabeleceu 20 (vinte) indicadores de Consumo Consciente, a saber: Poder do 

consumidor; Saúde; Uso racional e não desperdício; Dinheiro e crédito; Informação; 

Interdependência; História dos produtos; Mudança Climática; Identidade; Ação das Empresas; 

Minimização de Resíduos; Propaganda; Escolhas (desejos x necessidades); Cidadania; 

Biodiversidade; Educação; Relação com o Estado; Cotidiano; Poluição; Moradia.  

Além disso, também propõe uma escala de nível de consciência que considera as 

classes Indiferentes, Iniciantes, Comprometidos e Conscientes (AKATU, 2005) 

No Consumo Consciente de água na escola, levamos em conta a importância desse 

recurso e sua utilização em atividades, tais como: limpeza, higiene dos alunos e professores, 

água para beber, cozinhar e lavar a louça da merenda. É relevante analisar o consumo de água 

na escola e procurar responder aos seguintes questionamentos: Por que consumir? Em que 

consumir? Qual a fonte e sua situação? Como consumir evitando desperdícios?  

Para o manual do Consumo Consciente da Unimed (2005, p. 10), ―A água não é um 

bem de consumo, e não deve ser tratada como tal. Na verdade, é um recurso natural, essencial 

para a vida e cada vez mais ameaçada‖. 

O referido documento defende ainda que, para a água continuar sendo potável e 

suficiente para todos, é preciso conscientizar as pessoas acerca da sua importância e sobre a 

mudança de hábitos (AKATU, 2005). 

Essa conscientização deve ser realizada englobando as funções da água. Esse recurso 

natural é útil para manter as funções vitais, respiração, transpiração, urina e evacuação. Além 

disso, hidrata o corpo eliminando a sensação de sede e a desidratação. Esse recurso natural 

regula a temperatura do corpo humano, elimina resíduos metabólicos pela urina e ajuda no 

transporte de nutrientes entre os órgãos (AKATU, 2005). 

Ressalta-se que a água não é importante apenas para manter o funcionamento do nosso 

corpo, mas também para a realização de diversas atividades do dia a dia, tais como: para 

cozinhar alimentos, higiene pessoal, limpeza da casa e do nosso ambiente de trabalho. 

Acrescenta-se a isso a importância da água para produção industrial e para o pleno 

funcionamento do planeta Terra a partir do movimento das águas (AKATU, 2005). 

O aumento populacional e a ocupação desordenada têm contribuído para causar 

poluição das águas e isso gera a necessidade de seu tratamento para o consumo humano, o que 
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é um grande desafio. Além desse tratamento, é importante um programa de conscientização 

ambiental da população. Essa conscientização educacional consiste em dar orientações à 

população sobre o Consumo Consciente da água em diversos ambientes, por exemplo, nas 

residências, em apartamentos e em diversas instituições como as escolas (AKATU, 2005). 

Tendo em vista que a água é utilizada na escola, nos banheiros, nos bebedouros, na 

cozinha e para limpeza da escola, os alunos serão conscientizados sobre o consumo de água 

na E.E.M. Santa Tereza. Sendo assim, o que é o consumo consciente de água na escola? É 

compreender a importância da água, reconhecer sua necessidade para a manutenção do 

planeta e da vida, saber o quanto utilizá-la nas várias situações, ter conhecimento sobre o 

consumo racional de água, sem desperdícios. É relevante também reconhecer a fonte desse 

recurso e que ele é limitado.  

Diante do elevado consumo de água e da necessidade de se utilizar a água de forma 

adequada na E.E.M. Santa Tereza, defende-se neste trabalho a prática do Consumo 

Consciente de água na referida escola, visando a reduzir o seu consumo. Em um primeiro 

lugar, deve ser trabalhada a importância da água e, em segundo lugar, é preciso dar 

orientações sobre consumo adequado.  

 Baseando-se nas recomendações do manual do Consumo Consciente da Unimed 

(2005), algumas orientações sobre consumo racional de água nos vários ambientes da Escola 

são apresentadas no Quadro 4, a seguir: 

 

Quadro 4 – Orientação sobre o consumo racional de água na escola 

Espaços Orientações para o Consumo Consciente de água 

 

 

Banheiro 

Evitar dar descargas sem necessidade; para lavar as mãos, por exemplo, deve-se 

molhar as mãos, colocar o detergente e ensaboá-las com a torneira fechada. Em 

seguida, abre-se a torneira para o enxague; se for observado algum vazamento no 

banheiro, é preciso comunicar à direção imediatamente para o conserto e evitar o 

desperdício de água;  

 

Bebedouro 

Não deixar torneiras abertas para evitar desperdícios; se possuir algum 

vazamento os estudantes e funcionários devem comunicar à direção para o 

conserto imediato. 

 

 

Cozinha 

Cozinhar utilizando as proporções de água e de alimentos corretamente; ao lavar 

a louça, recomenda-se retirar as sobras de alimentos primeiro e utilizar pouco 

detergente na lavagem. É importante molhar e ensaboar, seja panelas, pratos, 

copos e talheres na bacia da pia que deverá estar com água. Após ensaboar todos 

os elementos da louça, deve-se eliminar a água suja e abrir a torneira para fazer o 

enxague. 

 

Limpeza da 

escola 

Não lavar a escola todos os dias. Realizar esse procedimento somente nos 

banheiros evitando desperdícios; utilizar somente a água necessária para fazer a 

limpeza diária; em caso de limpeza geral, visando a deixar a escola a mais 

higienizada possível, deve-se lavar todos os espaços sem utilizar mangueiras. Ao 
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invés disso, é necessário utilizar baldes, evitando desperdícios. 

Caixa d’água Limpar a caixa d’água a cada seis meses. 

Ambiente 

interno e 

externo à escola 

Vazamentos dentro da Escola é de responsabilidade da direção da instituição 

educacional, e devem ser consertados imediatamente; Vazamentos na rua são de 

responsabilidade da empresa que trata e fornece água em determinada cidade. 

Nesse caso, a empresa deverá ser comunicada o mais rápido possível. 

Fonte: Dados baseados no documento sobre Consumo Consciente da UNIMED (2005). 

 

Com o intuito de verificar o nível de consciência dos alunos no início da nossa 

intervenção na escola, quanto ao consumo consciente, consideramos 6 dos 20 indicadores do 

Instituto Akatu (2005) descritos no Quadro 5 a seguir.  

 

Quadro 5 – Indicadores do Instituo Akatu no contexto do Consumo Consciente de água 

Indicador Descrição básica relevante para a pesquisa 

Poder do 

consumidor 

O consumidor de água consciente sabe o quanto pode contribuir para o mundo em 

que vive, e usa o seu poder para alertar a empresa de abastecimento de água da sua 

cidade e cobrar responsabilidades sobre a qualidade da água consumida e para o 

combate ao desperdício. 

Saúde A saúde é o resultado da qualidade de vida dos consumidores em relação à água 

consumida, outros bens e serviços essenciais e à qualidade do ambiente em que 

vivem. 

Uso Racional 

e não 

desperdício 

Usar bem a água que está acessível em nosso cotidiano, dando a ela o maior valor 

possível e aproveitando-a ao máximo não é uma atitude mesquinha, é sinal do 

respeito que o Consumidor Consciente tem por esse recurso natural e pelos 

reservatórios de abastecimento, pelo tratamento que é dado a ele, pela importância 

da empresa que trata esse recurso e pela preocupação com a sustentabilidade da 

vida na terra. 

Dinheiro e 

crédito 

O dinheiro representa o suor do trabalho das pessoas. Neste sentido, o cuidado que 

se tem com ele representa o cuidado que se tem com própria vida. Portanto, é 

relevante que o consumidor o use no consumo de água e outros produtos e 

serviços de forma consciente, pois estará impactando positivamente ou 

negativamente em sua vida. 

Informação A informação é imprescindível para que o consumidor possa tomar suas decisões 

de consumo e para exercer a sua cidadania. Com relação à água, é fundamental 

que o consumidor procure informações em fontes confiáveis para saber usar 

corretamente esses recursos naturais essenciais à vida. 

Independência O pensamento coletivo é necessário, principalmente quando se trata do consumo 

de um bem indispensável para a vida como a água. ―O que cada um faz afeta o 

conjunto da sociedade e, de algum modo, repercute sobre ele mesmo‖ 

Fonte: Adaptado de AKATU (2005) 

 

A partir destes indicadores, fizemos alguns ajustes para o caso do consumo da água 

que nos permitiu caracterizar o nível de consciência desses alunos (Quadro 6). 
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Quadro 6 – Classe de consumidores de água segundo o seu nível de consciência 

Classes Descrição 

 

Iniciantes 

Consideramos que os consumidores iniciantes são aqueles que possuem o menor 

grau de consciência no consumo de água, com baixo conhecimento sobre a 

importância desse recurso e dominam no máximo 3 dos indicadores do consumo 

consciente de água. 

Intermediários Possuem conhecimento sobre a importância da água superior aos iniciantes e 

inferior aos Conscientes, dominando os conhecimentos de 4 a 6 indicadores  

 

 

Conscientes 

São aqueles consumidores que conhecem mais a importância da água no seu 

cotidiano para a saúde do organismo, atividades do dia a dia e a sustentabilidade 

do planeta; têm consciência do seu poder enquanto consumidores de água; 

utilizam o maior número de comportamentos de uso racional desse recurso; 

pensam nas consequências das suas ações para si e para as outras pessoas e 

contribuem para a solução de problemas ligados ao desperdício de água; sabem 

que quando estão consumindo água está havendo um gasto de dinheiro 

correspondente; procuram informações sobre como consumir o referido recurso, 

sem desperdício; conhecem a importância e responsabilidade da empresa que 

abastece a cidade, se preocupam com o nível de água do reservatório de água da 

cidade, com a sobrevivência humana e a sustentabilidade do planeta; enfim, 

dominam todos os 6 (seis) indicadores. 

Fonte: Adaptado de AKATU (2005) 

 

Acreditamos que é possível contribuir com a formação dos educandos para o exercício 

da cidadania, transmitindo orientações sobre a importância da água, como deve ser utilizada e 

fazendo cálculos matemáticos durante o desenvolvimento de um projeto que envolva a 

matemática do Consumo Consciente.  
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4 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

No quarto capítulo, é traçado o percurso metodológico trilhado nesta dissertação. Nele, 

caracteriza-se o tipo de pesquisa, o local onde a pesquisa foi realizada, os participantes 

diretos, o seu contexto, o planejamento da proposta de ensino e a sua avaliação. 

4.1 Abordagem da Pesquisa 

Este estudo, no âmbito do mestrado profissional, é uma pesquisa-ação. Para 

Greenwood e Levin (2000, apud CHIZZOTTI, 2005, p. 86), ―A pesquisa-ação está centrada 

no contexto e objetiva resolver problemas da vida real no seu contexto‖. Além disso, é 

composta por fases de elaboração que compreendem desde a definição do problema a ser 

pesquisado até a continuidade da ação após a intervenção do pesquisador. As fases são 

descritas a seguir: 

a) definição do problema: pressupõe a definição da instituição ou do problema que 

se quer resolver de forma clara; 

b) formulação do problema: uma vez definido o problema é preciso coletar 

informações, documentais ou orais e analisar para verificar quais as melhores 

ações para solucionar o problema; 

c) implementação da ação: consiste no desenvolvimento de um plano com 

especificações, tais como: objetivos, pessoas, lugares e meios; 

d) execução da ação: pressupõe a execução do plano que será acompanhado em 

todas as suas fases, desde o início até os resultados para possibilitar a correção de 

erros cometidos durante a pesquisa, visando a corrigir alguns aspectos do 

planejamento; 

e) avaliação da ação: esta fase requer a avaliação dos resultados obtidos, redefinição 

do problema e a revisão do plano que, após a execução, deve ser objeto de nova 

avaliação; 

f) continuidade da ação: a análise dos relatórios dos resultados deve possibilitar a 

discussão sobre falhas e acertos, mantendo o consenso com os encaminhamentos 

da pesquisa, solidariedade com as novas ações planejadas, implementadas e 

também com os resultados e consequências. (CHIZZOTTI, 2005). 
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Segundo Bogdan e Biklen (1994), uma pesquisa qualitativa apresenta como 

características principais o fato da fonte dos dados ser o ambiente natural e o investigador ser 

o elemento principal para a coleta de dados. Além disso, descreve a realidade estudada em 

que o pesquisador está interessado mais no processo do que nos resultados, e a análise dos 

dados é feita de forma indutiva. 

4.2 Local da Realização da Pesquisa 

A coleta de dados foi realizada na E.E.M. Santa Tereza, localizada na cidade de 

Altaneira, situada no sul do Estado do Ceará (Figura 2). De acordo com o último Censo de 

2010, Altaneira tem uma população de 6856 habitantes e possui uma área territorial de 73, 

295 km² (IBGE, 2017). 

 

Figura 2 – Localização da cidade de Altaneira no Estado do Ceará. 

 

Fonte: IBGE (2017) 

 

Esse município possui apenas uma escola de Ensino Médio, ou seja, a E.E.M. Santa 

Tereza com 239 estudantes em 2017, sendo 146 no turno tarde e 93 à noite. Esses estudantes 

estão distribuídos em quatro turmas no turno vespertino (1ª série A, B, 2ª e 3ª série A) e três 

salas no turno noite (1ª série C, 2ª e 3ª série B), além de uma turma da Educação de Jovens e 

Adultos. 

Em 2015, 90% dos estudantes da E.E.M. Santa Tereza participaram do Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM e obtiveram a menor média, em Matemática, ou seja, 416 

pontos. Por outro lado, a maior média foi de 512 pontos em Ciências Humanas e a média 

geral nas quatro áreas do conhecimento e redação atingiram 457,6 pontos. (QEDu, 2015). 

Já no Sistema Permanente de Avaliação do Estado do Ceará, em 2016, a proficiência 

dos estudantes em Matemática, na terceira série do Ensino Médio, foi 258,2 pontos. 
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Verificou-se também que 54,7 % dos estudantes foram classificados em estado muito crítico, 

22,6% crítico, 20,8% intermediário e 1,9% adequado. Nesse mesmo ano, a Coordenadoria de 

Desenvolvimento da Educação – CREDE 18 obteve uma proficiência média de 266,6 pontos 

e o Estado do Ceará, 265,4 pontos. (CAEd, 2016). 

Em 2017, de acordo com dados colhidos na CREDE 18, a proficiência média dos 

estudantes da 3ª série do Ensino Médio, em Matemática, caiu de 258,2 em 2016, para 248,7 

em 2017, isto é, 9,5 pontos. Assim, de acordo com o nível de proficiência dos estudantes em 

2017, na referida disciplina, os descentes foram classificados em: Muito Crítico (66,7%), 

Crítico (18,5%), Intermediário (13,0%), Adequado (1,9%).  

4.3 Agentes Jovens e Alunos Mobilizados 

Esta pesquisa foi desenvolvida inicialmente com 8 Agentes Jovens, sendo 2 

representantes (líder e vice-líder) de cada uma das 4 (quatro) turmas do turno tarde da referida 

escola, eleitos por meio de forma democrática. 

Em um segundo momento, os Agentes Jovens mobilizaram mais 8 alunos. Sendo dois 

de cada turma, a partir da comunicação e argumentação acerca da importância da participação 

de cada um deles no desenvolvimento da proposta de ensino de Matemática, os quais foram 

denominados de Alunos Mobilizados, perfazendo um total de 16 estudantes. 

Os 16 alunos participantes da pesquisa foram identificados por Agentes 1, 2, 3, 4, 5 6, 

7 e 8 e Aluno Mobilizado/Aluno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Os alunos receberam e assinaram o 

Termo de Autorização para uso de imagens (Apêndice O) e o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Apêndice P), assim como a Direção da escola autorizou a realização do projeto 

e a divulgação do nome da escola na pesquisa (Apêndice Q). 

4.4 O projeto Agente Jovem na Escola Santa Tereza 

Apresentaremos neste tópico um breve histórico sobre o projeto Agente Jovem na 

escola Santa Tereza, enfatizando edições anteriores, aquela que ocorreu em 2017 no contexto 

desta pesquisa.  

O Programa Ensino Médio Inovador/Jovem de Futuro começou a ser planejado no 

segundo semestre de 2013 e sua implementação na Escola Santa Tereza ocorreu no período de 

2014 a 2016. Assim, já na fase de planejamento do referido programa, o pesquisador começou 
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a perceber os problemas de aprendizagem dos estudantes, principalmente de Matemática, a 

partir de uma análise diagnóstica dos resultados da escola. 

Vale ressaltar que o projeto Agente Jovem foi desenvolvido em 2014 e 2015 no 

segundo semestre de ambos os anos, sendo possível desenvolver apenas o módulo 1 e 2. As 

justificativas para o não desenvolvimento dos 5 módulos foram: a falta de conhecimento sobre 

a totalidade do projeto por parte dos responsáveis, a falta de conhecimentos em Estatística e o 

tempo de apenas um semestre de execução. Já em 2016, as atividades desse projeto 

aconteceram sob a coordenação do pesquisador no período de abril a novembro do referido 

ano, sendo possível desenvolver os módulos 1, 2, 3, 4 e 5, não necessariamente, como orienta 

o manual do projeto. 

Em 2016, os estudantes identificaram os problemas da baixa aprendizagem em Língua 

Portuguesa e Matemática e o abandono escolar, a partir de um questionário elaborado pelo 

pesquisador. Em seguida, os estudantes foram convidados a pensar e a executar algumas 

ações para combater os referidos problemas, quais sejam: divulgação dos dados de 

aprendizagem para os colegas, reflexão e motivação para melhoria dos seus resultados a partir 

do uso racional do tempo nos estudos; momento de motivação em cada turma com a 

elaboração de uma paródia sobre a importância da ação do jovem na escola. 

No mês de novembro de 2016 o pesquisador e os Agentes Jovens avaliaram as 

atividades do projeto e concluíram que deveriam ter se encontrado mais vezes, com mais 

regularidade, para que pudessem pensar em mais ações para serem desenvolvidas na escola. 

Ademais, avaliaram positivamente as atividades que desenvolveram na escola. 

Por fim, evidenciamos que, nem o ProEMI e nem o projeto Agente Jovem obtiveram o 

sucesso esperado no período de 2014 a 2016. Houve a tentativa de implementação, mas a falta 

do recurso financeiro necessário, um plano de ação muito amplo e a falta de 

corresponsabilidade dos agentes escolares, levaram o ProEMI/JF a não atingir seus objetivos. 

Mais precisamente no final de 2014, o pesquisador começou a construir uma proposta 

de dissertação para pleitear uma vaga no Programa de Mestrado em Ensino de Ciências e 

Matemática – UEPB, pensando em contribuir com a melhoria dos resultados na disciplina de 

Matemática na escola em questão. 

Após o pesquisador ter conseguido entrar, no início de 2015, no PPGECEM-UEPB, 

tendo conhecimento da importância do ProEMI/JF e do projeto Agente Jovem, a proposta foi 

replanejada, mas somente concluída e implementada em 2017, tendo como contexto geral o 

ProEMI e mais especificamente o projeto Agente Jovem e o Consumo Consciente de água.  
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A proposta foi pensada no contexto do Agente Jovem porque esse projeto foi apontado 

pelo Instituto Unibanco (2012) como essencial para o sucesso do ProEMI/JF. Além disso, 

vimos a oportunidade de trabalhar a Matemática a partir da formulação e resolução de 

problemas para ajudar a resolver um problema ligado ao Consumo Consciente de água na 

escola e que a proposta pudesse ser avaliada. Assim, contribuiríamos com a melhoria do 

ensino de Matemática e a qualidade do Ensino Médio.  

Em 2017, a E.E.M. Santa Tereza aderiu ao Programa Ensino Médio Inovador do MEC 

e ao Projeto Jovem de Futuro do Instituto Unibanco para serem desenvolvidos 

individualmente. Sendo assim, no referido ano, as atividades da proposta de ensino de 

Matemática foram incluídas no Plano de Redesenho Curricular – PRC do ProEMI no 

Macrocampo Protagonismo Juvenil com as ações apresentadas no Quadro 7, a seguir: 

 

Quadro 7 – Parte das ações do PRC referentes ao Macrocampo Protagonismo Juvenil/2017 

Ações Detalhamento 

 

 

 

 

 

Conhecendo os 

Agentes Jovens 

Módulo 1 

A atividade 1, seleção dos Agentes Jovens, o objetivo foi conhecer os Agentes 

Jovens.  Nessa atividade, o pesquisador fez o seu planejamento com o apoio dos 

três Professores Diretores de Turma da 1ª série A, B e 2ª e 3ª séries A do turno 

Tarde da E. E. M. Santa Tereza. Em um primeiro momento, de 13 a 17 de março, 

houve a divulgação das inscrições para Agentes Jovens a partir de quatro cartazes 

(Apêndice A) afixados no ambiente escolar. Vale destacar que em 14 e 15 de 

março o pesquisador participou das aulas da disciplina de Formação para a 

cidadania das quatro turmas do turno tarde para a divulgação e realização das 

inscrições das chapas através de uma ficha (Apêndice B) e, por meio dessa, 

passou uma tarefa de elaboração de um discurso para um debate no segundo 

momento dessa atividade. Na sequência, nos dias 21 (1ª séries A e B) e 22 (2ª e 3ª 

séries A) de março de 2017, ocorreram os debates. Em seguida, aconteceu a 

votação e a posse de 8 representantes das quatro chapas eleitas como Agentes 

Jovens (2 em cada turma) e 4 como suplentes (1 em cada turma) a partir de uma 

ficha (Apêndice C). 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Seleção dos Agentes Jovens; Local: 

Salas de aula e ambiente escolar; Carga horária: 24 h/a; Período: 13 a 22 mar. 

2017.  

 

 

Apresentação do 

ProEMI, 

responsabilidades 

A atividade 2 objetivou levar os Agentes Jovens a conhecerem o ProEMI, o 

projeto Agente Jovem, suas responsabilidades, as atividades da proposta e a 

importância do compromisso deles em participar de todas as atividades da 

proposta. Inicialmente, realizou-se uma dinâmica de integração intitulada Eu 

sou... Eu gosto de... Na sequência foram apresentados o ProEMI, o projeto Agente 

Jovem, as responsabilidades dos Agentes Jovens e o planejamento da proposta em 

5 módulos a partir de um slide (Apêndice D). Ao final dessa atividade, os Agentes 

Jovens foram questionados sobre a importância da proposta e do ProEMI. 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: ProEMI/JF, projeto Agentes Jovem e 

proposta de ensino; Local: Laboratório de Informática; Carga Horária: 1h/a e 15 
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min; Data: 29 mar. 2017. 

A importância do 

trabalho em 

equipe 

A atividade 3 teve como objetivo revelar aos Agentes Jovens a importância do 

trabalho em equipe.  Para tanto, foi realizada uma dinâmica intitulada Escravos de 

Jó. Todos os passos estão descritos no desenvolvimento dessa atividade. Ao final 

os Agentes Jovens foram convidados a participar de uma roda de conversa para 

discutir os acertos e os motivos dos erros. Em seguida o pesquisador destacou a 

importância do trabalho em equipe para o sucesso das atividades da proposta e 

para o desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais.  

 
Responsável: O pesquisador; Local: Laboratório de Informática. Carga horária: 

40 min; Data: 29 mar. 2017. 

 
Módulo 2 

 

 

 

 

 

 

Mobilização 

social: teoria e 

prática 

A atividade de mobilização (Atividade 1) foi realizada em 20 de abril de 2017 

com o objetivo de preparar os Agentes Jovens para mobilizar mais 8 estudantes 

para participar do desenvolvimento da proposta de ensino. O pesquisador utilizou 

um slide (Apêndice E) fundamentado no manual do Agente Jovem (UNIBANCO, 

2012). Foi destacada dentre as suas responsabilidades a necessidade de mobilizar 

a comunidade escolar, trabalhar o conceito de mobilização e as habilidades 

necessárias nesse processo, tais como: trabalho em equipe, comunicação e pensar 

de forma criativa. Evidenciou-se ainda as ferramentas cartazes, redes sociais, 

internet, jornais e revistas como relevantes nesse processo. Para facilitar o 

entendimento do conceito de mobilização, foi desenvolvida a dinâmica 

mobilizando e para revelar a importância do pensar de forma criativa foi posta em 

prática a dinâmica A Solução do Problema. Por fim, os Agentes Jovens receberam 

a tarefa de mobilizar mais 8 estudantes. Assim, todos os Agentes Jovens 

participaram desse momento e concluíram essa tarefa de forma satisfatória na data 

de 26 de abril de 2017. 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Mobilização; Local: Laboratório de 

Informática; Carga horária: 4 h/a semanais; Data: 26 abr. 2017. 

Levantamento 

Diagnóstico: 

Consumo de água 

e Matemática 

Na atividade diagnóstica o objetivo foi conhecer o perfil socioeconômico das 

famílias dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados, bem como o nível de 

consciência desses últimos no consumo de água (consumidores Iniciantes, 

Intermediário ou Consciente), e na Matemática Básica considerada: Média 

Aritmética, Operações Básicas, Porcentagem/proporcionalidade, Álgebra e 

funções e sequências. Na elaboração do diagnóstico do nível de consciência no 

consumo de água, o pesquisador aplicou um teste (Apêndice F) em 28 de abril de 

2017, elaborado a partir de 6 indicadores, quais sejam: Poder do Consumidor, 

Saúde, Uso racional e não desperdício, Dinheiro e Crédito, Informação e 

Interdependência. Na sequência, registraram-se os acertos e erros. Em seguida, os 

estudantes foram classificados de acordo com o seu nível de consciência como 

Iniciantes, Intermediários ou Conscientes, a partir do número de acertos. Vale 

ressaltar que no referido teste constou-se também o que chamamos de perfil 

socioeconômico composto pela faixa etária dos Agentes Jovens e Alunos 

Mobilizados, a escolaridade da mãe, do pai e se os pais incentivam o Consumo 

Consciente de água. Por outro lado, na mesma data foi aplicado o questionário de 

Matemática Básica, foi registrado o número de acertos, erros e classificados em 

nível muito crítico, crítico, intermediário e adequado a partir dos acertos. 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Consumo Consciente, indicadores e a 

Matemática Básica; Local: Laboratório de Informática; Carga horária: 2 h/a; 
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Data: 28 abr. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo 

Consciente de 

água 

 

Essa atividade objetivou levar os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados a 

compreenderem o conceito de Consumo Consciente de água, a perceberem essa 

temática como contexto das demais atividades dessa proposta, para o exercício da 

cidadania e perceberem a necessidade de mudança de comportamentos no 

processo de consumo de água. No primeiro momento dessa atividade, ocorreu 

uma reflexão com os 11 estudantes presentes, em 5 de maio de 2017 no turno 

noturno, sobre o consumo de bens e serviços a partir de um vídeo do YouTube 

com o tema Globalização e consumo desenfreado. Nessa reflexão, levou-se em 

conta a limitação dos recursos naturais, o consumo humano, as consequências e 

em que devemos pensar ao consumir um produto. Na sequência, destacou-se o 

consumo de bens na escola, mais precisamente o consumo de água como assunto 

da proposta e, como tema da mesma, o Consumo Consciente de água, relevante 

para o exercício da cidadania. Dando continuidade foi trabalhado o referido tema 

a partir de um slide (Apêndice H).  Reforçou-se a necessidade da atenção ao 

processo de globalização que o consumo desenfreado desencadeia e a necessidade 

de um Consumo Consciente de água. Além disso, trabalhou-se o conceito de 

Consumo Consciente e depois aplicou-se o mesmo ao contexto da água, 

considerando o Consumo Consciente de água como um ato que envolve a tomada 

de decisão sobre a necessidade do consumo, a quantidade de água necessária em 

uma atividade, a forma do consumo sem desperdícios e as consequências desse 

ato. Em seguida a professora de Biologia abordou essa temática evidenciando a 

importância da água, o uso racional desse recurso. Devido à ausência de 5 alunos, 

nesse primeiro momento, o pesquisador realizou um segundo momento em 9 de 

maio de 2017, sem o apoio da referida professora para abordar o Consumo 

Consciente de água de forma semelhante ao primeiro momento. 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Consumo Consciente de Água; Local: 

Laboratório de Informática. Carga horária: 1 h/a e 10 min. Datas: 5 e 9 maio 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração de 

questionário para 

a pesquisa na 

escola e na 

internet 

 

Essa atividade 4 teve como objetivo a elaboração de um questionário pelos alunos 

para a coleta de dados sobre o consumo de água na E.E.M. Santa Tereza. Tal 

atividade ocorreu em dois momentos. Em 18 de maio de 2017, o pesquisador 

trabalhou a importância da pesquisa e os passos desse processo a partir de um 

slide (Apêndice I) fundamentado no manual do Agente Jovem (UNIBANCO, 

2012), colocando em evidência: definição do que é pesquisar; identificação da 

população e amostra; elaboração do questionário; aplicação da pesquisa; 

tabulação dos dados; análise e interpretação dos dados; apresentação e divulgação 

dos resultados. Na sequência, definiu-se que os estudantes iriam colher uma 

amostra de dados da comunidade escolar, mais precisamente dos alunos, 

professores, zeladoras, assessora financeira e diretora da instituição, a partir de 

um questionário elaborado por eles. Para isso, os Agentes Jovens e Alunos 

Mobilizados receberam uma lista de perguntas disponibilizadas no 

desenvolvimento dessa proposta (atividade 3, módulo 2), para refletirem sobre o 

consumo de água na escola e isso servir de base para a elaboração de questões no 

segundo momento dessa atividade. Essa segunda etapa foi realizada em 26 de 

maio de 2017, em que os 16 estudantes foram divididos em 4 equipes e cada uma 

delas recebeu uma ficha (Apêndice J), com as seguintes temáticas: Dinheiro e 

água; Consumo de água na escola nos anos de 2015, 2016 e 2017; Limpeza da 

escola; Desperdício de água na escola e Dados de desperdício em tecnologias 

utilizadas no consumo de água. Essa tarefa foi concluída com a participação de 
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todas as equipes apresentando seus questionamentos e a decisão coletiva acerca 

das questões que fariam parte do questionário (Apêndice K), o qual foi digitado e 

apresentado pelo pesquisador na atividade 5 do módulo 2. 

Responsável: O pesquisador. Conteúdo: Pesquisa, o processo de uma pesquisa e 

a elaboração do questionário sobre o consumo de água. Local: Laboratório de 

Informática Carga horária: 2 h/a Datas: 18 e 26 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização da 

pesquisa sobre o 

consumo de água 

na escola e na 

internet 

 

Essa atividade objetivou preparar os Agentes Jovens para aplicar o questionário, 

elaborado por eles, sobre o consumo de água. A preparação foi iniciada a partir de 

um vídeo do YouTube, apresentado por cerca de 10 minutos sobre pesquisa 

qualitativa e quantitativa e técnicas de coleta de dados, com destaque para o 

questionário. Para reforçar essas questões trabalhou-se um slide (Apêndice L) em 

que foram destacadas as características da pesquisa qualitativa de acordo com 

Bogdan e Biklen (1994), e da pesquisa quantitativa conforme Richardson (1989, 

apud DALFORO et al. 2008). Na sequência, Agentes Jovens e Alunos 

Mobilizados dividiram-se em quatro equipes com quatro componentes, as mesmas 

da atividade de elaboração do questionário e cada uma delas recebeu a sua tarefa 

de coleta da seguinte forma: dados de consumo de água de 2014 a 2017 (equipe 

1); dados do consumo de água na limpeza na escola (equipe 2); dinheiro e água e 

desperdício de água na escola (equipe 3); dados sobre o tempo do gasto de água 

na higiene da louça da merenda na cantina (equipe 4); e foi criada uma extra 

(equipe 5) para a coleta de dados na internet a partir de três fontes (site da 

CAGECE, artigo sobre o consumo de água em escolas e o manual da SABESP) 

sobre desperdício de água em tecnologias utilizadas no consumo de água, como  

as torneiras. Por fim, os estudantes receberam as orientações necessárias para a 

aplicação da pesquisa, ou seja, como abordar as pessoas, atenção na coleta e 

manifestação de gratidão ao pesquisados. 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Pesquisa qualitativa e quantitativa e 

orientações sobre a pesquisa; Local: Laboratório de Informática; Período: 12 a 20 

jun. 2017.  

 
Módulo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulação e 

análise dos dados 

sobre o consumo 

de água na 

E.E.M. Santa 

Tereza 

 

O objetivo da atividade 1 do módulo 3 foi realizar a tabulação e a análise de dados 

do consumo de água na E.E.M. Santa Tereza em 22 de junho de 2017. No 

primeiro momento, cada equipe recebeu uma tarefa de tabulação e análise dos 

dados do consumo de água na escola, distribuídas da seguinte forma: dados do 

consumo de água em metros cúbicos no período de 2015 a 2017 (equipe 1); gastos 

com água em dinheiro de 2015 a 2017 e o tempo do consumo de água com a 

torneira aberta na lavagem da louça na cantina (equipe 2); Consumo de água na 

limpeza da escola da zeladora 1 e 2 (equipe 3); dados coletados junto aos 

estudantes sobre desperdício de água (equipe 4). O pesquisador deixou os 

estudantes à vontade para analisarem os dados e pensarem como iriam fazer a 

organização dos dados. Na sequência, fez uma apresentação em slide (Apêndice 

M), destacando a definição de tabulação e análise de dados e exemplos desses 

dois processos. Dando continuidade, um representante de cada equipe foi 

chamado à frente para apresentar uma análise oral das informações presentes em 

quadro, tabela ou gráfico produzido, evidenciando o título, as informações mais 

importantes e a fonte dos dados. Para a análise escrita dos dados organizados em 

quadro, tabela e gráfico, foi formada uma equipe 5 com quatro componentes que 

se dispuseram a ir à escola no turno noturno para realizarem essa tarefa com o 
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auxílio do pesquisador, no mesmo dia, ou seja, 22 de junho do referido ano. Dois 

estudantes que compareceram, com a ajuda do pesquisador, descreveram os dados 

do consumo de água pelas zeladoras (Figura 14); consumo de água em metros 

cúbicos e em dinheiro de 2015 a 2017 (Figura 15 e 16); tempo com a torneira 

aberta nas atividades de lavagem da louça (Figura 17); desperdício de água 

segundo os alunos do turno tarde e noite (Figura 18); e a percepção dos estudantes 

sobre o desperdício de água por seus colegas (Figura 19). Já a descrição dos dados 

da pesquisa na internet foi descrita pelo pesquisador. 

Responsável:  O pesquisador; Conteúdo: Tabulação e análise de dados; Local: 

Laboratório de Informática; Carga horária: 4 h/a Data: 22 jun. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação do 

Problema 

A atividade intitulada Identificação do Problema objetivou analisar os dados do 

consumo de água na E.E.M. Santa Tereza e identificar um problema. Para tal, na 

data de 23 de junho de 2017, o pesquisador realizou uma roda de conversar com 

os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados para analisar os dados das figuras 14, 18 

e 19, que retratam o consumo de água pelas zeladoras 1 e 2, o desperdício de água 

realizado pelos estudantes do turno tarde e noite e a percepção dos estudantes 

sobre o desperdício realizado por seus colegas, respectivamente. O pesquisador 

fez a leitura desses dados com a participação dos estudantes e fez 

questionamentos para o destaque de dados de desperdícios para que houvesse a 

tomada de decisão acerca da existência de desperdício ou não. Dessa forma, foi 

possível chegar à conclusão acerca de três problemas: o desperdício na limpeza da 

escola, o desperdício em torneiras de banheiros e bebedouro e o pesquisador 

acrescentou o problema da falta de uma ação que utilize a Matemática como 

ferramenta no combate ao desperdício de água na escola. Com isso, o pesquisador 

evidenciou a necessidade de elaboração de um plano de ação de combate ao 

desperdício de água na E.E.M. Santa Tereza. 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Consumo de água na escola e 

identificação de problemas; Local: Laboratório de Informática; Carga horária: 1 

h/a Data: 23 jun. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração de um 

plano de ação 

A elaboração do plano de ação (Atividade 1), foi desenvolvida em 26 de junho de 

2017 com o intuito de construir um planejamento em prol do combate ao 

desperdício de água na escola. Para atingir esse objetivo, os Agentes Jovens e 

Alunos Mobilizados foram divididos em quatro equipes e cada uma recebeu uma 

ficha (Apêndice N), contendo os seguintes campos: problema(s) identificado(s); 

descrição da ação; produto; resultado; tarefas e seu início e término. Cada campo 

foi explicado para os estudantes, mas o pesquisador entendeu que iria necessitar 

de muito tempo para eles elaborarem um texto adequado ao formato esperado. 

Assim, colheu-se deles apenas o preenchimento do campo com tarefas que 

mobilizassem a comunidade no combate aos problemas: desperdício de água na 

limpeza da escola e desperdício em torneiras dos banheiros e bebedouros. Já o 

problema da falta de ações que utilizassem a Matemática como ferramenta no 

combate ao desperdício de água, o pesquisador ficou responsável pelas tarefas. 

Além disso, o pesquisador organizou as contribuições dos estudantes e as suas em 

um quadro que chamamos de plano de ação. 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Planejamento; Local: Laboratório de 

Informática; Carga horária: 1 h/a   Data: 26 jun. 2017. 

 
Módulo 4 
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Formulação de 

problemas 

A formulação e resolução de problemas (Atividade 1, do módulo 4), desenvolvida 

em 4 de agosto de 2017 em 1 h/a e 30 minutos, teve como intuito dar uma 

oportunidade aos Agentes Jovens para desenvolverem a criatividade, a autonomia, 

reflexão sobre o consumo de água, contribuindo assim para o processo de 

mobilização da comunidade no combate ao desperdício de água na E.E.M. Santa 

Tereza, uma vez que a formulação gera a possibilidade de reflexão e  de produção 

de informações relevantes nesse processo. Dando início ao processo de 

formulação de problemas, o pesquisador formou dois grupos com os 15 alunos 

presentes. Um Aluno Mobilizado faltou por motivo maior e um grupo foi 

constituído por 8 alunos (grupo 1) e o outro com 7 (grupo 2). Essa divisão em 

grupos foi realizada para acontecer a troca dos problemas do grupo 1 com o grupo 

2 no momento de resolução das situações-problema formuladas pelos alunos na 

atividade 2. Vale ressaltar que o grupo 1 foi subdividido em 4 duplas e cada uma 

delas recebeu um conjunto de dados, conforme a configuração a seguir: 

Desperdício de água em chuveiros e torneiras (Agente 2 e Aluno 1);  Tempo gasto 

com a torneira aberta no consumo de água na cantina da escola (Agente 8 e aluno 

7); Consumo de água na E.E.M. Santa Tereza em m³ em 2016 e 2017 (Agentes 3 

e 4 ); Consumo de água pela zeladora 1 e consumo de água pela zeladora 2 em um 

dia de limpeza na escola em 2017 (Agente 1 e Aluno 2). Em seguida, foram 

elaboradas 4 situações-problema utilizando a estratégia ―Aceitando os dados‖, de 

Boa Vida et al. (2008), levando em conta o problema do desperdício de água, um 

conteúdo da Matemática-Básica (Média Aritmética, Operações Básicas, 

porcentagem, proporcionalidade, juros simples, função e sequência), com um 

enunciado, o uso de dados e um ou mais questionamentos. Por outro lado, o grupo 

2 subdividido em 3 duplas e um aluno recebeu duas situações-problema 

distribuídas assim: Alerta para o não desperdício de água (Aluno 3 e 4 e Agente 7 

e Aluno 8); e Consumo de água e dinheiro (Agentes 5 e 6 e Aluno 6). Na 

sequência, foram formuladas 4 situações-problema a partir da estratégia ―E se em 

vez de‖ de Boa Vida et al. (2008), fazendo referência ao desperdício de água na 

escola, um conteúdo, um enunciado e um ou mais questionamentos. Em todo o 

processo, o pesquisador auxiliou os dois grupos tirando dúvidas e dando sugestões 

para que eles concluíssem a tarefa de formulação satisfatoriamente. 

 Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Formulação de situações-problema; 

Local: Laboratório de Informática; Carga horária: 1 h/a e 30 min. Data: 4 ago. 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução de 

Problemas 

Em 9 de agosto de 2017, em 2 h/a e 40 minutos, o pesquisador desenvolveu a 

atividade de resolução de problemas no contexto do consumo consciente de água 

na escola. O objetivo foi aprofundar conhecimentos da Matemática Básica, 

mobilizados pelos estudantes na formulação de problemas (Operações Básicas, 

porcentagem, proporcionalidade e função do primeiro grau), além de produzir 

informações que auxiliaram no processo de mobilização da comunidade no 

combate ao desperdício de água. Dando início aos trabalhos, o pesquisador 

dividiu os estudantes novamente em dois grupos com uma configuração parecida 

com os da atividade de formulação, para permitir nessa atividade de resolução a 

troca de problemas elaborados pelo grupo 1 (Agentes 2, 3, 5 e 6 e os Alunos 3, 4, 

5 e 6) com os do grupo 2 (Agentes 1,4, 7 e 8 e os Alunos 1, 2, 7 e 8). Na 

sequência, iniciou o processo de resolução baseado na Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas, 

conforme, Allevato e Onuchic (2014), a partir dos seguintes passos: Leitura 

individual e em grupo; caminhos da resolução; exposição das soluções para 

discussão e verificação de erros, acertos e valorização do esforço dos estudantes; 

e a formalização com a apresentação de uma ou mais soluções formais.  
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Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Resolução de situações-problema 

formulados pelos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados; Local: Laboratório de 

Informática; Carga horária: 2 h/a e 40 min. Data: 9 ago. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilização da 

comunidade 

 

A atividade de mobilização da comunidade foi iniciada em 24 de agosto de 2017 

com o intuito de mobilizar a comunidade escolar a partir de tarefas previstas no 

plano de ação para combater o desperdício de água na escola, ou seja, elaboração 

de panfletos, cartazes e palestra visando a incentivar o Consumo Consciente desse 

recurso natural para o combate do desperdício de água na limpeza da escola e nas 

torneiras dos banheiros e bebedouro. Quanto à elaboração de panfletos, o 

pesquisador reuniu-se com 8 estudantes, sendo 4 Agentes Jovens e 4 Alunos 

Mobilizados. Formou duas equipes. Assim compostas: Equipe 1 (Agentes 1 e 2; e 

Alunos 1 e 2) e Equipe 2 (Agentes 7 e 8; e Alunos 7 e 8). Na sequência, o 

pesquisador entregou um texto sobre panfletos a cada componente das equipes e 

iniciou o estudo sobre o que é um panfleto, suas características e sua função 

social. Ao término do estudo, o pesquisador propôs às duas equipes a elaboração 

de um panfleto, cada. Para garantir a conclusão da tarefa, o pesquisador deu as 

seguintes orientações: pensem em uma frase de impacto cobre o consumo de água 

e o não desperdício, uma imagem e dados sobre o consumo de água na E.E.M. 

Santa Tereza. Além disso, passou, para os estudantes, dicas de como utilizar a 

água de forma racional e informações sobre desperdício produzidas nas atividades 

de formulação e Resolução de problemas. Na mesma data, o pesquisador reuniu-

se com os outros 4 Agentes Jovens e 4 alunos Mobilizados, com o intuito de 

prepará-los para a elaboração de 10 cartazes para serem afixados na escola. Da 

mesma forma, o pesquisador formou duas equipes compostas por quatro 

componentes, da seguinte forma: equipe 3 (Agentes 3 e 4; e alunos 3 e 4) e 

Equipe 4 (Agentes 5 e 6; e alunos 5 e 6). Na sequência trabalhou um texto com os 

estudantes sobre a mídia cartaz e destacou a sua definição, as características e sua 

função. Para facilitar o trabalho das equipes, deu as mesmas orientações para as 

equipes que ficaram responsáveis pela elaboração dos panfletos. Já as palestras 

foram realizadas pela professora de Biologia na data de 12 de setembro de 2017, 

sendo uma para as primeiras séries A e B tendo participado 54 estudantes e outra 

para a segunda e terceiras séries A com a participação de 41 estudantes, com 

duração de 25 a 30 minutos cada uma. A Professora de Biologia iniciou a palestra 

afirmando que a sua palestra fazia parte do plano de ação da dissertação do 

pesquisador com o intuito de conscientizar os estudantes a consumirem água de 

forma consciente. Na sequência, utilizou um slide (Apêndice F), por meio do qual 

falou da importância da água, o problema do desperdício identificado pelos 

Agentes Jovens e Alunos Mobilizados, apresentou a necessidade de um consumo 

consciente de água e deu orientações sobre o consumo racional da água na escola 

e fez um chamado para o combate ao desperdício de água desse recurso. A 

palestra foi encerrada pelo pesquisador destacando a importância daquele 

momento, fez referência às atividades desenvolvidas pelos participantes diretos da 

pesquisa e a identificação do problema do desperdício de água e reforçou a fala da 

professora no que se refere à necessidade de diminuir o desperdício de água. Por 

fim, Agentes Jovens e Alunos Mobilizados presentes entregaram panfletos e 

depois afixaram cartazes na escola para que os demais membros da comunidade 

fossem chamados ao mesmo objetivo. 

 Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Panfleto, cartaz e Consumo Consciente; 

Local: Laboratório de Informática; Período: 24 ago. a 12 set. 2017. 

 
Módulo 5 
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Teste sobre 

Consumo 

Consciente de 

água 

Em 15 de setembro de 2017, foi realizada a segunda aplicação do teste de 

Consumo Consciente com o intuito de se comparar os resultados obtidos nas duas 

aplicações. O teste foi realizado por grupos de quatro Agentes Jovens e Alunos 

Mobilizados pertencentes a uma mesma turma, numa sequência, conforme 

especificado a seguir: em primeiro lugar a 1ª série A realizou o teste, na 

sequência, a 1ª B, 2ª A e 3ª A do turno tarde. À medida que um grupo terminava, 

a outra série era chamada a realizar o referido teste. Nessa segunda aplicação do 

teste, de Consumo Consciente (Apêndice F), a composição do mesmo não 

apresentou o perfil socioeconômico e sim as questões referentes aos indicadores 

de Consumo Consciente (Poder do Consumidor, Saúde, Uso racional e não 

desperdício, Dinheiro e Crédito, Informações e Interdependência) e as seguintes 

questões: seu comportamento em relação ao consumo de água mudou? Agora cite 

em que o seu comportamento mudou. Você percebeu a importância da utilização 

da Matemática no auxílio ao Consumo Consciente de água? Na sua visão hoje, 

como a Matemática pode auxiliar no Consumo Consciente de água? Por último os 

resultados das duas aplicações do teste de Consumo Consciente foram 

comparados e se apresentou as respostas aos novos questionamentos, bem como 

a análise das aplicações. 
 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Consumo Consciente; Local: 

Laboratório de Informática; Carga horária: 1 h/a e 20 min.; Data: 12 set. 2017. 

 

 

Teste de 

Matemática 

Também, na data de setembro de 2017, realizou-se a segunda aplicação do mesmo 

teste de Matemática. O procedimento não foi diferente na aplicação do teste de 

Consumo Consciente. Grupos de quatro estudantes realizaram o teste de 

Matemática, em sequência, sempre após o término do teste de Consumo 

Consciente. Em primeiro lugar, estudantes da 1ª A e, em seguida, estudantes da 1ª 

série B, 2ª e 3ª séries A, respectivamente, utilizando calculadora. O procedimento 

seguinte foi a comparação dos resultados da primeira e segunda aplicação. 

 
Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Matemática Básica; Local: Laboratório 

de Informática; Carga Horária: 2 h/a 40 min. Data: 12 set. 2017. 

Fonte: PDDE Interativo. 

 

Ressalta-se aqui que as ações e seu detalhamento no PRC da E.E.M. Santa Tereza 

apresentados no Quadro 7 trataram-se de uma combinação de atividades do Projeto Agente 

Jovem com atividades da Matemática básica contextualizada. A seguir, apresentaremos como 

os 5 Módulos da metodologia do Agente Jovem (Capítulo 2) foram desenvolvidos nesta 

pesquisa com destaque para as atividades planejadas.  

4.5 Etapas de Desenvolvimento da Proposta por Módulo 

Ao longo dos Módulos da metodologia do projeto Agente Jovem, elaboramos 16 

atividades (Quadro 8). Essa organização considera as ações do Plano de Redesenho Curricular 

– PRC do ProEMI, incluídas no Macrocampo Protagonismo Juvenil, anteriormente 

apresentadas no Quadro 7.  
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Quadro 8 – Os Módulos e as atividades da proposta nas ações do Agente Jovem  

 

 

Ações 

 

Módulos 

 

Atividades 

Documentos e 

Instrumentos de coleta de 

dados  

 

 

 

Conhecendo os 

Agentes Jovens, 

apresentando o 

ProEMI, Projeto 

Agente Jovem e a 

importância do 

trabalho em equipe. 

 

 

 

 

 

 

Módulo 1 

 

Atividade 1 – Formação de 

chapas e escolha dos Agentes 

Jovens 

Ficha de inscrição; 

Questionário sondagem 

sobre liderança na escola e 

interesse em participar da 

proposta de ensino por 

escrito; Termo de posse. 

 

Atividade 2 – Apresentação 

ProEMI, Agente Jovem e 

Consumo Consciente de água 

Questionário sobre a 

importância do ProEMI do 

Agentes Jovem e a 

responsabilidade dos 

Agentes Jovens 

Atividade 3 – Dinâmica de 

motivação para o trabalho em 

equipe 

Roda de conversa e 

pergunta por escrito 

 

 

Preparação dos 

Agentes Jovens para 

a mobilização de 

estudantes, 

diagnóstico da 

situação de 

Consumo Consciente 

e Matemático, 

planejamento e 

realização da 

pesquisa interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 2 

 

Atividade 1 – Mobilização social: 

teoria e prática 

Roda de conversa 

Pergunta por escrito sobre 

a importância das 

atividades do módulo. 

Atividade 2 – Levantamento 

Diagnóstico: Consumo de água e 

Matemática 

 

Teste 

Atividade 3 – Consumo 

Consciente de água 

 

Teste 

Atividade 4 – Elaboração de 

questionário para a pesquisa 

interna 

 

Ficha temática 

Atividade 5 – Realização da 

pesquisa sobre o consumo de água 

na escola 

 

Questionário 

 

 

 

 

Identificando um 

problema e 

elaborando plano de 

ação 

 

 

 

 

 

 

Módulo 3 

Atividade 1 – Tabulação e análise 

dos dados sobre o consumo de 

água na E.E.M. Santa Tereza 

Registro dos alunos em 

Tabelas, quadros, gráficos 

e papel ofício 

Atividade 2 – Identificação do 

problema 

 

Roda de conversa 

Atividade 3 – Elaboração de um 

plano de ação de combate ao 

desperdício de água na escola 

 

Ficha de elaboração do 

plano de ação 

 

 

Execução de plano 

de ação e 

comunicando 

 

 

Módulo 4 

Atividade 1 – Formulação de 

problemas 

Registro dos alunos em 

papel ofício. 

Atividade 2 – Resolução de 

problemas 

Registro dos alunos em 

papel madeira 

Atividade 3 – Mobilização da 

escola 

Panfletos, cartazes 
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Avaliar é preciso 

 

Módulo 5 

Atividade 1 – Teste sobre 

Consumo Consciente de água 

 

Teste 

Atividade 2 – Teste de 

Matemática Básica 

 

Teste 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O detalhamento de como a proposta foi desenvolvida na escola será apresentado no 

capítulo 5 a seguir, neste trabalho, com destaque para o tratamento da Matemática Básica. 

 4.6 Avaliação da Proposta 

A avaliação da proposta desenvolvida ocorreu em duas dimensões. A primeira, no 

contexto do Módulo 5, considerou uma avaliação em dois aspectos:  nível de consciência 

sobre o consumo de água e a aprendizagem da Matemática Básica dos Agentes Jovens e 

Alunos Mobilizados. Essa análise está descrita no Capítulo 5. 

A segunda dimensão da avaliação da proposta considerou as seguintes categorias de 

análise: Formação do estudante, Contextualização, Metodologia da Formulação e Resolução 

de Problemas, Aprendizagem Matemática, Trabalho coletivo e Sensibilização para o 

Consumo Consciente. Essa análise está descrita no Capítulo 6. 
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5 A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NO CONTEXTO DO CONSUMO 

CONSCIENTE DE ÁGUA 

Neste capítulo, apresentaremos o desenvolvimento da proposta de intervenção que foi 

implementada na E.E.M. Santa Tereza, no contexto do projeto Agente Jovem sobre o tema 

Consumo Consciente da água. Essa intervenção foi também fundamentada na formulação e 

resolução de situações problemas considerando a Matemática como instrumento para a 

interpretação e tomada de decisões no âmbito escolar.  

Na execução da proposta, contamos com a participação de 8 Agentes Jovens e 8 

Alunos Mobilizados, uma professora de Biologia e três professores Diretores de Turma
5
 

ministrantes da disciplina de Formação Cidadã, como colaboradores em atividades da 

proposta. Podemos citar ainda como fonte de dados sobre o consumo de água na escola, uma 

merendeira, duas zeladoras, a diretora da escola, a assessora financeira e 10% dos 239 

estudantes do turno tarde e noite.  

Além disso, a pesquisa buscou sensibilizar Agentes Jovens, Alunos mobilizados e 

demais estudantes, do turno tarde da referida escola, por meio de atividades de formulação e 

resolução de problemas, palestras, distribuição de panfletos e cartazes no ambiente escolar, 

envolvendo a temática do Consumo Consciente de água na escola. Cumpre destacar que a 

proposta foi desenvolvida no período de março a setembro de 2017.  

A seguir, apresentaremos, por Módulo, como antecipamos brevemente no Quadro 8, 

as atividades que foram realizadas, seus objetivos, as estratégias utilizadas, o tempo de cada 

atividade, a participação de cada um dos seus colaboradores e materiais utilizados. 

5.1  Módulo 1 – Seleção dos Agentes Jovens, ProEMi, Projeto Agente Jovem, Proposta e 

Trabalho Coletivo 

No Módulo 1 foram desenvolvidas as três atividades: Atividade 1 – Formação de 

chapas e escolha dos Agentes Jovens; Atividade 2 – Apresentação do ProEMI, projeto Agente 

                                                             
5
 O Governo do Estado do Ceará iniciou a implantação do Projeto Professor Diretor de Turma, nas Escolas 

Estaduais, em 2008. Dentre as atribuições do Professor Diretor de Turma, temos: atuar no sentido de garantir a 

permanência do aluno na escola, a diminuição da infrequência e a melhora das aprendizagens. Para tanto, o 

Professor Diretor desenvolve, semanalmente, uma aula de Formação para a Cidadania, na turma em que foi 

lotado e, outras três aulas, desenvolvendo diversas atividades previstas pelo projeto. Mais informações, 

disponíveis em: <https://sites.google.com/site/ppdtcrede08baturite/funcoes-do-diretor-de-turma>. Acesso em: 20 

de mar. 2018. 
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Jovem e a proposta de ensino de Matemática; e a Atividade 3 – Dinâmica para motivação ao 

trabalho. 

5.1.1 Atividade 1 – Formação de Chapas e Escolha dos Agentes Jovens 

O objetivo da Atividade 1 foi inscrever e eleger os Agentes Jovens por turma, 

responsáveis pelo desenvolvimento da proposta. A escolha dos Agentes Jovens ocorreu no 

período de 13 a 22 de março de 2017, por meio de um processo planejado e realizado pelo 

pesquisador, em parceria com os três professores Diretores de turma da primeira série A e B e 

segunda e terceira séries A, todas do turno tarde.  

Essa atividade aconteceu em dois momentos. No primeiro momento ocorreu a 

divulgação das inscrições e as suas realizações com a formação de chapas para Agente 

Jovens. No segundo momento, houve um debate das chapas concorrentes com a apresentação 

de suas propostas de melhoria da sala de aula e suas expectativas em relação à participação na 

proposta de ensino, a votação e a posse dos Representantes/Agentes Jovens. 

A divulgação das inscrições foi realizada pelo pesquisador a partir de quatro cartazes 

conforme a Figura 2 e Apêndice A, afixados no ambiente escolar na semana de 13 a 17 de 

março de 2017.  

 

Figura 3 – Cartaz para divulgação do projeto e das inscrições na escola 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Mais precisamente, nos dias 14 e 15 de março, o pesquisador participou das aulas de 

Formação para a cidadania, nas quatro salas do turno tarde, junto aos Diretores de Turma, 
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visando a continuar a divulgação do projeto. Na oportunidade, apresentamos o projeto Agente 

Jovem, seus objetivos, os cinco módulos da proposta e as características dos Agentes Jovens.   

Após a explanação das atividades da proposta, foi feita uma sondagem com os 

estudantes das quatro salas do turno tarde, a partir de três questionamentos: Você tem 

interesse em ser líder?  Você achou a proposta interessante? Se não precisasse ser líder ou 

vice-líder, você teria interesse em participar das atividades da proposta?  O resultado dessa 

sondagem está apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Interesse dos alunos em ser Agentes Jovens e na proposta de ensino 

Turmas Tem interesse em ser 

Agente Jovem 

Achou a proposta 

interessante 

Se não precisasse ser 

líder, teria interesse em 

participar 

Sim (%) Não (%) Sim (%) Não (%) Sim (%) Não (%) 

1° A 16,00 84,00 100,00 - 56,00 44,00 

1° B 9,38 90,32 90,32 9,68 48,39 51,61 

2° A 20,68 79,32 100,00 - 75,86 24,14 

3° A 25,00 75,00 87,50 12,50 50.00 50,00 

Fonte: Questionário diagnóstico. 

 

Uma análise da Tabela 1 revelou que a maior parte dos estudantes do turno tarde não 

têm interesse em ser Agente Jovem. O maior percentual de desinteresse foi no 1° ano B, com 

90,32% e o menor percentual foi no 3º ano do Ensino Médio. 

A maioria dos estudantes apontou razões que têm relação com a imagem negativa em 

torno dessa função na sala de aula. Dentre as razões podemos evidenciar: “A gente tem mais 

responsabilidade e muitas pessoas iam me chamar de boca aberta”; “Porque não gosto, 

tenho vergonha”; “Porque temos que ter muita responsabilidade e dar muita confusão com 

os colegas”; “Porque eu não tenho tempo para arcar com a responsabilidade de um líder”; 

“Porque eu não gosto de ser líder, se eu gostasse iria participar, eu tenho medo”.  

De acordo com a Tabela 1, a maioria dos estudantes das turmas do 1º, 2º e 3º ano, um 

percentual superior a 85%, achou a proposta interessante. Com relação ao desejo de participar 

efetivamente, o percentual maior de estudantes interessados foi do 2º A, ou seja, 75% dos 

estudantes. Por outro lado, somente 48,39% do 1º B manifestaram a vontade de participar. 

Logo após a sondagem, o pesquisador e o Diretor de Turma abriram o espaço para que 

os alunos formassem chapas com três representantes e se candidatassem a partir do 

preenchimento de uma ficha de inscrição (Apêndice B). Como resultado, tivemos 11 chapas 

inscritas, distribuídas conforme a Tabela 2. 
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Tabela 2 – Número de chapas inscritas para Agentes Jovens na E.E.M. Santa Tereza 

Anos Chapas Inscritas Número de chapas inscritas 

1° ano A C1, C2 e C3 3 

1° ano B C1 e C2 2 

2° ano A C1, C2 e C3 3 

 3° ano A C1, C2 e C3 3 

 TOTAL 11 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A ficha de inscrição de chapa apresentava características esperadas dos representantes 

de turma/Agentes Jovens e uma tarefa preparatória para a participação num debate antes da 

votação, na aula da semana seguinte, ou seja, um discurso levando em conta as ideias para 

melhoria da sala de aula e as expectativas da chapa com relação à participação nas atividades 

da proposta de ensino no contexto do Consumo Consciente de água.  

O segundo momento da Atividade deste Módulo foi a realização do debate e votação 

para escolha dos representantes/Agentes Jovens. Esse momento aconteceu em todas as quatro 

salas do turno tarde, nos dias 21 (1ª séries A e B) e 22 (2ª e 3ª séries A) de março de 2017.  

Em cada sala, todas as chapas inscritas foram chamadas à frente da turma para 

participarem do debate, conforme a Figura 3.  

  

Figura 4 – Debate no 1° ano B 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No debate, foi aberto um tempo para perguntas entre as chapas e de alunos para os 

concorrentes. Em seguida, aconteceu a votação de forma secreta em que foi possível contar os 

votos de forma transparente, ou seja, com a colaboração de um estudante e o registro dos 

votos no quadro pelo professor Diretor de Turma. Na Tabela 3, a seguir, exibimos o número 

de votos por chapa e por turma e identificamos os Agentes eleitos. 
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Tabela 3 – Registro das chapas vencedoras em cada turma 

Turmas Chapa Número de votos Votos válidos Agentes 

eleitos 

 

1° ano A 

C1 

C2 

C3 

18 

7 

0 

 

25 

Agente 1 

Agente 2 

Suplente 

 

1° ano B 

C1 

C2 

9 

14 

 

23 

Agente 3 

Agente 4 

Suplente 

 

2° ano A 

C1 

C2 

C3 

15 

12 

3 

  

31 

Agente 5 

Agente 6 

Suplente 

 

3° ano A 

C1 

C2 

C3 

14 

4 

5 

 

23 

Agente 7 

Agente 8 

Suplente 

 TOTAL 102   

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Assim, na 1ª série A, a chapa C1 foi a vencedora com 18 votos entre os 25 votos 

validos e 1 nulo; na 1ª série B, a chapa C2 com 14 votos dentre os 23 votos válidos e 12 nulos; 

na 2ª série A, a chapa C1 com 15 votos dentre os 31 votos válidos e 1 nulo; e, na 3ª série A, a 

chapa vencedora foi a C1 com 14 votos, dentre os 23 votos válidos e 1 nulo. 

No Quadro 9, a seguir, trazemos alguns trechos dos discursos das chapas vencedoras 

apresentados no debate, os quais foram entregues ao pesquisador. 

 

Quadro 9 – Descrição dos discursos das chapas vencedoras e dos Agentes Jovens por turma 

Turma/Chapa Discursos  

Ideias para a sala de aula Expectativas em relação à 

proposta 

Líderes 

Ano Chapa  

1ºA 1 ▪ Ser um elo entre os alunos e 

professores; 

▪ Lutar pela harmonia da turma; 

▪ Levar até a coordenação as 

nossas sugestões, reclamações, 

ideias e críticas;  

 

―Acho importante participar da 

proposta de ensino para revisar 

conteúdos para adquirir mais 

conhecimento e com o intuito de 

colaborar com o aprendizado dos 

meus colegas, fazendo com que 

todos também possam adquirir 

mais conhecimentos‖. 

 

 

Agente 1 

Agente 2 

Suplente 

1º B 2 ▪ Iremos ajudar os professores 

não expulsando alunos nem 

dedurando para o diretor... 

procuraremos ajudar de forma 

correta com um diálogo com 

professores e alunos para 

chegarmos a um acordo que seja 

bom para todos‖. 

―Quanto à proposta de ensino, 

esperamos tentar mudar o grande 

desperdício de água que há no 

colégio, fazendo campanhas e 

explicando aos nossos colegas as 

consequências que o desperdício 

pode trazer para a nossa vida‖. 

 

 

 

Agente 3 

Agente 4 

Suplente 
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▪―Propor aulas mais dinâmicas‖; 

―Viagens de aula de campo‖; 

―Aulas de ciências da natureza 

no laboratório‖; 

▪ ―Tentar ter aulas sobre sexo 

que nos preparem para a vida‖. 

 

2º A 1 ―(...) criação de grupos de 

estudos, no contraturno das 

aulas na escola e também fora 

da escola nos fins de semana, 

onde nesses serão abordados 

assuntos diversos sobre todas as 

matérias, gerando assim mais 

oportunidades para o 

aprendizado de todos‖ 

―Organização do mapa de sala, 

separando grupinhos‖; 

―Projeto de leitura, em que os 

alunos serão incentivados‖. 

―Trabalhar a união da sala, 

através de palestras e trabalhos‖. 

―Participar do desenvolvimento 

da proposta no contexto do 

Agente Jovem é uma maneira de 

ampliar a aprendizagem e 

desenvolver novos 

conhecimentos, reforçando ainda 

mais os conteúdos de matemática, 

e revisando os conteúdos já 

vistos; a conscientização da água 

é uma maneira de aprendermos 

como usar a água e evitar 

qualquer desperdício da água na 

escola e em casa‖ 

 

 

 

 

 

 

 

Agente 5 

Agente 6 

Suplente 

3º A 1 ―Ajudar os professores a 

melhorar o comportamento dos 

alunos em sala de aula, fazer um 

mapa de sala no 3° ano... 

conversar com os professores 

para trazer aulas diferenciadas 

criar novas propostas 

envolvendo toda a escola, ter 

aulas em outros ambientes, e 

oportunidades para que, em 

algum momento, alguns alunos 

possam explicar o conteúdo 

abordado. Professor exigir mais 

dos alunos e nas aulas práticas 

de Educação Física ter disputas 

de esportes e danças entres as 

salas‖ 

― (...) é muito interessante para 

jovens de nossa escola, pois como 

trata-se de algo do nosso dia a dia, 

faz com que os alunos 

compreendam sobre o consumo 

exagerado d´água, saber qual é 

sua importância no planeta, criar 

perguntas e espalhar pelo colégio, 

ou até mesmo dicas de como usar 

a água sem exagero, sobre a água 

e qual suas importâncias, criar 

projetos sobre o tema, através de 

poemas, músicas, paródias entre 

outros‖. 

 

 

 

 

 

 

 

Agente 7 

Agente 8 

Suplente 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os discursos das chapas vencedoras apresentaram ideias para melhorar o clima e a 

aprendizagem na sala de aula. Quanto às expectativas em relação à proposta de ensino, 

revelaram o desejo de diminuir o desperdício de água e adquirir novos conhecimentos. Dessa 

forma, foi um discurso alinhado com a proposta do projeto Agente Jovem. 

Para finalizar essa atividade, ocorreu a posse das chapas vencedoras, cada uma com 

três componentes. Assim, dois dos representantes, o líder e o vice-líder eleitos de cada turma 

assinaram um termo de posse e de compromisso (Apêndice C) como Agentes Jovens, 
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torando-se assim participantes diretos do desenvolvimento dessa proposta de ensino, além 

disso um deles assinou o referido termo como suplente.  

 Sendo assim, participaram dessa pesquisa dois Agentes Jovens de cada uma das 

quatro turmas do turno tarde, totalizando 8 ao todo, sendo identificados a partir de então por: 

Agentes 1 e 2 (1ª série A); Agentes 3 e 4 (1ª série B); Agentes 5 e 6 (2ª série A); e, Agentes 7 

e 8 (3ª série A).  

5.1.2 Atividade 2 – Apresentação do ProEMI, Projeto Agente Jovem e Proposta de Ensino 

 Os Agentes Jovens foram convocados para uma reunião na semana seguinte, mais 

precisamente em 29 de março de 2017. O objetivo da reunião foi apresentar para os Agentes 

Jovens a proposta de ensino no contexto do ProEMI, do projeto Agente Jovem e do Consumo 

Consciente de água na E.E.M. Santa Tereza. 

Em um primeiro momento, deu-se boas-vindas e desejou-se sucesso a todos durante a 

realização das atividades da proposta de ensino. Na sequência, solicitamos que os estudantes 

se posicionassem formando uma meia lua para dar início à dinâmica intitulada: eu sou... eu 

gosto de... Foi explanada a lógica da dinâmica e, começando da esquerda para a direita, cada 

Agente Jovem deu um passo à frente, revelou o nome e o que gostava por meio de mímica. Os 

demais tentaram descobrir o que os gestos estavam representando. Tal dinâmica caracterizou-

se por um momento de interação entre os Agentes Jovens e de descontração.  

Dando continuidade, apresentamos o ProEMI, Projeto Agente Jovem, as 

responsabilidades dos Agentes Jovens e a proposta de ensino planejada. Os slides dessa 

apresentação encontram-se no Apêndice D. 

Com relação ao ProEMI, foi destacado: o ano de surgimento desse Programa; a 

proposta de redesenho curricular para atender às necessidades dos jovens na 

contemporaneidade; o objetivo de melhorar a qualidade do Ensino Médio; as diretrizes de 

implementação e a exigência de um plano de ação levando em conta a necessidade de 

melhoria das práticas de ensino de Língua Portuguesa e Matemática; além das áreas do plano 

exigido para sua implementação, ou seja, protagonismo juvenil, uso das mídias, iniciação 

científica, mundo do trabalho, Línguas Estrangeiras e incentivo as artes na escola, conforme 

Unibanco (2013).  

Nesse momento, foi evidenciado para os Agentes Jovens que, em 2017, estava em 

andamento o planejamento e a execução do Programa Ensino Médio Inovador na Escola de 

Ensino Médio Santa Tereza.  
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Destacamos ainda que a proposta de Ensino de Matemática no Contexto do Projeto 

Agente Jovem e do Consumo Consciente de água foi inserida no plano de ação do ProEMI da 

escola. O intuito foi contribuir com a melhora da qualidade do Ensino Médio e combater 

algum problema ligado ao consumo de água na referida escola, que eles iriam identificar em 

uma atividade posterior. 

Levando em conta que a proposta de ensino estava sendo desenvolvida no contexto 

específico do Projeto Agente Jovem, foi interessante destacar o fato de quem poderia ser 

Agente Jovem, ou seja, preferencialmente os representantes de turma, bem como as suas 

responsabilidades; do professor responsável pelo desenvolvimento do projeto; da 

coordenação; do núcleo gestor e demais professores 

Na sequência, o pesquisador destacou para os Agentes Jovens que a proposta de 

ensino será desenvolvida em 5 Módulos  como ocorre com o projeto Agente Jovem e que suas 

responsabilidades foram definidas com base no manual do referido projeto (UNIBANCO, 

2012), assim relacionadas: participar de todas as ações da proposta na escola; mobilizar 

estudantes para participarem das atividades da proposta; multiplicadores da proposta na 

escola; e utilizar a Matemática, o trabalho em equipe e a comunicação como ferramentas para 

o combate a problemas no ambiente escolar. 

Quando perguntados sobre a relevância dessa proposta, todos os oito Agentes Jovens 

revelaram que acharam interessantes as atividades, sendo que 2 (dois) deles afirmaram, de 

forma oral, terem interesse em aprender bastante e estar se preparando para o futuro.  

Ao término dessa exposição, os alunos foram perguntados, de forma escrita, sobre a 

relevância do ProEMI e do Agente Jovem, enquanto participantes da proposta de ensino. Eles 

responderam de forma escrita e depois expuseram seu pensamento após um tempo de 5 

minutos. As respostas foram positivas, revelando que os estudantes perceberam a importância 

do ProEMI para a melhora da qualidade do Ensino Médio e que a atuação como Agente 

Jovem é importante nesse processo.  

As citações a seguir exemplificam as respostas dos Agentes Jovens nesse momento 

inicial do desenvolvimento dessa proposta de ensino: 

 

“Que é um projeto que tem como objetivo de uma escola de qualidade e que 

tenha uma união de alunos e que é um projeto que contribui um pouco seu 

aprendizado de matemática e português e que iremos participar da proposta 

como agentes jovens pensando em contribuir com esse objetivo” (Agente 1) 

“Tem como objetivo escola de qualidade e mudanças” (Agente 2) 
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“É através do Programa que agente está buscando um novo futuro estamos 

sabendo lidar com as propostas que o Programa está oferecendo pra nois. Que é 

no contexto do agente jovem que estamos buscando uma boa educação numa 

escola mais dinâmica” (Agente 3) 

“O ProEMI foi fundado pelo MEC no ano de 2009, e o agente jovem é do 

instituto unibanco. A atuação do agente jovem nesse contexto pode impactar na 

aprendizagem dos alunos” (Agente 4) 

“O ProEMI é um programa importante e os agentes jovens participando da 

proposta podem influenciar e ajudar a escola no melhoramento da 

aprendizagem” (Agente 5) 

“Ambos querem melhorar a qualidade do Ensino Médio” (Agente 6) 

“O Programa Ensino Médio inovador foi criado pelo MEC, com o intuito de 

“inovar”, ou seja, melhorar a qualidade do ensino. E o Agente Jovem pode 

ajudar durante as atividades a atingir isso (Agente 7) 

“Podem reunidos fazer mais pelos jovens com foco na aprendizagem dos alunos” 

(Agente 8) 

 

Quando questionados sobre o que aprenderam sobre as responsabilidades deles, 

enquanto Agentes Jovens, responderam que:  

 

“Que devemos ter disponibilidade, responsabilidade e participar interagir com o 

projeto temos que se unir por conta que somos um grupo” (Agente 1) 

“Temos que ter responsabilidade, respeito trabalhar em conjunto é ter sempre 

positividade” (Agente 2) 

“Que é com atenção e responsabilidade que aprendemos a lidar com as coisas e 

que em cada proposta que faremos vai ser para melhorar a nossa escola” 

(Agente 3) 

“Que temos que ter atenção e companheirismo par fazermos tudo certo porque só 

trabalhando juntos e que teremos um bom resultado” (Agente 4) 

“Que um agente jovem primeiramente tem que ser responsável e que temos que 

ter muita atenção em tudo o que formos fazer, e que como agentes jovens temos 

que nos dedica exclusivamente á escola, e ter assiduidade e ser um exemplo” (A 

gente 5) 

“Tem que ser exemplo e ser responsável” (Agente 6). 

“De como posso agir, como e quando surgiram os programas” (Agente 7) 

“Ter atitude de um agente jovem, ser responsável saber trabalhar em equipe, 

ouvir a opinião dos outros, saber discordar das opiniões dos outros, sem precisar 

entrar em conflito com todos” (Agente 8) 

 

Vale ressaltar que o tempo dessa exposição superou o previsto, atingindo 

aproximadamente 60 (sessenta) minutos, tendo em vista a necessidade de esclarecer aos 
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Agentes Jovens, da melhor forma possível, o ProEMI, e a proposta de ensino de Matemática 

no contexto do projeto Agente Jovem e do Consumo Consciente de água.  

5.1.3 Atividade 3 – Dinâmica de Motivação para o Trabalho em Equipe 

Esta atividade foi realizada logo após a exposição acerca do ProEMI, Projeto Agente 

Jovem e atividades da proposta de ensino. 

 Os estudantes foram convidados a sentar em formato de círculo e, em seguida, 

desenvolvemos a dinâmica Escravos de Jó
6
, proposta pelo manual de implementação do 

Agente Jovem, cujo objetivo da dinâmica é destacar a importância do trabalho em equipe e 

deixar claro que as atividades dessa proposta de ensino seriam desenvolvidas em equipe.  

Dando continuidade, receberam um pincel e foram instruídos como a dinâmica seria 

desenvolvida, conforme a Figura 5 

 

Figura 5 – Momento de interação na dinâmica Escravos de Jó 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para facilitar o desenvolvimento da dinâmica, usamos o vídeo intitulado Os 

Pequerruchos – Escravos de Jó
7
. Os alunos cantaram a música e, na sequência, começaram a 

ensaiar. Esperava-se que os Agentes Jovens tivessem facilidade em desenvolver a dinâmica, 

mas não foi essa a realidade. Foi possível perceber que alguns estudantes tentaram culpar o 

colega ou a colega por não conseguirem realizar os movimentos do objeto corretamente. 

Diante disso, foram alertados que a atividade poderia ser concluída se todos tentassem ajudar 

o colega com dificuldade, ao invés de apontar o seu erro.  

                                                             
6
 INSTITUTO UNIBANCO. Manual de Educadores para formação de Agentes Jovens: dinâmica Escravos 

de Jó. p. 29-30. Disponível em: <https://issuu.com/portalinstitutounibanco/docs/red-manual_educadores 

_para_forma__o_de_agente_jove>. Acesso em 16 out. 2018. 
7
 OS PEQUERRUCHOS. Escravos de Jó. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=C62OscCP 

5pI>. Acesso em: 15 mar. 2017. 
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Somente, aos vinte minutos, tentando realizar a dinâmica, foi que os estudantes 

conseguiram finalizar corretamente o processo, somente uma vez, de forma lenta. Após o 

acerto, os alunos realizaram a dinâmica com erros durante mais dez minutos nas demais 

formas: passando o objeto numa velocidade acelerada, murmurando e em silêncio e passando 

o objeto na velocidade normal.  

Na sequência, o pesquisador fez uma roda de conversa com os Agentes Jovens sobre 

os acertos e erros, os quais reconheceram a grande dificuldade em realizar a dinâmica. Assim, 

de forma oral os Agentes Jovens apontaram três fatores para o insucesso: não terem aprendido 

a música, a não memorização correta dos movimentos com o objeto e a falta de atenção.  

Assim, essa dinâmica durou cerca de 40 minutos, sendo possível, ao final, evidenciar a 

importância do trabalho em equipe para o sucesso das atividades dessa proposta de ensino e 

como uma oportunidade de desenvolver habilidades de resolução de problemas de uma 

realidade comum, possibilidade de desenvolvimento de habilidades pessoais importantes para 

a vida em sociedade, como a comunicação, a reflexão e a capacidade de respeitar as ideias e o 

pensamento das outras pessoas; e habilidades profissionais, tais como:  análise, planejamento 

e tomada de decisão coletiva. 

Ao final das atividades do Módulo 1, os estudantes foram questionados de forma 

escrita se gostaram das atividades desenvolvidas. Todos revelaram que sim e alguns 

justificaram: ―Gostei. Aprendi muitas coisas que vai me ajudar no futuro‖ (Agente 3); ―Sim, 

achei bem interessante‖ (Agente 4); ―Muito interessante, gostei bastante‖ (Agente 5); ―Sim, 

foi bastante interessante, aprendemos como trabalhar em equipe‖ (Agente 6); 

  Assim, essa atividade foi concluída com 40 minutos e todos os Agentes Jovens 

revelaram ter gostado de participar das atividades e alguns deram a justificativa de que elas 

foram interessantes, têm importância para o futuro e um deles destacou que gostou por ter 

aprendido a trabalhar em equipe. 

5.2 Módulo 2 – Mobilização, Diagnostico, Estudo sobre o Consumo Consciente e 

Realização de Pesquisa Interna 

Neste módulo, foram abordadas as temáticas Mobilização Social (Atividade 1), 

Consumo Consciente de água (Atividade 2), Planejamento (Atividade 3) e Realização da 

pesquisa sobre consumo consciente de água (Atividade 4). 
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5.2.1  Atividade 1 – Mobilização Social: teoria e prática 

A Atividade 1 do módulo 2 ocorreu em 20 de abril de 2017. Ela objetivou contribuir 

com a formação dos Agentes Jovens para a mobilização da comunidade escolar nas atividades 

da proposta. Esta atividade foi iniciada retomando o que foi discutido na última atividade do 

Módulo 1, ou seja, O ProEMI, o projeto Agente Jovem e a proposta de Ensino.  

A temática da Mobilização social foi tratada de acordo com o Manual do Agente 

Jovem (UNIBANCO, 2012) sendo trabalhadas as responsabilidades dos Agentes Jovens, em 

especial, a de mobilizador da comunidade escolar, deixando clara a necessidade de 

compreender o que é mobilizar. Os slides que nortearam essa discussão encontram-se no 

Apêndice E. Esse momento foi registrado por meio da Figura 6. 

 

Figura 6 – Apresentação do Tema Mobilização Social 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para gerar entendimento sobre o tema em estudo, os Agentes jovens foram chamados a 

refletir sobre as ferramentas de mobilização. Assim, foram instigados a citar a habilidade de 

comunicação, relevante para divulgar informações e convocar pessoas para agirem em torno 

de um objetivo comum. Ademais, acrescentou-se a habilidade de trabalhar em equipe e o 

pensar de forma criativa. Continuando, o pesquisador citou mais algumas ferramentas de 

mobilização, tais como: trabalho em equipe, cartazes, redes sociais, internet, jornais e revistas. 

Além disso, para facilitar a compreensão da temática em estudo os Agentes Jovens foram 

questionados sobre o porquê da necessidade de mobilização. Dois alunos responderam de 

forma oral: ―para convencer‖ (Agente 4) e ―para apresentar as ideias da gente‖ (Agente 6). Na 

sequência, foram apresentados alguns porquês: para melhorar o clima escolar; e para 

mobilizar os alunos para atingir metas educacionais. 
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Para facilitar a aprendizagem do conceito de Mobilização social os Agentes Jovens 

foram convidados a participar da dinâmica Mobilizando. O pesquisador formou dois grupos 

com quatro estudantes em que cada componente de um grupo iria mobilizar um componente 

do outro para participar de uma campanha de conscientização para o consumo adequado da 

água na escola. Assim, formou-se, sem resistência por parte deles, duplas mobilizadoras 

(Agentes 1, 5, 3 e 4) e outro a mobilizar (Agentes 6, 8, 7 e 2), respectivamente.  

Dando continuidade, foi dado um tempo de 5 (cinco) minutos e a seguinte sugestão: 

no ato de mobilizar, deixar claro para o seu colega o que você quer; destacar que existe um 

problema e qual; por fim, dizer as razões ou o porquê da adesão do seu colega à participação 

da campanha. 

 Pode-se destacar que todos levaram a sério e participaram conforme se esperava, 

sendo um momento de exercício de atenção, compreensão e aprendizado da habilidade de 

comunicação, importante para a vida e para o exercício da cidadania.  

Quando a tarefa foi concluída pelo grupo mobilizador, os Agentes Jovens foram 

convidados a refletir, em uma roda de conversa, sobre suas impressões acerca do processo de 

mobilização de que participaram. Na roda de conversa, os Agentes mobilizadores foram 

questionados de forma escrita e, em seguida, expressaram o que foi fácil e difícil durante a 

realização da tarefa. As respostas deles foram transcritas no Quadro 10, a seguir: 

 

Quadro 10 – Impressão dos Agentes Mobilizadores durante a dinâmica de mobilização 

Agentes 

mobilizadores 

Perguntas e Respostas 

O que foi fácil? O que foi difícil? 

1 ―Deixar claro o que eu quero fazer‖. ―Porque ele deveria participar‖. 

5 
―A comunicação e a atenção recebida e o 

interesse do aluno‖ 

―Me expressar 

adequadamente‖. 

3 
―Foi fácil na parte que eu falei que estaria 

comunicando e dizendo as ideias‖. 

―A comunicação certa‖. 

4 
―Foi fácil falar o que eu queria fazer 

juntamente com ele (a)‖. 

―Nada‖. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dos quatro Agentes citados, apenas 1 (um) disse que não se sentiu inseguro durante o 

ato de comunicação. Os demais revelaram que sentiram dificuldade em realizar a 

comunicação adequada e, portanto, estavam inseguros. Quanto aos 4 (quatro) Agentes Jovens 

a mobilizar, foram convidados a avaliar a ação dos seus colegas visando a levá-los a participar 

de uma campanha de conscientização do consumo adequado de água na escola. Essa 

avaliação foi realizada de forma escrita, conforme o Quadro 11: 
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Quadro 11 – Avaliação dos Agentes jovens sobre suas impressões ao tentar mobilizar 

Agente a 

mobilizar 

Avaliação 

 O que foi bom? O que foi ruim? Conseguiu me mobilizar 

Agente 6 ―O conteúdo que foi 

apresentado, pois ensinou 

coisas que vão ajudar no 

dia-a-dia‖. 

―Nada a 

reclamar‖ 

―Sim, pois foi bem 

apresentado‖. 

Agente 8 ―Interessante o diálogo o 

mobilizador e muito bom o 

incentivo‖. 

―Nada‖ Sim, fui convencida por ela‖. 

Agente 7 ―Foi bom aprender o que é 

mobilizar‖. 

―Não tem nada 

que achei de 

ruim‖. 

―Não conseguiu me 

mobilizar, não entendi o que 

ela quis me dizer‖. 

Agente2 ―Tudo que foi dito por ela 

foi complementar‖. 

―Ela foi muito 

rápido‖. 

―Sim, ela me convenceu e me 

mobilizou a fazer o mesmo‖. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As respostas dos referidos Agentes foram positivas para a experiência e revelaram que 

o conceito de mobilização foi compreendido. Apesar da insegurança no ato da comunicação 

com os colegas, os Agentes mobilizadores foram bem avaliados pelos Agentes a mobilizar. 

Apenas um revelou que não se sentiu mobilizado e com vontade de agir com o mesmo 

interesse já que não compreendeu o que foi proposto pelo Agente mobilizador, mas destacou 

que ―Foi bom aprender o que é mobilizar‖. 

Ao final da conversa com os Agentes, eles foram levados a perceber que a 

comunicação é relevante e que se ela não for bem realizada, a mobilização não acontece. Isso 

porque a comunicação rápida, argumentos não adequados, incoerentes, e insegurança 

significativa ao usar as palavras, podem acarretar falta de compreensão e o objetivo não é 

atingido. 

Continuando a presente atividade, os Agentes Jovens foram convidados a participar de 

outra dinâmica intitulada ―A solução do problema‖. O intuito foi trabalhar a importância de se 

pensar de forma criativa. 

O pesquisador solicitou aos Agentes Jovens que formassem quatro duplas constituídas 

pelo líder e o vice-líder de cada sala do turno tarde. Em seguida, cada uma delas recebeu um 

problema relacionado à temática do Consumo Consciente de água e, na sequência, deveriam 

dar respostas. Os Agentes Jovens de cada sala se acomodaram no piso do Laboratório de 

Informática (Figura 7), e escreveram suas repostas, em uma cartolina, no curto espaço de 

tempo, exercitando o pensar criativo. 
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Figura 7 – Dinâmica Solução do Problema 

     
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Após 10 minutos, as duplas apresentaram sugestões de solução para o problema 

proposto. No Quadro 12, a seguir, apresentamos os problemas e as soluções dos Agentes 

Jovens.  

 

Quadro 12 – Soluções para os problemas propostos pelos Agentes Jovens 

Problema Dupla Sugestões de solução 

Problema 1 – Está havendo um vazamento de 

água em dois pontos da escola. O primeiro na 

lateral da academia e o segundo na descarga do 

banheiro. O que fazer? 

Agentes 

7 e 8 

 

―Trocar os canos do esgoto‖; 

―Trocar as descargas do banheiro‖. 

Problema 2 – Foi observado pelos alunos da 

E.E.M. Santa Tereza que os funcionários da 

escola estão gastando muita água no processo de 

limpeza. O que fazer? 

Agentes 

1 e 2 

―Fazer palestra com o pessoal da 

limpeza para incentivar a gastar 

menos água‖; ―Espalhar cartazes‖. 

Problema 3 – Os alunos da E.E.M. Santa Tereza 

analisaram a conta da água da escola e 

observaram que o gasto de água estava muito 

alto. O que deveria ser feito para baixar o 

consumo da água na escola? 

Agentes 

3 e 4 

―Economizar‖; ―Não deixar 

torneiras da referida escola 

abertas‖; ―Fazer processo de 

mobilização na escola (espalhar 

cartazes por a escola mostrando os 

níveis do desperdício da água‖). 

Problema 4 – Suponha que o açude que abastece 

a cidade de Altaneira e a E.E.M. Santa Tereza 

está com o nível de água baixo. A CAGECE já 

está alertando a sociedade sobre o problema. O 

que a escola pode fazer para que seja 

economizada água na escola e na cidade? 

Agentes 

5 e 6 

Manifestações; ―Palestras‖; 

―Campanhas‖; ―Economia de água 

na escola‖; ―Evitar desperdício de 

água na escola e em casa‖; 

―Cartazes‖. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Foi possível perceber que os Agentes têm noção que a saída para os problemas 

relacionados à água passa pela economia desse recurso natural e por ações educativas. Sendo 
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assim, a maioria deles destacou a importância de mobilizar pessoas em torno do problema.  

Para finalizar a dinâmica, cada dupla foi incitada a revelar o que foi bom e o que foi ruim 

durante a dinâmica. Eles escreveram sua avaliação e essas estão descritas no Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Avaliação dos Agentes Jovens referentes à dinâmica Solução do Problema 

Duplas Perguntas e Respostas 

O que foi bom? O que foi ruim? 

Agente 1 e 2 ―O modo como agimos com o cartaz e 

como os colegas nos respeitaram‖. 

―A nossa comunicação faltou mais 

desenvolvimento e elaborações‖. 

Agente 3 e 4 ―Tudo pois eu não tive nenhum 

problema em apresentar minhas 

soluções. Foi boa a apresentação com 

cartazes e o desempenho dos colegas‖. 

 

―O tempo foi pouco‖. 

 

Agente 5 e 6 ―A participação e ver maneiras boas 

para resolver os problemas‖ 

―Buscar ideias. O pouco tempo para 

pensar‖. 

Agente 7 e 8 ―As opiniões sobre as melhorias da 

escola e ter que pensar rápido‖. 

―As dificuldades de pensar em possíveis 

soluções de imediato e o pouco tempo‖. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como se percebe no quadro 14, as duplas evidenciaram como boa, a dinâmica, a 

participação, o comportamento dos colegas, ver as maneiras de resolver os problemas, as 

opiniões e ter que pensar de forma rápida. Por outro lado, destacaram que foi ruim o tempo, o 

qual foi pouco para pensar e encontrar possíveis soluções.  

Dando continuidade à dinâmica foi relatada a importância de pensar de forma criativa 

e que, em muitas situações, ao longo do desenvolvimento da proposta de ensino, os Agentes 

Jovens deverão desenvolver essa habilidade que também é importante para os processos de 

mobilização. 

Ao final da atividade, as quatro duplas de representantes, de cada uma das quatro 

salas, do turno tarde da escola, receberam a tarefa de mobilizar, em cada sala, mais dois 

alunos, totalizando 8 (oito), para participarem das demais atividades da proposta, junto com 

eles. 

 Visando a garantir o sucesso dessa tarefa, os Agentes Jovens receberam as orientações 

precisas para o processo de mobilização, isto é: apresentar atividades da proposta e seus 

objetivos; apresentar argumentos que estimulem a participação desses alunos, destacando 

habilidades pessoais e profissionais que eles poderiam desenvolver; as características 

esperadas dos alunos que puderem participar. 

Todos os Agentes Jovens se reuniram, no turno tarde, na data de 26 de abril de 2017 

para organizar e tomar as últimas decisões acerca do processo de mobilização. Na sequência, 
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passaram em todas as quatro salas do referido turno com o intuito de mobilizar 2 alunos em 

cada turma, sendo 8 ao todo. 

Cada Agente ficou com uma responsabilidade, conforme as orientações dadas pelo 

pesquisador. Foi um momento em que os estudantes puderam interagir, expressar-se e 

desenvolver a habilidade de comunicação e argumentação, as quais são muito importantes 

para o exercício da cidadania e no mundo do trabalho. 

Foi um processo bem-sucedido, pois os Agentes não tiveram dificuldades 

significativas para conseguir mobilizar os 8 estudantes.  

Ao final, os estudantes que manifestaram interesse em participar do desenvolvimento 

da proposta de ensino foram convidados para uma reunião com o pesquisador. O intuito foi 

reforçar a importância dos Alunos Mobilizados no desenvolvimento da proposta, a 

importância da participação deles com compromisso e responsabilidade nas atividades. 

 5.2.2 Atividade 2 – Levantamento Diagnóstico: nível de consumo de água e Matemática 

Básica 

Esta atividade objetivou conhecer: o nível de consciência dos Agentes Jovens e 

Alunos Mobilizados no consumo de água na escola, o perfil socioeconômico de suas famílias 

e os seus níveis de conhecimento em Matemática Básica. 

Para tanto, foram aplicados, em 28 de abril de 2017, em duas horas/aulas, dois testes, 

sendo um sobre o perfil familiar dos estudantes quanto ao aspecto socioeconômico e sobre o 

Consumo Consciente de água (Apêndice F), e outro sobre Matemática Básica (Apêndice G).  

 

Perfil Consumo Consciente de água  

Perfil socioeconômico familiar 

 

Consideramos que, para analisarmos o perfil do consumo de água, seria interessante 

conhecermos o perfil socioeconômico das famílias dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados, 

o que possibilitaria o conhecimento da faixa etária dos estudantes participantes diretos da 

pesquisa, o nível de instrução e renda familiar, uma vez que isso pode influenciar na relação 

dos estudantes com o consumo de água. Essa relação entre consumo de água e o perfil 

socioeconômico das famílias é apontada por Pinto (2008, apud NERY et al. 2012). 

Podemos afirmar que a maioria dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados está na 

faixa etária adequada para cursar o Ensino Médio (entre 15 e 17 anos). Somente um estudante, 

entre os 16, está fora de faixa com 23 anos.  
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Com relação à escolaridade das mães dos estudantes envolvidos, 37,50% são 

analfabetas e apenas duas ou 12,50% delas finalizaram o Ensino Médio (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Nível de escolaridade das mães dos Agentes Jovens e Aluno Mobilizados 

Nível de escolaridade da mãe Fr Fr% 

Analfabeta 6 37,50 

Ensino Fundamental Incompleto 7 43,75 

Ensino Fundamental Completo 1 06,25 

Ensino Médio incompleto 0 00,00 

Ensino Médio completo 2 12,50 

TOTAL  16 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

A pesquisa também revelou que a maioria dos pais, ou seja, 56,25% são analfabetos e 

apenas 1 (um) ou 6,25% deles conseguiu finalizar o Ensino Médio (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Nível de escolaridade dos pais dos Agentes Jovens e Aluno Mobilizados 

Nível de escolaridade dos pais Fr Fr% 

Analfabeto 9 56,25 

Ensino Fundamental Incompleto 6 37,50 

Ensino Fundamental Completo 0 00,00 

Ensino Médio incompleto 0 00,00 

Ensino Médio completo 1 06,25 

TOTAL 16 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No que se refere à renda das famílias dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados e, 

considerando, para o ano de 2017, um salário de R$ 937,00, constatamos que 43,75% das 

famílias possuem renda de 1 (um) ou menos de 2 (dois) salários mínimos e que 56,25% das 

famílias têm uma renda inferior a 1 (um) salário mínimo, conforme a Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Faixa de renda das famílias dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados 

 
Faixa de salário (R$) Fr Fr% 

000,00│-------  468,50 

 

5 31,25 

468,50│------- 937,00 

 

4 25,00 

937,00│------- 1.874,00 7 43,75 

TOTAL 16 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Sobre o consumo de água, quando perguntados se os seus pais incentivam a economia 

de água, 14 estudantes ou 87,50% revelaram que sim, apontando várias justificativas, dentre 

elas: “Para não elevar o valor da conta da água” (Aluno 4); “Que precisamos fazer o bem 
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para o mundo e que precisamos pensar nos outros” (Aluna 7); “Porque eles sabem que a 

falta de água está grande” (Aluno 6);“Para evitar desperdício, para vivermos melhor e 

conservarmos o nosso planeta”. (Agente 5); “Porque a água é muito importante para a nossa 

vida e ela é fundamental”. (Agente 7). 

Essas justificativas denotam que mesmo com o nível de escolaridade baixo da maioria 

dos pais, eles tentam ensinar aos filhos que a água é um recurso limitado, pode faltar no futuro 

e que não deve haver desperdício dada a importância desse recurso para a vida na terra, além 

disso, o seu consumo de forma não racional, significa diminuição do seu poder de compra, 

conforme Pinto (2008, apud NERY, 2012). 

Além disso, todos revelaram que não têm conhecimento sobre a quantidade de metros 

cúbicos consumidos pela sua família e que na escola nunca estudaram o conceito de Consumo  

Consciente de água, mas receberam orientações sobre o consumo racional de água.  

  O primeiro teste aplicado foi o de Consumo Consciente de água na escola, com o 

intuito de verificar o nível de consciência (consumidores iniciantes, intermediários e 

conscientes) dos alunos antes do trabalho com a temática em questão, a partir de seis 

indicadores, a saber: Poder do consumidor (PC), Saúde (S), Uso Racional e não desperdício 

(URND), Dinheiro e crédito (DC), Informação (I) e Interdependência (INTD). No apêndice F, 

é possível observar as perguntas feitas para cada indicador. 

Vale evidenciar que os critérios de classificação dos estudantes foram: domínio de 0 a 

3 indicadores como consumidor iniciante; domínio de 4 a 5 indicadores como consumidor 

intermediário; e domínio dos seis indicadores como consumidor consciente. Os resultados 

desse teste foram especificados no Quadro 14: 

Os resultados apresentados revelaram que os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados 

não foram considerados Consumidores Conscientes, ou seja, no nível mais desejável, pois 

nenhum deles têm domínio de todos os indicadores de Consumo Consciente. 

Vale ressaltar que 6 (seis) Agentes Jovens foram classificados em consumidores 

iniciantes, isto é, dominam de 0 a 3 indicadores e apenas 2 estão no nível intermediário. Por 

outro lado, 5 (cinco) Alunos Mobilizados estão em um nível iniciante e 3 (três) deles em um 

nível intermediário. 

Quanto ao domínio dos indicadores, 62% dos estudantes pesquisados dominam o 

indicador Poder do Consumidor e têm consciência que, se o utilizarem, poderão contribuir 

para melhorar o mundo em que vivem; ademais, 75% revelaram que adotam comportamentos 
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adequados no ato do consumo de água na escola; e 50% deles têm consciência de que não 

estão sozinhos no mundo e que seus atos podem afetar outras pessoas. 

 

Quadro 14 – Teste 1: Nível de consciência dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados 

 

Legenda: PC= Poder do Consumidor; S=Saúde; URND=Uso Racional e não Desperdício; 

DC=Dinheiro e Crédito; I=Informações; INTD =Interdependência; IN=Iniciante; INT=Intermediário; 

CC= Consumidor Consciente 

Fonte: Questionário diagnóstico 

 

Por outro lado, 12% dos estudantes apresentaram consciência significativa no item 

Saúde, destacando a importância da água para o seu organismo e para as várias atividades no 

dia a dia da escola, embora nenhum deles tenha apontado a importância da água para o 

funcionamento do planeta Terra. O que mais chamou a atenção foi o fato de que nenhum dos 

estudantes procurou informações sobre o consumo de água, seja na companhia de 

abastecimento, sites ou outros meios, para aumentar a sua consciência no consumo desse 

líquido essencial à vida. 

 Diagnóstico: Conhecimento de Matemática Básica no Contexto do Consumo de Água 

O segundo teste aplicado foi o de Matemática no contexto do consumo de água. O 

mesmo foi composto por um total de 7 (sete) questões (disponível no Apêndice G) 

envolvendo conteúdos da Matemática Básica, sendo que 6 delas são fechadas com alternativas 
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de múltipla escolha e uma possui dois itens abertos e um fechado. Dessa forma, ao todo são 9 

possibilidades de acertos ou erros. 

Assim, as questões foram distribuídas da seguinte forma: Questão 1 – Média 

Aritmética; Questão 2 – Operações Básicas; Questão 3 – Proporcionalidade/Porcentagem; 

Questão 4 – Juros Simples; Questão 5 – Álgebra; Questão 6 – Função; e Questão 7 –

Sequência Numérica. 

De acordo com a Tabela 7, pudemos perceber que 5 dos 16 estudantes, isto é, 31,25% 

obtiveram desempenho superior a 50% de acertos. Esses acertaram principalmente as 

questões 1, 2, 4 e 6, cujos conteúdos são Média Aritmética, Operações Básicas, Juros Simples 

e Função, respectivamente. Por outro lado, 11 obtiveram percentual de acertos inferior a 50%, 

tendo êxito na sua maioria às questões 1, 4, e 6, referentes aos conteúdos, Média Aritmética, 

Juros e Função, nessa ordem. 

A partir do rendimento dos Agentes e Alunos Mobilizados, foi possível classificá-los 

em estado muito crítico, crítico, intermediário e adequado, com base na escala do Sistema 

Permanente de Avaliação do Estado do Ceará – SPAECE. A partir desse sistema, definimos 

os seguintes critérios: 0 a 3 acertos, estado muito crítico; 4 a 5, crítico; 7 a 8, intermediário; e 

9 acertos, adequado. 

 

Tabela 7 – Análise dos rendimentos dos Agentes jovens e alunos mobilizados no teste de 

matemática no contexto do Consumo Consciente 
 

Participantes Acertos A(%) Erros E(%)  

Agente 1 1,5,6b,6c 44,44 2,3,4,6a,7 55,56 

Agente 2 2,6b 22,22 1,3,4,5,6a,6c,7 77,78 

Agente 3 1,2,6b 33,33 3,4,5,6a,6c,7 66,67 

Agente 4 1,5,7 33,33 2,3,4,6a,6b,6c 66,67 

Agente 5 1,4,5,6a,6b 55,56 2,3,6c,7 44,44 

Agente 6 1,2,4,6b,7a 55,56 3,5,6a,6c 44,44 

Agente 7 3,4,5 33,33 1,2,6ª,6b,6c,7 66,67 

Agente 8 1,2,4,5,6a, 6b,6c 77,78 3,7 22,22 

Aluno 1 1,6b,6c 33,33 2,3,4,5,6ª,7 66,67 

Aluno 2 1,2,5,6b 44,44 3,4,6a,6e,7 55,56 

Aluno 3 1,4,6a 33,33 2,3,5,6b,6c,7 66,67 

Aluno 4 1,4,6a 33,33 2,3,5,6b,6c,7 66,67 

Aluno 5 1,2,4,6a,6b,7 66,67 3,5,6c 33,33 

Aluno 6 1,2,6c,7 44,44 3,4,5,6ª,6b 55,56 

Aluno 7 1,2,4,5,6a,6b,6c 77,78 3,7 22,22 

Aluno 8 1,2,3 33,33 4,5,6a,6b,6c,7 66,67 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Conforme a Tabela 8, pudemos perceber que 62,50% dos participantes da pesquisa 

foram classificados em estado muito crítico. 

  Podemos destacar também que 18,75% dos estudantes estão no nível crítico 

apresentando um nível inicial de habilidade de resolução dos problemas propostos, tendo 

acertado de 4 a 5 questões. Já 18,75% estão no nível intermediário, tendo acertado a maioria 

das questões, apresentando um nível de conhecimento em Matemática próximo do 

satisfatório. 

 

Tabela 8 – Classificação dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados de acordo com o seu 

rendimento no teste de Matemática no primeiro semestre de 2017 

 
Nível Agentes Alunos Mobilizados Fa Fr (%) 

Muito crítico 1,2,3,4 1,2,3,4,6,7 10 62,50 

Crítico 5,7 5 3 18,75 

Intermediário 6,8 8 3 18,75 

Total 8 8 16 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor 

5.2.3 Atividade 3 – Consumo Consciente de Água 

  A realização dessa atividade aconteceu no contraturno, na noite de 05 de maio de 

2017, por um tempo de 40 minutos, com a presença de 11 estudantes, sendo 7 Agentes Jovens 

e 4 Alunos Mobilizados. Os faltosos (5 estudantes), a maioria justificou que não pôde 

comparecer porque moravam no sítio e por ter sido no contraturno. 

O objetivo da atividade 3 foi levar os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados a 

compreenderem o Consumo Consciente de água e percebê-lo como contexto para o 

desenvolvimento das demais atividades da proposta de ensino de Matemática, para o exercício 

da cidadania; e perceberem a necessidade de mudança de comportamento em relação ao 

consumo de água.  

Em um primeiro momento, para levar os estudantes a refletirem sobre a temática do 

consumo, o pesquisador transmitiu para os mesmos um vídeo do YouTube, intitulado 

Globalização e Consumo Desenfreado
8
. Após o vídeo foram feitos os seguintes 

questionamentos, de forma escrita: Os recursos naturais são limitados ou ilimitados? Como 

                                                             
8
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=q-b9kWCYy9U Acesso em: 17 mai. 2017. 
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tem sido o consumo humano? Adequado ou inadequado? O que esse consumo tem causado? 

Em que devemos pensar ao consumir um produto? 

O pesquisador solicitou que os estudantes escrevessem suas respostas e as 

socializassem. Assim, a maioria revelou possuir consciência de que os recursos naturais são 

limitados e que o consumo dos mesmos tem sido praticado de forma inadequada. Quando 

perguntados sobre o porquê de ser inadequado, a maioria deles respondeu que existe falta de 

consciência, consumo sem necessidade e em excesso. 

Quando perguntados sobre o que o consumo causa, as respostas foram: prejuízos à 

saúde, principalmente; poluição; modificação do meio ambiente; consumo compulsivo; 

prejuízos à natureza; desmatamento; degradação do meio ambiente; e desperdício de recursos. 

Desses, o mais citado foi a poluição. 

Com relação ao que devemos pensar quando formos consumir um produto, a maioria 

dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados respondeu que devemos levar em conta a 

necessidade, os impactos, o fato de os recursos serem limitados e a necessidade de reduzir a 

poluição do meio ambiente. 

Na sequência, foi destacado que a Escola de Ensino Médio Santa Tereza recebe 

recursos do Governo Federal e do Estado para que possa realizar o consumo de bens e 

serviços necessários ao funcionamento da referida instituição. Além disso, o pesquisador 

estimulou os estudantes a pensarem, em quais bens e serviços, os recursos da referida Escola 

são aplicados. Assim, chegaram à conclusão de que a instituição gasta com alimentação, 

manutenção da escola, com água, energia elétrica e telefone. 

Salientou-se também que os recursos financeiros da escola são limitados, e que há a 

necessidade de um Consumo Consciente de todos os bens e serviços consumidos no ambiente 

educativo.  Além disso, foi apontado também que, para fins de estudo e contribuição para o 

exercício da cidadania, essa proposta trabalhará o Consumo Consciente de água, tendo em 

vista que a comunidade escolar pode dar grande contribuição a essa prática na escola, a qual 

poderá se estender para outros espaços da sociedade. 

Dando continuidade, o pesquisador trabalhou o Consumo Consciente de água, 

conforme o conteúdo do Apêndice H, por meio do foi abordado o conceito de globalização da 

economia. Além disso, destacou-se o consumo exacerbado e a preocupação do estudioso 

acerca desse fato e a necessidade de um Consumo Consciente como alternativa para garantir o 

equilíbrio do planeta Terra.  
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Dessa forma, evidenciou-se que há a necessidade de os seres humanos darem atenção 

ao fato de os recursos naturais serem limitados, a prática de hábitos sustentáveis e a 

importância do poder da consciência para a manutenção da vida na Terra (AKATU, 2005).  

Na sequência, foi trabalhado o conceito de Consumo Consciente, como um ato que 

envolve: escolhas sobre a necessidade ou não do consumo de um bem; a quantidade 

necessária a consumir; a quem adquirir o bem ou serviço; as formas de uso; reutilizar ou não; 

e como descartar os resíduos gerados.  

Em seguida, esse conceito foi aplicado ao contexto do consumo de água na escola, 

sendo considerado como ato reflexivo e de tomada de decisões conscientes, sobre o quanto se 

deve consumir de água em uma atividade, como utilizada de forma racional, sem desperdício, 

levando em conta as consequências do seu consumo.  

Dando continuidade, como previsto, uma professora da disciplina de Biologia da 

E.E.M. Santa Tereza (Figura 8) deu sua contribuição apresentando para os estudantes a 

importância da água para as funções vitais, tais como a respiração, regulação de temperatura, 

distribuição dos nutrientes, entre outros. Além disso, destacou o valor da água para as 

atividades diárias e para o funcionamento do planeta, a partir do ciclo hidrológico. Discorreu 

também sobre o uso racional da água, dando orientações para o uso correto desse recurso no 

banheiro, no bebedouro, na cozinha e em outros espaços da escola.  

 

Figura 8 – Professora de Biologia abordando o Consumo Consciente de água 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O pesquisador finalizou os trabalhos alertando que um consumidor consciente é 

reflexivo, não age de forma individual, usa a água de forma racional e leva em conta os 

efeitos do consumo da água. 
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Em razão da falta de 5 estudantes nesse momento tão importante dessa atividade, eles 

foram convidados a participar na data de 9 (nove) de maio de 2017, de um estudo sobre a 

temática do Consumo Consciente, mas sem a presença da professora de Biologia, por um 

tempo de 30 minutos.  

Buscou-se levar os estudantes envolvidos a compreenderem o conceito de Consumo 

Consciente de água e que esse tema é contexto para o desenvolvimento das atividades da 

proposta de ensino. Dessa forma, esperamos uma melhoria do nível de consciência dos 

discentes durante o consumo de água na escola e em outros espaços.  

5.2.4 Atividade 4 – Elaboração de Questionário para a Pesquisa na Escola e na Internet 

Após o trabalho com a temática do Consumo Consciente, os Agentes Jovens e Alunos 

Mobilizados foram convidados a participar da quarta atividade do Módulo 2. Tal atividade foi 

realizada nos dias 18 e 26 de maio de 2017, com o objetivo de elaborar um questionário para a 

realização da coleta de dados sobre o consumo de água na E.E.M. Santa Tereza, a qual é base 

para a realização das demais atividades dessa proposta. 

Em 18 de maio de 2017, o pesquisador realizou a primeira parte da atividade 

retomando a discussão sobre a importância do Consumo Consciente de água e verificando que 

os alunos compreenderam a necessidade dessa conscientização. 

Na sequência, foi explanada a importância da pesquisa e os passos desse processo para 

os 8 Agentes Jovens e 8 Alunos Mobilizados, a partir do Apêndice I, em um total de 50 

minutos. Os envolvidos foram questionados sobre o conhecimento deles acerca da pesquisa e 

sua importância. Todos reconhecem a importância da pesquisa, mas como tarefa escolar a 

qual envolve um conteúdo de uma dada disciplina.  

Dando continuidade, foi exposto que eles iriam aprofundar mais os seus 

conhecimentos sobre essa temática. Assim, apresentou-se os passos de uma pesquisa, 

conforme o manual do Agente Jovem (UNIBANCO, 2012), a saber: definição do que é 

pesquisar; identificação da população e amostra; elaboração do questionário; aplicação da 

pesquisa; tabulação dos dados; análise e interpretação dos dados; apresentação e divulgação 

dos resultados.  

Na sequência, o pesquisador definiu que os Agentes Jovens iriam fazer uma pesquisa 

sobre a temática do consumo de água na E.E.M. Santa Tereza. Ademais, que a população a 

ser estudada seria a comunidade escolar, mas que não era necessário fazer uma pesquisa com 

todos os membros, e sim, somente com uma amostra dela. Sendo assim, poderiam colher 
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dados com uma parte dos estudantes, com as funcionárias da limpeza, a merendeira, a 

assessora financeira, dois professores e a diretora da Escola.  

Além disso, foi destacado que os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados iriam elaborar 

um questionário, aplicá-lo, realizar a tabulação e análise dos dados, apresentá-los em tabelas, 

gráficos e fariam a comunicação dos resultados. 

Por fim, levando em conta a importância da obtenção dos dados para o 

desenvolvimento dessa proposta de ensino de Matemática, foram apresentadas duas técnicas 

para levantamentos de dados: entrevista, conceito baseado em Rosa e Arnoldi (2008), e 

questionário, com destaque para essa última, como sendo um conjunto ordenado de perguntas 

abertas ou fechadas. Demos exemplos para facilitar a compreensão e a preparação dos 

Agentes Jovens e Alunos Mobilizados, para que eles pudessem elaborar questões sobre o 

consumo de água. 

Ao término desse primeiro momento, os estudantes receberam uma série de perguntas 

sobre o consumo de água, conforme estão descritas a seguir: 

a) Em quais atividades são utilizadas água na escola? 

b) Quem gasta água na escola? 

c) Quem tem informações sobre água na escola? 

d) Quais as informações que podemos obter nas contas de água de 2015, 2016 e 2017? 

e) Tem desperdício de água na E.E.M. Santa Tereza? A quem você poderia fazer essa 

pergunta? 

f) Como é realizada a limpeza da escola? 

g) Você sabe o tempo gasto para realizar a lavagem da louça da merenda? 

h) Que pergunta você poderia fazer para o pessoal da limpeza? 

i) Que pergunta você poderia fazer para algum professor que toma banho na escola? 

j) Que tipo de informações você poderia obter na internet sobre o consumo e 

desperdício de água? 

 A intenção foi ajudá-los a pensar em questões para compor o questionário da pesquisa 

sobre o consumo de água na escola. Isso porque o tempo para elaborar o questionário foi de 

apenas uma hora aula de 50 minutos, na data combinada de 26 de maio de 2017. 

Vale destacar aqui que todos os 16 estudantes compareceram na data combinada para 

participar da elaboração do questionário. Os trabalhos foram iniciados com os estudantes 

sendo questionados sobre a reflexão proposta no momento anterior. A maioria dos alunos 
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revelou que refletiu um pouco e tentou elaborar questões que poderiam compor o 

questionário.  

Na sequência, os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados foram convidados a formar 

quatro equipes de trabalho. Foi eleito um líder em cada equipe e um relator. Na sequência, 

todas as equipes receberam uma ficha (Apêndice J) com os temas: Dinheiro e água; Consumo 

de água na escola nos anos de 2015, 2016 e 2017; Limpeza da escola; Desperdício de água 

na escola e Dados de desperdício em tecnologias utilizadas no consumo de água (chuveiro e 

torneira, por exemplo). Em seguida, receberam instruções para a elaboração de questões em 

cada um desses temas que lhes foram apresentados.  

É importante destacar que cada equipe realizou a atividade com seriedade e 

responsabilidade. Foi observado que o nível de interação entre as equipes foi o desejado, ou 

seja, todos os integrantes das equipes estavam empenhados na realização da elaboração das 

questões.  

Todas as equipes tiveram dúvida sobre questões envolvendo Dinheiro e Crédito e, para 

facilitar a elaboração de questões, foi distribuído para cada equipe a cópia da conta de água de 

uma residência do mês de março de 2017. Assim, foram orientadas a dar importância ao 

número de metros cúbicos gastos no mês, o valor da conta e a taxa de juros paga pelo atraso 

no pagamento. A partir da leitura dessas informações presentes numa conta de água, foi 

realizado o seguinte questionamento: vocês poderiam construir questionamentos no âmbito 

escolar, a partir dessas informações? Em seguida, destacou-se que um consumidor consciente 

estará sempre atento às informações presentes na conta de água.  

O tema Desperdício também gerou dúvidas nas equipes. Para facilitar o entendimento, 

foi realizado o questionamento: vocês sabem o que acontece quando uma tecnologia de 

distribuição de água está com problema na escola? Ou seja, torneiras pingando, chuveiros, 

caixas de descarga e etc. Vocês sabem o quanto se desperdiça água a partir desses 

vazamentos? Vocês sabem o quanto se perde de água quando deixamos uma torneira aberta 

por certo tempo? E quando tomamos banho passando 10 minutos com o chuveiro aberto? 

Sendo assim, elaborem alguns questionamentos nesse sentido.  

Quando todas as equipes concluíram, o relator de cada uma das equipes leu as 

questões elaboradas e foram perguntados se cada uma delas iria fazer parte do questionário. 

Dessa forma, umas foram aceitas e outras eliminadas. No primeiro caso, quando necessário, 

foi acrescentada alguma informação. Assim, a partir dessa metodologia, foi possível elaborar 

um questionário (Apêndice K), o qual foi digitado e apresentado aos participantes da pesquisa 
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na próxima atividade. Assim, os estudantes presentes puderam exercitar a participação, a 

comunicação, a escrita, o trabalho em equipe e a tomada de decisão, as quais são muito 

importantes para o exercício da cidadania e para enfrentar o mundo do trabalho.  

5.2.5 Atividade 5 – Pesquisa sobre o Consumo de Água na Escola e na Internet 

Dando início às atividades em 9 de junho de 2017, o pesquisador apresentou aos 

Agentes Jovens e Alunos Mobilizados uma versão do questionário digitada e organizada por 

eles. Nesse momento, os estudantes foram elogiados pelo empenho e responsabilidade na 

elaboração do questionário. 

Em seguida, apresentou-se aos estudantes o objetivo da Atividade 5, isto é, prepará-los 

para realizar a pesquisa e aplicar o questionário elaborado por eles sobre o consumo de água 

na escola. Dessa forma, eles precisaram conhecer: a diferença entre pesquisa qualitativa e 

quantitativa; os tipos de dados que seriam coletados sobre o consumo de água; orientações 

técnicas de abordagem; comportamentos adequados durante a pesquisa. 

O primeiro momento, conhecimento dos tipos de pesquisa, foi iniciado com a 

apresentação de um vídeo do YouTube por cerca de 10 minutos, intitulado Métodos 

Quantitativos, Qualitativos e Coleta de Dados
9
. A Figura 9, a seguir, ilustra esse momento. A 

partir desse vídeo, os estudantes puderam perceber que existem diferenças entre pesquisa 

qualitativa e quantitativa. Além disso, aprenderam um pouco mais sobre o questionário 

enquanto uma técnica de coleta de dados.  

 

Figura 9 – Estudantes assistindo ao vídeo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

                                                             

9
 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=tR7DE1utCo4&t=33s> Acesso em: 03 mai. 

2017 
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Com o intuito de reforçar as diferenças entre pesquisa qualitativa e quantitativa, 

trabalhou-se a referida temática a partir de uma apresentação de slide (Apêndice L), por um 

tempo de 15 minutos, em que foram destacadas as características da pesquisa qualitativa de 

acordo com Bogdan e Biklen (1994), e da pesquisa quantitativa conforme Richardson (1989, 

apud DALFORO et al. 2008). 

O segundo momento foi a formação das equipes para a aplicação do questionário, em 

um tempo de 10 minutos que, por decisão dos estudantes presentes, a composição delas ficou 

a mesma da atividade anterior.  

Na sequência, de acordo com o Quadro 15, abaixo, as tarefas foram distribuídas para 

cada uma das quatro equipes. Tais tarefas deveriam ser realizadas no período de 12 a 16 de 

junho de 2017. 

 

Quadro 15 – Distribuição das tarefas da pesquisa na escola 

Equipe Agentes Tarefas 

1 

Agentes 3 e 4; Alunos 

3 e 4 

Aplicar o primeiro item do questionário referente à coleta dos 

dados sobre o consumo de água na escola no período de 2015 a 

2017. A equipe deveria se dirigir à assessora financeira para a 

obtenção dos dados. 

2 

Agentes 1 e 2; e 

Alunos 1 e 2 

 

Aplicar o segundo item do questionário sobre o gasto de água 

na limpeza da escola, aplicando as mesmas questões com as 

duas zeladoras. 

3 

Agentes 7 e 8; e 

Alunos 7 e 8 

 

Obter os dados dos itens 3 – Dinheiro e água e 4 – Desperdício 

de água na escola. A equipe deve se dirigir à assessora 

financeira e à diretora. 

4 

Agentes 5 e 6; e 

Alunos 5 e 6 

 

Obter os dados sobre a higiene da louça da escola a partir de 

dados fornecidos pela merendeira e pela observação da 

atividade de lavagem da louça. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quanto ao item 6 (seis) do questionário, cuja temática é Dados do desperdício em 

tecnologias utilizadas no consumo de água, foi formada uma equipe extra (Agentes 2 e 8; e 

Alunos 5 e 8) com 4 estudantes, para a pesquisa na internet. 

Ao final dessa atividade, os estudantes receberam orientações sobre a aplicação do 

questionário, ou seja, como abordar as pessoas, que eles devem estar atentos a algum 

questionamento feito pelos respondentes do questionário e que deveriam manifestar gratidão 

ao final da obtenção dos dados.  
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Apesar de ter sido determinado o período de 12 a 16 de junho para a aplicação do 

questionário, não foi possível concluí-la nesse período. Isso porque essa tarefa coincidiu com 

o período das avaliações e os estudantes apresentavam sinais de cansaço ao final do segundo 

bimestre. Além disso, seria necessário coletar dados sobre desperdício na internet. 

Com um pouco de incentivo, as equipes conseguiram terminar a coleta dos dados na 

escola em 18 de junho de 2017. Restava apenas a pesquisa na internet sobre dados de 

desperdício de água, mas ela ocorreu em 20 de junho de 2017. Para tanto, convidamos a 

equipe extra com quatro estudantes para realizar a pesquisa em nossa residência, mas só 

compareceram 2 (dois), os quais obtiveram êxito com o apoio do pesquisador e realizaram a 

pesquisa em duas horas e meia, cerca de 3 horas aulas de 50 minutos. 

Assim, na pesquisa na internet foram indicadas três fontes de coleta de dados
10

, isto é: 

o site da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará – CAGECE, o manual da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP e o artigo intitulado: 

Indicadores de consumo de água em escolas
11

 sobre o desperdício de água em algumas 

tecnologias presentes na escola. A partir dessas fontes, os estudantes conseguiram concluir a 

pesquisa sobre desperdício de água. 

O objetivo da pesquisa na internet foi coletar dados sobre desperdício de água em 

torneiras e informações sobre o consumo de água em chuveiros, que conscientizam e podem 

evitar desperdícios. Além disso, outro objetivo foi obter a estrutura tarifária da CAGECE, 

tendo em vista que essa informação é importante para o consumidor consciente, uma vez que 

ele pode adquirir mais consciência sobre o seu consumo de água e evitar desperdícios, seja 

desse recurso ou de dinheiro.  

Vale ressaltar que a pesquisa na escola está ligada à pesquisa na internet. A pesquisa 

no ambiente escolar permitiu aos estudantes coletarem dados sobre consumo de água na 

escola, os quais mostram a situação desse consumo. Já a pesquisa na internet serve para 

conscientizar o estudante acerca de um consumo de água sem desperdício. Além disso, pode 

gerar atitudes conscientes a partir do conhecimento dos indicadores do Consumo Consciente, 

                                                             
10

 Portal CAGECE – Disponível em: https://www.cagece.com.br/ Acesso em 20 jun. 2017; Manual da SABESP 

– Disponível em: http://site.sabesp.com.br/uploads/file/asabesp_doctos/manual_usuario_sabesp.pdf. Acesso em 

20 jun. 2017; e Indicadores de Consumo de água em Escolas – Disponível em: 

http://www.infohab.org.br/entac2014/2008/artigos/A1875.pdf. Acesso em: 20 jun. 2017. 

 

 

https://www.cagece.com.br/
http://site.sabesp.com.br/uploads/file/asabesp_doctos/manual_usuario_sabesp.pdf
http://www.infohab.org.br/entac2014/2008/artigos/A1875.pdf
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como exemplo, o Poder do Consumidor. Sendo assim, espera-se que eles se preocupem e 

ajam quando virem uma torneira aberta, fechando-a adequadamente ou, se for um vazamento, 

que eles comuniquem ao diretor para que o problema seja sanado. 

5.3 Módulo 3 – Tabulação, Análise de Dados e Elaboração de Plano de Ação 

Neste módulo, trabalhou-se com os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados a tabulação 

e análise de dados sobre o consumo de água na escola (Atividade 1) e a elaboração de um 

plano de ação de combate ao desperdício de água (Atividade 2). 

5.3.1 Atividade 1 – Tabulação e Análise dos Dados sobre o Consumo de Água 

Após a realização da pesquisa, organizados em 4 equipes, em 22 de junho de 2017, os 

16 alunos foram estimulados a escrever e socializar se gostaram de realizar a pesquisa, se foi 

importante para eles e se encontraram dificuldades.  

As respostas dos alunos que se manifestaram podem ser lidas a seguir: Foi bom 

porque a gente adquire mais conhecimento. (Agente 6); foi bom porque foi interessante 

conhecer um pouco sobre o consumo de água na escola. (Aluno 5); “Foi bom perceber que 

existem muitos fatores externos que interferem na pesquisa. A pessoa tem que se dedicar, tem 

que ver se as pessoas estão disponíveis, tem que esperar por pessoas porque nem sempre elas 

estão disponíveis. (Aluno6); É uma pesquisa muito importante mas durante a pesquisa não 

gostei do desrespeito de alguns alunos quando divulgamos nas salas quando estávamos 

divulgando. (Aluna 7); achei fácil fazer a pesquisa. Mas tive dificuldade em reunir a equipe 

para ir atrás dos dados. (Aluna 4). 

Os estudantes que se expressaram deixaram claro que foi importante e interessante, 

pois puderam adquirir conhecimento e conhecer o consumo de água na escola. No entanto, 

relataram que durante a pesquisa enfrentaram algumas dificuldades, ou seja, de reunir a 

equipe para realizar a pesquisa, a falta de disponibilidade de alguns pesquisados e a falta de 

respeito de alguns colegas. 

Em seguida, nessa mesma data de 22 de junho de 2017, apresentamos o objetivo da 

Atividade 1 desse Módulo, a saber: realizar a tabulação e análise dos dados quantitativos e 

qualitativos sobre o consumo de água na escola e que cada equipe faria a organização de parte 

dos dados e depois os representariam em tabelas, quadros ou gráficos. Na sequência, fariam a 
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análise desses dados, isto é, a descrição das informações presentes em cada um dos 

instrumentos de representação. 

Em um primeiro momento o pesquisador distribuiu as tarefas para cada equipe e as 

auxiliou no processo de organização dos dados.  

  Assim, a equipe 1 foi responsabilizada para fazer a tabulação dos dados do consumo 

de água em metros cúbicos, nos anos de 2015,2016 e 2017 na E.E.M. Santa Tereza. A equipe 

2 (dois) ficou com os gastos com água nos referidos anos e com os dados do tempo do 

consumo de água com a torneira aberta durante a lavagem da louça na cantina da referida 

escola; a equipe 3 (três) foi incumbida de tabular os dados sobre o consumo de água na 

limpeza da escola, coletados da zeladora 1 e 2; e a equipe 4 (quatro) ficou com os dados 

coletados junto aos estudantes sobre o desperdício de água na escola. Dessa forma, a Figura 

10, a seguir, apresenta esse momento de tabulação dos dados. 

Figura 10 – Tabulação de dados sobre o consumo de água na escola 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Para essa atividade, foram necessárias duas horas/aula incluindo uma análise oral das 

informações produzidas por cada equipe. Inicialmente, deu-se um tempo para que eles 

analisassem os dados e fossem pensando em como iriam tabular e analisar os dados.  

Num segundo momento, para que os estudantes tivessem facilidade em realizar a 

tabulação e análise de dados, discutimos a temática por meio de uma apresentação em slide 

(Apêndice M). Dessa forma, definiu-se a tabulação a partir do site Universidade Anhembi 
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Morumbi
12

, como uma organização dos dados em quadros, tabelas e ou gráficos e a análise 

como a descrição dos dados organizados. Na sequência, foram dados exemplos de tabulação e 

análise de dados. Destacamos também os gráficos de barra, coluna e setores, além de seus 

elementos, título e fonte. Apresentamos ainda dois tipos de tabelas, a série temporal e a 

específica. 

Ao final desse momento, um representante de cada equipe foi convidado para fazer a 

apresentação das informações presentes seja em quadro, tabela ou gráfico. Na ocasião, os 

estudantes puderam fazer uma análise oral dos dados organizados, destacando o título do 

quadro, das tabelas e gráficos e as informações mais relevantes, além da fonte dos dados. 

Quanto à análise escrita dos dados, o pesquisador formou uma equipe número 5 com 

quatro componentes que se dispuseram a comparecer no turno noite, na data de 22 de junho 

de 2017. Com a mediação do pesquisador, eles conseguiram realizar a análise dos dados em 2 

horas/aula de 60 minutos, já que os estudantes tinham compromisso, uma boa capacidade de 

atenção e de escrita.  

Nesse tempo, eles fizeram a análise dos seguintes dados: gasto de água na limpeza da 

escola pela zeladora 1 e 2; consumo de água na escola de 2015 a 2017; gasto em dinheiro na 

escola de janeiro de 2015 a maio de 2017; tempo gasto na lavagem da louça na cantina; 

desperdício de água segundo os alunos do turno tarde e noite; percepção sobre desperdício de 

água por seus colegas; e dados sobre o tempo gasto por professores no banho de chuveiro na 

escola. Os resultados da análise foram digitados pelo pesquisador e apresentados a seguir. 

Quanto à Figura 11, revelou-se o consumo de água das zeladoras 1 e 2 com relação à 

limpeza na escola. Os dados foram descritos logo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

12
 Tabulação e análise de dados. Disponível em: http://www2.anhembi.br/html/ead01/metodologia-

pesquisa-cientifica-sequencial/lu04/lo2/index.htm Acesso em: 10 de jun. 2017. 
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Figura 11 – Consumo de água das zeladoras 1 e 2 na limpeza da escola 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na primeira Tabela, destaca-se o consumo de água em um dia de limpeza realizado 

pela zeladora 1, nos espaços: 5 salas de aula, 1 laboratório de informática, 1 laboratório de 

ciências, 1 sala de leitura, 1 sala de professores, 1 cantina, 1 academia e 2 banheiros sendo ao 

todo 8 espaços diferentes, consumindo, ao todo, 560 litros de água. 

Já a Tabela 2, da Figura 14, apresenta o consumo de água em um dia de limpeza, 

realizado pela zeladora 2, nos mesmos espaços. Tal zeladora gastou 440 litros de água, sendo 

uma diferença considerável em relação ao consumo da zeladora 1, ou seja, 120 litros. Pode-se 

afirmar que essa é uma diferença significativa no consumo de água para a limpeza da escola, a 

qual pode caracterizar desperdício de água. 

A Figura 12 apresenta a Tabela 3 que revela o consumo de água na E.E.M. Santa 

Tereza em m³, referente ao período de 2015 até os primeiros meses de 2017. Assim, percebe-

se que em 2015 foi gasto um total de 378 m³ e constatamos um consumo médio de 31,5 m³. Já 

em 2016 foram consumidos 429 m³ e o consumo médio mensal foi de 37,75 m³. Em 2017 

podemos perceber que, nos cinco primeiros meses do ano, houve, em média, um consumo de 

24,6 m³. Além disso, quando comparamos os três anos a que nos referimos, 2016 apresentou o 

maior consumo, isto é, 429 m³.  
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Figura 12 – Consumo de água na E.E.M. Santa Tereza de janeiro de 2015 a maio de 2017 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Percebemos também que quanto maior o número de metros cúbicos consumidos, 

maior o gasto em dinheiro. Por outro lado, quanto menor o número de metros cúbicos 

consumidos, menor o valor gasto em água, conforme é possível ver na Figura 13: 

 

Figura 13 – Gasto em dinheiro com água de janeiro de 2015 a maio de 2017 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 14 apresenta 3 (três) atividade de lavagem da louça e o tempo gasto com a 

torneira aberta em cada uma delas. Por exemplo, a lavagem de louça da merenda Baião de 

Dois com Carne de Charque, leva de 15 a 20 minutos quando a merenda é servida para 56 

estudantes. Com relação à merenda Arroz com Frango, o tempo é de aproximadamente 1 

minuto com a torneira aberta para lavar 10 pratos; 1 minuto e 20 segundos para a lavagem de 

10 copos quando a merenda é suco com biscoito. 
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Figura 14 – Atividades de lavagem da louça na cantina e o tempo gasto com a torneira aberta 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 15 apresenta os resultados de uma pesquisa sobre desperdício de água 

praticado pelos estudantes da Escola Santa Tereza em torneiras de banheiros e bebedouro, 

realizada com 24 estudantes do turno tarde e noite da escola em estudo, ou seja, 15 do turno 

tarde e 9 da noite, incluindo homens e mulheres. O gráfico apresenta dados referentes a 

opinião dos estudantes sobre o desperdício de água na E. E. M. Santa Tereza. Os dados da 

figura revelaram que um percentual de 4,2% desperdiça sempre a água e outros 12,5% 

desperdiçam às vezes. Por outro lado, 25% afirmaram que nunca desperdiçaram água. 

Figura 15 – Desperdício de água segundo os alunos do turno tarde e noite 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Já a Figura 16 traz a percepção dos estudantes quanto ao desperdício de água por parte 

de seus colegas. A pesquisa revelou que 60% dos estudantes afirmaram já ter visto os seus 

colegas desperdiçando água, e 40% nunca viram. 

 

Figura 16 – Percepção dos estudantes sobre o desperdício de água por seus colegas 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A pesquisa no ambiente escolar também contou com coleta de dados sobre o tempo 

gasto no banho realizado por dois professores. Um deles afirmou que passa 3,90 minutos com 

o chuveiro aberto. O segundo, afirmou que passa em torno de 5 minutos.  

Quanto à pesquisa na internet sobre o Desperdício de Água, realizada pela equipe 6, a 

partir de sites indicados pelo pesquisador, os estudantes identificaram, a partir do site da 

CAGECE, o desperdício de uma torneira gotejando (Figura 17) e sobre a estrutura tarifária 

para ter noção sobre gasto de água e desperdício de recurso financeiro (Figura 17) 

 

Figura 17 – Página do site da CAGECE sobre desperdício 

  

Fonte: CAGECE 
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Na referida página, os estudantes coletaram as informações tarifárias no âmbito 

escolar, conforme a Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Tarifa para o cálculo do valor do gasto de água em órgãos públicos em 2017 

Categoria Faixa de demanda Tarifa de água (R$/m³ Tarifa de Esgoto 

(R$/m³) 

Pública 

Demanda mínima  

(15 m³ de água e 12 m³ 

de esgoto) 

0 a 15 4,08 4,49 

16 a 50 6,08 6,67 

>50 9,75 10,73 

Fonte: Site da CAGECE 

 

Na sequência, os estudantes analisaram o artigo Indicadores de consumo de água em 

escolas e perceberam a existência de informações sobre o desperdício de água em algumas 

tecnologias presentes na escola. Após a análise dessas informações, coletaram aquelas 

envolvendo o desperdício de água em chuveiros e torneiras, as quais foram organizadas pelo 

pesquisador no Quadro 16: 

 

Quadro 16 – Perdas em litros de água em chuveiros e torneiras 
Tecnologia Descrição do fato Perda em Litros/dia 

Chuveiro 
Vazamento no registro 0,86 

Vazamento no tubo de alimentação junto à parede 0,86 

Torneira 

Gotejamento lento 6 a 10 

Gotejamento médio 10 a 20 

Gotejamento rápido 20 a 32 

Gotejamento muito rápido >32 
Fonte: Artigo Indicadores de consumo de água em escolas (ILHA et al, 2008). 

 

Os estudantes também pesquisaram o consumo de água em chuveiros no manual do 

usuário da SABESP
13

. Nesse, evidenciou-se o gasto de água em chuveiros, isto é: 15 minutos 

no banho o gasto é de 135 litros de água e em 5 minutos o gasto é reduzido para 45 litros. 

5.3.2 Atividade 2 – Identificação do Problema 

Após a tabulação e análise de dados ser concluída pelos Agentes Jovens e Alunos 

Mobilizados, com a mediação do pesquisador, foi realizada uma roda de conversa e a análise 

de informações produzidas na pesquisa, em um tempo de uma hora/aula em 23 de junho de 

                                                             
13

 <Disponível em: http://site.sabesp.com.br/uploads/file/asabesp_doctos/manual_usuario_sabesp.pdf> Acesso 

em: 20 mai. 2017. 
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2017 com os 16 estudantes. O intuito da reunião foi chegar a uma conclusão acerca da 

existência ou não de um problema no consumo de água na escola na E.E.M. Santa Tereza. 

O pesquisador, Agentes Jovens e Alunos Mobilizados analisaram os resultados da 

pesquisa na limpeza da escola referente à Figura 14 da atividade 1 desse módulo 3 (anterior a 

essa atividade). Além disso, verificaram os dados da pesquisa sobre a prática do desperdício 

de água realizado por uma amostra de estudantes (24 – homens e mulheres) do turno tarde e 

noite, disponíveis na Figura 18 da atividade 1. E, por fim, observaram os dados sobre a 

percepção dos estudantes em relação ao desperdício de água praticado pelos seus colegas 

disponível na figura 19 da atividade 1 desse módulo 3. 

A análise dos dados referenciados nas Figuras 14, 18 e 19, respectivamente, ocorreu a 

partir da leitura dos mesmos pelo pesquisador com a participação dos estudantes presentes.  

Em seguida, o pesquisador questionou aos Agentes e Alunos Mobilizados para que fossem 

destacadas algumas informações relevantes.  

No que se refere ao consumo de água na limpeza (Figura 18), observamos que existe 

diferença no consumo de água na limpeza da escola por parte da zeladora 1 e 2. Ou seja, se a 

zeladora 2 consegue limpar a escola com menos água que a zeladora 1, essa diferença no 

consumo, 120 litros, cerca de 12 baldes de água, foi considerada um desperdício. 

A pesquisa com os estudantes da escola também apontou evidências do desperdício de 

água na E.E.M. Santa Tereza. Na Figura 18, mais precisamente no gráfico elaborado pelos 

estudantes, pudemos constatar que 4,2 % desperdiçam água sempre e 12,5 %, às vezes. Com 

base nessas informações, podemos afirmar que o percentual de estudante que desperdiça água 

na referida escola é de 16,7%.  

Vale ressaltar que, na pesquisa envolvendo a percepção dos estudantes sobre o 

desperdício de água por parte dos seus colegas (Figura 19), pudemos observar que, dos 

estudantes pesquisados, 60% deles revelaram que já viram colegas desperdiçando água. 

Assim, com base na análise acima, o pesquisador questionou os Agentes Jovens e 

Alunos Mobilizados com a seguinte pergunta: existe problema no consumo de água na nossa 

escola? Todos responderam que sim, existe. Na sequência, o pesquisador perguntou aos 

estudantes, qual o problema? Prontamente, participantes da pesquisa responderam: o 

problema é o desperdício de água na limpeza da escola e em torneiras nos banheiros e 

bebedouro. 

Além disso, identificou-se que na escola não tem uma ação que use a Matemática em 

um contexto para ajudar a resolver um problema como o desperdício.  
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Essas constatações tornaram, portanto, necessária a elaboração de um plano de ação de 

combate ao desperdício na escola em estudo, que é o tema da próxima atividade do Módulo 3. 

5.3.3 Atividade 3 – Elaboração de um Plano de Ação de Combate ao Desperdício de Água 

Esta atividade foi realizada em 26 de junho de 2017 com o objetivo de elaborar um 

plano de ação, conscientizar e combater o desperdício de água na E.E.M. Santa Tereza. Após 

a explicação dos objetivos dessa atividade para os estudantes, foram formadas quatro equipes. 

Cada uma delas recebeu uma ficha (Apêndice N) para a elaboração do plano de ação com os 

campos: problema(s) identificado(s); descrição da ação; produto; resultado; tarefas e seu 

início e término.  

Cada campo foi esclarecido visando a levar os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados a 

começar a pensar em ideias que pudessem ser desenvolvidas na escola. Além disso, foram 

questionados sobre o que eles poderiam fazer para combater o desperdício de água na escola e 

quais tarefas eles poderiam realizar. Vale ressaltar que cada equipe contribuiu para a 

construção do plano de ação, apontando tarefas para o combate do desperdício. As outras 

questões, como descrição da ação, produto e resultados, levariam mais tempo para que o 

plano fosse concluído. O pesquisar acabou optando por cobrar dos estudantes somente a parte 

das tarefas. 

Assim, foram colhidas as contribuições dos estudantes por meio da ficha entregue a 

cada equipe (Apêndice N) para o enfrentamento do problema de desperdício na limpeza da 

escola e nas torneiras dos banheiros e bebedouro. 

Na sequência, individualmente, o pesquisador organizou as ideias das equipes para o 

problema do desperdício de água na limpeza da escola e desperdício em torneiras e 

bebedouro. Além disso, acrescentou ao plano as ideias sobre o problema da falta de ação que 

use a Matemática no contexto do Consumo Consciente para ajudar a resolver o problema do 

desperdício de água na escola, conforme o Quadro 17, a seguir. 

 

Quadro 17 – Plano de ação de combate ao desperdício de água na E.E.M. Santa Tereza 

Plano de ação 

Problemas identificados Tarefas Início Final 

Falta de exemplos da Matemática Básica 

no contexto do Consumo Consciente que 

contribuam para a resolução do problema 

do desperdício de água na escola. 

Formulação de problemas 01/08/2017 05/08/2017 
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Descrição da ação Tarefas Início Final 

Promover momentos de análise de dados e 

elaboração e resolução de problemas no 

contexto do Consumo Consciente. 

Resolução de problemas 08/08/2017 12/08/2017 

Produto Resultado 

 

Elaborar 8 situações-problema e resolver 

no contexto do Consumo Consciente de 

água. 

Que a Matemática Básica, a partir da Formulação e 

Resolução de Problemas no contexto do Consumo 

Consciente de água, contribua no processo de 

conscientização, mobilização e para reduzir o problema 

do desperdício de água na escola. 

 

Problema Identificado Tarefas Início Final 

 

Desperdício de água na limpeza da escola 

Elaboração de 150 

panfletos e distribuí-los 

para as zeladoras e 

merendeira. 

24/08/2017 07/09/2017 

Descrição da ação Tarefas Início Final 

Realizar a distribuição de panfletos e 

cartazes visando a combater o desperdício 

de água na limpeza da escola. 

 

Elaboração de 10 cartazes 

e afixá-los no ambiente 

escolar. 

24/08/2017 07/09/2017 

Produto Resultado 

Elaborar 150 panfletos e 10 cartazes. Motivar por meio de panfletos e cartazes as zeladoras a 

economizar água na escola. 

Problema identificado Tarefas Início Final 

 

Desperdício de água em torneiras de 

banheiros e bebedouro. 

Duas palestras, sendo uma 

para os alunos da 1ª série 

A e B; e outra para a 2ª e 

3ª série A. 

 

12/09/2017 

 

12/09/2017 

Descrição da ação Tarefas Início Final 

Ofertar palestras e entregar panfletos 

visando a orientar os alunos a consumir 

água na escola de forma racional e sem 

desperdício. 

Entregar panfletos para os 

participantes da palestra e 

afixar cartazes no 

ambiente escolar. 

 

12/09/2017 

 

12/09/2017 

Produto Resultado 

Ofertar duas palestras na escola de Ensino 

Médio Santa Tereza para os alunos e 

professores presentes na escola. 

Conscientizar os alunos e professores a consumirem água 

de forma consciente e sem desperdício. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.4 Módulo 4 – Desenvolvendo o Plano de Ação  na E.E.M. Santa Tereza   

Neste módulo, apresentaremos o desenvolvimento do plano de ação combate ao 

desperdício de água na E.E.M. Santa Tereza. As atividades desenvolvidas foram: Formulação 

de problemas (Atividade 1); Resolução de problemas (Atividade 2); elaboração de panfletos e 

cartazes (Atividade 3); e palestra sobre Consumo Consciente de água na escola (Atividade 4). 
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5.4.1 Atividade 1 – Formulação de Problemas  

A atividade de formulação de problemas objetivou dar oportunidade aos alunos de 

desenvolver a criatividade, a autonomia, reflexão sobre o consumo de água na escola e 

preparação dos mesmos à mobilização da comunidade escolar para o combate ao desperdício 

desse recurso, tendo em vista que a tarefa de formulação gera a possibilidade de produção de 

informações relevantes nesse processo.  

O momento de formulação de problemas ocorreu em 4 de agosto de 2017 com a 

participação de 15 alunos, quando foi possível trabalhar com 7 duplas e um aluno 

individualmente, em um tempo de 1 h e 30 minutos. Um Aluno Mobilizado ficou sozinho 

porque uma Aluna Mobilizada não compareceu à escola, na data dessa atividade, por não 

poder faltar a um compromisso.  

Dando início às atividades, o pesquisador dividiu os 15 alunos presentes em dois 

grupos (Grupos 1 e 2) organizados por duplas, conforme a Figura 18. Essa divisão em grupos 

teve como propósito realizar a troca de problemas para serem resolvidos na Atividade 2 – 

Resolução de Problemas.  

 

Figura 18 – Divisão dos Agentes Jovens e alunos mobilizados 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O Grupo 1 (com 8 alunos) recebeu um conjunto de dados (organizados em quadros e 

tabelas) coletados pelos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados associados ao consumo de 

água na escola e ao desperdício desse recurso em chuveiros e torneiras. A distribuição dos 

conjuntos de dados ocorreu conforme o Quadro 18.  
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Quadro 18 – Conjunto de dados recebido por cada dupla – Grupo 1 

Grupo 1/ Duplas Título dos conjuntos de dados 

Agente 2 e Aluno 1 Desperdício de água em chuveiros e torneiras 

Agente 8 e Aluno 7 Tempo gasto no consumo de água na cantina da escola 

 

Agentes 3 e 4 

Consumo de água na E.E.M. Santa Tereza em m³ em 2016 e 2017; e 

Consumo de água em m³ e valor das contas de água ao longo dos 

meses em 2017. 

Agente 1 e Aluno 2 Consumo de água pela zeladora 1 e consumo de água pela zeladora 

2 em um dia de limpeza na escola em 2017. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na sequência, o referido grupo recebeu orientações para iniciar o processo de 

formulação de problemas. O Quadro 19, a seguir, descreve as orientações dadas.  

 

Quadro 19 – Orientação para a formulação de problemas com um conjunto de dados 
 

Orientações 
1. Formular a situação-problema utilizando a estratégia de Boa Vida et al. (2008), 

―Aceitando os dados‖, em que os estudantes podem criam seus próprios problemas, 

partir de uma expressão, uma figura, tabela ou um conjunto de dados; 

2. Considerar o problema do desperdício de água, no qual cada aluno recebeu uma cópia 

do plano de ação; 

3. Leitura e análise do conjunto de dados e definição de um foco; 
4. Identificação de um conteúdo da matemática básica associada ao conjunto de dados, 

isto é, Média Aritmética, Operações Básicas, porcentagem, proporcionalidade, juros 

simples, função e sequência 

5. Fixação de um objetivo comum, ou seja, reduzir o consumo de água na escola; 

6. A situação-problema deve apresentar um enunciado sobre Consumo Consciente de 

água com dados escolhidos a partir das tabelas ou gráficos ou não, e que apresentassem 

os questionamentos em alternativas ou não. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O pesquisador destacou que os problemas criados tratariam do desperdício da água. 

Salientou-se também que deveriam escolher um conteúdo da Matemática Básica e elaborar 

uma situação-problema com a seguinte estrutura: enunciado, uso de dados matemáticos e um 

questionamento ou mais dispostos ou não em alternativas. 

Dando continuidade, foram distribuídas duas situações no contexto do Consumo de 

água para o Grupo 2 como apresenta o Quadro 20. 

 

Quadro 20 – Situações distribuídas para o Grupo 2 

 

Grupo 1/ Duplas Situações apresentadas 

Alunos 3 e 4 
Alerta para o não desperdício de água 

Agente 7 e Aluno 8 

Agentes 5 e 6 
Consumo de água e dinheiro 

Aluno 6 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para esses sete alunos, explicou-se que na formulação de problemas seria utilizada 

uma técnica de Boa Vida et al. (2008), intitulada ―E se em vez de‖. Essa técnica consiste em, 

a partir da situação-problema recebida, elaborar outra situação modificando alguns elementos 

tais como: o enunciado, os dados ou as alternativas.  

Para facilitar esse processo, o pesquisador apresentou os demais critérios de forma 

expositiva: leitura e análise da situação; identificação de um conteúdo; fixar o objetivo de 

redução do desperdício de água; e que a situação tivesse a mesma estrutura sugerida ao 

primeiro grupo. 

Os alunos leram as situações-problema, analisaram e identificaram os seus e um 

conteúdo da Matemática presente na situação. Na sequência, deram início ao processo de 

formulação a partir das orientações sugeridas. 

Durante esse momento de formulação, percebeu-se que os alunos estavam com dúvida 

na elaboração do enunciado. Para garantir a conclusão dessa tarefa, foi necessário dar 

sugestões que ajudassem os alunos a construírem tais enunciados.  

Foram dadas as seguintes sugestões: o consumidor consciente precisa perceber a 

necessidade de não se desperdiçar a água porque...; os alunos da E.E.M. Santa Tereza 

enquanto consumidos conscientes...; na escola ocorre desperdício em... não ficaria melhor 

assim.... Além disso, pedimos que destacassem dados disponíveis e que criassem um 

questionamento seja envolvendo porcentagem, média aritmética, proporcionalidade, álgebra, 

função do primeiro grau ou as quatro operações básicas. 

É importante frisar que a formulação das situações-problema, pelos quinze alunos 

presentes, não foi uma tarefa fácil. Podemos dar algumas justificativas para a dificuldade dos 

alunos durante o referido processo: dificuldade de leitura de dados e/ou situações-problema; 

falta de hábito em formular situações-problema a partir de outra e por meio de um conjunto de 

dados; e dificuldade de associar o consumo de água, enquanto contexto a uma pergunta 

matemática dos conteúdos sugeridos.  

Assim, foi possível perceber, em um primeiro momento, que a atividade de 

formulação de situações-problema necessita ser bem planejada para que aconteça 

efetivamente, a partir de estratégias já conhecidas. Além disso, é fundamental que se ofereça 

um contexto aos alunos que irão exercitar essa habilidade, e se estabeleça alguns critérios que 

possam nortear os alunos ao longo desse procedimento. 

Acreditamos que o hábito de elaborar problemas poderá melhorar a capacidade de 

leitura, análise de dados e situações-problema no ambiente escolar e no dia a dia. Além disso, 
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pode aumentar a autonomia dos estudantes, isto é, contribuir para o desenvolvimento da 

capacidade de tomada de decisão em vários âmbitos do seu cotidiano. 

Na sequência, serão apresentadas as 8 situações-problema formuladas pelos 15 

estudantes a partir de quatro conjuntos de dados e de duas situações-problema, que serão 

expostos acima da produção dos estudantes para especificar de onde eles iniciaram o processo 

de formulação. Sendo assim, analisaremos a importância dos conjuntos de dados e as 

situações-problema base para a atividade de formulação e as situações formuladas pelos 

Agentes Jovens e Alunos Mobilizados, analisaremos do ponto de vista do conteúdo 

matemático, da criatividade, da elaboração do enunciado e do uso dos dados e do nível de 

complexidade. 

Situação - problema 1  

O aluno 6 do grupo 2 foi responsável pela elaboração da situação-problema 1 a partir 

da situação apresentada na Figura 19. 

 

Figura 19 – Situação-problema: Consumo de água e Dinheiro 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Essa situação-problema (Figura 19) pode contribuir para o estudante refletir sobre a 

importância de o consumidor conhecer como se calcula o valor da conta de água, de ter 

atenção ao valor do consumo em metros cúbicos na conta de água e da necessidade de 

controle no gasto desse recurso, tendo em vista o seu poder econômico, bem como a 

preocupação em não o desperdiçar. Portanto, pode ser utilizada para conscientizar o 

consumidor de água levando em conta, principalmente dois indicadores de Consumo 
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Consciente, quais sejam: Informação e Uso Racional e não Desperdício. A seguir 

apresentamos a produção do referido aluno: 

 

Em escolas, a tarifa de consumo de água é dada de acordo com a categoria, o volume (demanda) em 

m³, como apresenta a seguir. 

 

É importante que o consumidor consciente saiba usar esses dados. Observando os dados da tabela dê 

uma resposta aos questionamentos abaixo: a) Qual o valor da conta de água na escola se o consumo de 

água for de 30 m³? b) Qual a função que representa o consumo de água no intervalo de 0 a 30 m³? 

 

Na situação-problema 1, o Aluno Mobilizado 6 construiu um enunciado sem 

novidades, destacando apenas a importância de o consumidor conhecer a estrutura tarifária do 

consumo de água. 

Além disso, utilizou a tabela de dados com a estrutura tarifária para órgãos públicos 

disponibilizada na situação-base, sem alterá-la. 

Quanto às perguntas elaboradas, a alternativa a foi semelhante à da situação que lhes 

foi apresentada com alteração apenas do valor referente aos metros cúbicos, de 20 para 30. Já 

a alternativa b, podemos afirmar que foi uma criação do Aluno Mobilizado 6, totalmente 

diferente da alternativa b, inicial. 

Quanto ao conteúdo a ser mobilizado para resolver a situação-problema apresentada 

ao Aluno 6, verificou-se o uso somente das operações básicas de adição e multiplicação. Já a 

situação elaborada pelo referido Aluno, além das operações básicas, houve um acréscimo da 

ideia de função. 

Com relação à criatividade, foi evidenciada apenas nas perguntas, ou seja, alterou-se 

um número na alternativa a, além disso, trouxe uma pergunta nova, envolvendo função na 

alternativa B. 

Por fim, o nível de complexidade da situação 1 é difícil, pois pede a representação do 

consumo de água na escola a partir de uma função, conhecimento de álgebra que, na maioria 

das vezes, os estudantes do Ensino Médio não dominam. 
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Situação-problema 2 (Agente 2 e Aluno 1) 

A situação-problema 2 foi elaborada pela dupla formada pelo Agente 2 e Aluno 1 do 

grupo 1, a partir do conjunto de dados apresentados na Figura 20, sobre o desperdício de água 

em tecnologias utilizadas no consumo de água, ou seja, chuveiro e torneira, destacando, as 

perdas por vazamentos e gotejamentos.  

Esse conjunto de dados é importante para conscientizar o consumidor de água e 

incentivar os estudantes a consumir esse recurso natural de uma forma consciente, pois as 

perdas podem ser significativas, se vazamentos e gotejamentos forem detectados.  

A partir dele, o estudante pode ser alertado sobre os seguintes indicadores de Consumo 

Consciente, ou seja, o seu poder enquanto consumidor, da importância do uso racional, a 

necessidade de se procurar informações e o cuidado com a relação do consumo de água e 

dinheiro. 

 

Figura 20 – Desperdício de água em chuveiros e torneiras 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Quanto à situação-problema formulada pela referida dupla, podemos evidenciar que o 

enunciado foi construído destacando a importância do consumo consciente de água, e o dado 

do desperdício em torneiras com gotejamento rápido.  

A seguir, a produção da referida dupla. 

Nós alunos somos consumidores e temos que usar a água de forma consciente para evitar desperdício. 

Em torneiras com gotejamento rápido se desperdiça em um dia de 20 a 32 litros por dia. Se o 

desperdício for de 25 litros por dia através de torneiras com gotejamento rápido, quantos litros desse 

recurso se perdem em um mês? E em um ano? 

 

A resolução dessa questão pode mobilizar conhecimentos da operação básica de 

multiplicação ou a ideia de proporcionalidade, tendo em vista que as grandezas litros e 

quantidade de água desperdiçada são diretamente proporcionais. 
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Podemos afirmar que a questão apresentou criatividade no enunciado, no uso dos 

dados e nas perguntas. 

Quanto ao nível de complexidade, é uma questão de nível fácil, levando em conta que 

o aluno que irá resolver já tem um conhecimento consolidado das quatro operações básicas.  

Situação-problema 3 (Alunos 3 e 4) 

Já a situação 3 foi elaborada pela dupla formada pelos alunos 3 e 4 do grupo 2 a partir 

da situação-problema intitulada Alerta para o não desperdício de água (Figura 21). Ela pode 

ser utilizada também para conscientizar estudantes ou a comunidade de forma semelhante ao 

conjunto de dados, base para formulação da situação 2.  

 

Figura 21 – Situação-problema: alerta para o não desperdício de água 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A seguir, a produção da referida dupla. 

O consumidor tem que se preocupar com o consumo de água em excesso, porque a água do planeta é 

limitada. Só existe 3% de água doce, e 75% de água salgada e nós temos que se preocupar em 

consumir de forma racional. No consumo de água em torneiras pode ocorrer o desperdício de água. 

Uma torneira aberta com gotejamento médio o desperdício em um dia é de 10 a 20 litros. 

Considerando que uma torneira ficou aberta no bebedouro com gotejamento médio e o desperdício de 

água é de 15 litros em um dia. E em 6 meses, qual será a quantidade de água desperdiçada? 

  

Na situação-problema 3, no que se refere ao enunciado, a dupla responsável melhorou 

o texto evidenciando a importância da água e não desperdício devido ao fato de esse recurso 

ser limitado.  

Quanto aos dados do problema, a dupla não apresentou alteração, ou seja, utilizou o 

enunciado conforme está na situação base. Com relação à pergunta, houve uma 

contextualização com o ambiente escolar, destacando o desperdício em um bebedouro em 6 

meses. Para resolvê-la, é necessário apenas mobilizar conhecimento da operação de 

multiplicação e se o estudante explorar outra forma de resolver poderá utilizar a ideia de 

proporcionalidade. 
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Dessa forma, houve criatividade no enunciado e na pergunta e o nível de 

complexidade nessa situação é baixo, considerando que aqueles que forem resolver essa 

situação possuem domínio da operação de multiplicação. 

Situação-problema 4 (Agentes 5 e 6) 

A dupla formada pelos Agentes 5 e 6 do grupo 2 responsabilizou-se pela formulação 

da situação-problema 4, a partir da situação-problema abaixo (Figura 22). Tal situação pode 

ser utilizada para conscientizar os alunos conforme descrito na situação-problema 1. 

 

Figura 22 – Situação-problema: consumo de água e dinheiro 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A seguir apresentamos a situação-problema elaborada pela referida dupla. 

Em um mês a Escola Santa Tereza consumiu 36 m³ de água. A tabela abaixo mostra as tarifas 

cobradas. 

 

a) Com base na tabela quanto a escola vai pagar pelos 36 m³? 

b) Se o consumo reduzisse para 25 m³ a escola iria economizar quanto em dinheiro? 
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Analisando o enunciado da situação-problema 4, podemos perceber que a dupla 

responsável não se reportou à questão do Consumo Consciente, apesar da orientação dada 

nesse sentido. Ela preferiu destacar um dado de consumo em escola, apresentou o conjunto de 

dados retirando a categoria de consumidores, deixando somente as informações faixa de 

demanda e tarifas cobradas. 

Com relação às perguntas criadas, a alternativa a pede o valor do consumo em metro 

cúbico destacado no enunciado. Já a alternativa b manifesta uma preocupação em reduzir o 

consumo de água, fazendo, portanto, referência ao problema que deveria combater na escola, 

o desperdício. 

Já o conteúdo a ser mobilizado pela equipe na situação foi o mesmo que deveria ser 

utilizado para resolver a situação inicial apresentada à dupla, ou seja, as operações básicas, em 

especial, soma, subtração e multiplicação. 

Podemos afirmar que a dupla apresentou criatividade no enunciado, fugindo à 

orientação no que se refere a escrever algo sobre o Consumo Consciente, relacionando com os 

dados do problema. Trouxe modificação na estrutura da tabela de dados tarifários e, nos 

questionamentos, a novidade foi a alternativa b sobre a redução do consumo de água na escola 

e a economia de recurso financeiro. 

Quanto ao nível de complexidade da situação-problema 4, pode-se afirmar que é baixa 

se a dupla possuir conhecimentos suficientes acerca das quatro operações básicas. 

Situação-problema 5 (Agente 8 e Aluno 7) 

A situação-problema 5, formulada pela dupla composta pelos Agentes 8 e Aluno 7 do 

grupo 1, teve como base o conjunto de dados abaixo (Figura 23). Esse conjunto de dados pode 

ser utilizado para conscientizar os estudantes sobre a relação entre o tempo e o gasto de água 

na lavagem da louça na cantina da escola. Ou seja, pode ser destacada a conscientização 

levando em conta os indicadores Dinheiro e Crédito e Uso Racional e não Desperdício. 
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Figura 23 – Tempo gasto no consumo de água na cantina da escola 

 

  Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na sequência, apresentaremos a situação-problema formulada pela referida dupla. 

O tempo é um fator fundamental para o consumo de água, sendo responsável por um consumo 

exagerado ou não, um consumidor consciente opta por realizar as atividades em um menor tempo 

possível, evitando desperdícios. Logo, reflita e responda:  

a) Considere que em 1 minuto com a torneira aberta, gasta-se 115 litros de água, quantos litros são 

gasto em 17 minutos? 

 b) Se em um determinado tempo a merendeira perceber que está gastando muita água e reduzir seu 

tempo da lavagem da louça de 17 para 10 minutos, quantos litros de água ela irá economizar? 

  

A dupla tentou, no enunciado, dar ênfase à importância da variável tempo no consumo 

de água e que o consumidor consciente precisa considerá-la nas suas atividades que envolvem 

o consumo desse recurso, pois essa variável traz implicações positivas ou negativas, seja, 

gasto em excesso ou o contrário. 

Vale evidenciar que, na elaboração das perguntas, a dupla responsável apresentou 

dificuldade de relacionar tempo e consumo de água já que, no conjunto de dados, há apenas o 

tempo gasto para lavar a louça da merenda, pratos, copos e talheres. Para ajudar a dupla, 

ocorreu a orientação para estimarem o gasto de água por minuto com a torneira aberta e 

elaborar perguntas envolvendo o ambiente da cantina. Assim, a dupla não utilizou os dados 

conforme estavam no conjunto de dados, mas sim fizeram estimativas para tempo com a 

torneira aberta e seu consumo na lavagem da louça. Além disso, contemplou a questão da 

preocupação em reduzir o consumo desse recurso a partir da diminuição do tempo com a 

torneira aberta. 
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Essa situação pode ser resolvida utilizando as operações básicas, bem como a ideia de 

proporcionalidade e a técnica da regra de três.  

Podemos destacar que a dupla apresentou criatividade no enunciado e, nas perguntas, a 

partir da estimativa do consumo de água relacionando ao tempo com uma torneira aberta. 

O nível de complexidade também é baixo, considerando que a dupla que for resolver 

tenha conhecimentos das operações básicas consolidados. 

Situação-problema 6 (Agentes 3 e 4) 

A Figura 24 mostra o conjunto de dados que a dupla formada pelos Agentes 3 e 4 do 

grupo 1 utilizou para elaborar a situação-problema 6. Esse conjunto de dados pode ser 

utilizado para revelar aos estudantes a importância de o consumidor consciente conhecer os 

dados do seu consumo de água em metros cúbicos e o gasto de dinheiro nesse sentido 

(indicadores Informação e Dinheiro e Crédito).  Assim, poderá tomar a decisão de manter o 

consumo ou traçar estratégias para reduzir o consumo desse recurso.  

 

Figura 24 – Consumo de água/ m³ na E.E.M. Santa Tereza – janeiro a maio de 2017 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A seguir apresentamos situação 6 formulada pela referida dupla. 

No mês de maio de 2017 foi consumido 33 m³ de água. Se quisermos diminuir esse valor para 22 m³, 

quantos metros cúbicos iremos economizar? E essa redução é quanto em porcentagem? 

  

Fazendo a análise da situação-problema 6, percebemos no enunciado que a dupla 

entendeu o propósito que devemos ter com o conjunto de dados (Figura 6), isto é, analisá-los 

tomar a decisão de reduzir ou não o consumo de água. 

 Na sequência, a dupla destacou o consumo de água do mês de maio e fez um 

questionamento envolvendo a economia desse recurso e a sua representação em porcentagem. 



140 

 

 

 

Quanto ao conteúdo nessa situação-problema foram as operações básicas e 

porcentagem para representar a redução no consumo de água.  

Com relação à criatividade, a dupla poderia ter apresentado um enunciado destacando 

a importância de o consumidor consciente conhecer os dados de consumo, conforme foram 

orientados, mas optaram por destacar um dado do consumo da escola e criaram as perguntas.  

 O grau de complexidade dessa questão pode ser fácil para estudantes que tenham 

domínio da ideia e do cálculo de porcentagem, e de dificuldade média para aqueles que 

tenham pouco conhecimento dessa ideia matemática e difícil para aqueles que não tenham 

conhecimento das operações básicas e da ideia de porcentagem.  

Situação-problema 7 (Agente 7 e Aluno 8) 

A situação-problema 7, formulada pela dupla formada pelos Agente 7 e Aluno 8 do 

grupo 2, destaca a importância de o consumidor se preocupar com o não desperdício de água 

em torneiras. A referida situação foi elaborada com base no problema abaixo (Figura 25). 

Vale evidenciar também que esse problema pode ser utilizado para conscientização sobre a 

importância de se buscar informações, a relação dinheiro e o consumo de água e o uso 

racional da água, ou seja, a partir dos indicadores, Informação, Dinheiro e Crédito e Uso 

Racional e não desperdício.  

 

Figura 25 – Alerta para o não desperdício de água 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na sequência destacamos a produção da dupla: 

A água deve ser consumida de forma racional, pois é limitada e em nossa cidade por exemplo, estamos 

praticamente a quatro dias sem ela na torneira. Além disso, sem a água não somos nada. Na Escola 

Santa Tereza existe o desperdício de água em torneiras do banheiro praticado por alguns alunos. Essa 

é uma questão que nós alunos precisamos refletir. Por exemplo, se a torneira está vazando com 

gotejamento muito rápido o desperdício é superior a 32 litros por dia. Se o desperdício for de 35 litros 

diariamente, calcule: Quantos litros de água se perde em 2 meses? E em 5 meses? 
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Na situação-problema 7, o enunciado foi elaborado pela dupla responsável denotando 

preocupação com o desperdício de água, conforme esperado, destacando o fato de a água ser 

limitada, a escassez de água na cidade de Altaneira e a existência de desperdício desse recurso 

em torneiras dos banheiros na E.E.M. Santa Tereza. 

 A situação-base apresenta dados sobre torneiras com gotejamento médio em que o 

desperdício é de 10 a 20 litros de água. No entanto, a dupla responsável pela formulação da 

situação 7 optou por considerar o desperdício em torneira com gotejamento rápido e o 

desperdício diário superior a 32 litros. Assim, o pesquisador orientou a dupla a fixar uma 

medida para o desperdício superior a 32 litros e elaborar as perguntas. 

 Vale evidenciar que a situação-base traz um questionamento referente ao desperdício 

em 50 dias. Já a situação formulada pela dupla faz dois questionamentos referentes ao 

desperdício em 2 e em 5 meses. 

Com relação ao conteúdo considerado para a elabora das questões, a dupla destacou as 

operações básicas, mas podemos perceber que ela pode ser resolvida utilizando a 

proporcionalidade, já que o desperdício em um dia e o tempo são grandezas diretamente 

proporcionais. 

Podemos afirmar que a dupla foi criativa apresentando inovações no enunciado, nos 

dados e nas perguntas elaboradas. 

Quanto ao nível de complexidade da situação-problema 7, pode ser considerada de 

baixa complexidade para os estudantes que dominam as operações básicas e alta 

complexidade para os que têm dificuldade de leitura, interpretação e habilidade de cálculo 

envolvendo as operações básicas. 

Situação-problema 8 (Agente 1 e Aluno 2) 

A situação-problema 8 foi elaborada pela dupla formada pelo Agente 1 e Aluno 2 do 

grupo 1, tendo como base o conjunto de dados sobre o consumo de água pelas zeladoras 1 e 2 

na limpeza da escola, conforme a Figura 26. Cabe denotar que talvez o gasto maior de água na 

escola deve-se à limpeza na escola.  

Assim, esse conjunto de dados pode ser utilizado para comunicar aos estudantes e 

zeladoras da escola que a água deve ser usada na referida atividade com muito apreço, já que 

pode impactar muito no valor da conta de água e no desperdício de água, se não for bem 

planejado seu gasto. Portanto, a conscientização com o referido conjunto de dados pode ser 
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pautada a partir dos indicadores, especialmente: Uso Racional e não desperdício e Dinheiro e 

Crédito. 

 

Figura 26 – Consumo de água/dia de limpeza pelas zeladoras na escola 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A seguir, a produção da dupla responsável. 

 

Analisando os dados do consumo de água das zeladoras 1 e 2 da E.E.M. Santa Tereza, percebemos 

que a zeladora 1 consome uma quantidade maior de água que a zeladora 2 na limpeza das salas de 

aulas, como pode ser observado através das tabelas abaixo. 
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Assim: a) Quantos litros de água a zeladora 1 está consumindo? b) Quantos litros de água a 

zeladora 2 está consumindo? c) Quantos por cento de água a zeladora 1 gasta a mais que a 

zeladora 2? 

 

A situação 8, formulada pela dupla em questão, apresentou um enunciado destacando 

que a zeladora 1 consome mais água que a zeladora 2 na limpeza da escola.  

Destacaram, em seguida, os dados do mesmo jeito que lhes foi apresentado e iniciaram 

a elaboração das perguntas. 

A dupla elaborou 3 perguntas para levar o respondente a fazer uma leitura dos dados 

apresentados para em seguida poder responder as questões. Essas questões denotam que a 

dupla quis produzir uma informação que mostrasse, por meio de percentual, a diferença do 

consumo de água da zeladora 1 em relação à zeladora 2. 

Para destacar uma informação, portanto, a dupla responsável escolheu o conteúdo 

porcentagem como forma de representação. Vale ressaltar que para responder a alternativa c o 

respondente necessita ter conhecimento das operações básicas, em especial a divisão. 

A dupla expressou sua criatividade no enunciado e nas perguntas. O enunciado 

poderia ter sido mais elaborado revelando a importância dos dados sobre o consumo de água 

para a tomada de decisão na limpeza da escola. 

Por fim, pode-se afirmar que, na situação-problema 8, as alternativas a e b são fáceis, 

pois só necessitam de leitura e compreensão. Já a alternativa c pode ser considerada de média 

complexidade para alunos que saibam efetuar cálculo de porcentagem. Assim, o aluno irá 

apenas analisar bem os dados e fazer os cálculos necessários para dar a resposta. 
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5.4.2 Atividade 2 – Resolução de Problemas 

Essa atividade objetivou proporcionar aos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados uma 

revisão e aprofundamento de conhecimentos da Matemática Básica, mobilizados pelos 

estudantes na formulação de problemas, a saber: Operações Básicas, Porcentagem, 

Proporcionalidade e Expressões Algébricas e Função do Primeiro Grau e por Partes. Além 

disso, produzir informações importantes na mobilização da comunidade no combate ao 

desperdício de água. 

Na data de 9 de agosto de 2017, no turno noturno, foi realizada a Atividade 2 – 

Resolução das situações-problema, num tempo de 2 horas e quarenta minutos.  

Registrou-se a presença dos 16 participantes da pesquisa, tendo sido, nessa atividade 

de resolução, divididos em dois grupos com uma configuração semelhante ao da atividade de 

formulação, visando a realizar a troca dos problemas formulados pelo grupo 1 com os do 

grupo 2.  

Nesse momento de resolução, o grupo 1 foi formado pelos Agentes 2, 3, 5 e 6 e os 

Alunos 3, 4, 5 e 6. Vale ressaltar que o Aluno 5 e o Agente 3 são integrantes novos no grupo 

1. O Aluno 5 foi um faltoso na atividade de formulação e o Agente 3 chegou atrasado nessa 

atividade de resolução e, por isso, ambos passaram a fazer parte do grupo 1. 

Já o grupo 2 adquiriu a seguinte configuração na atividade de resolução de problemas: 

Agentes 1, 4, 7 e 8 e os Alunos 1, 2, 7 e 8. Podemos evidenciar também que o Aluno 1 é o 

único integrante novo no grupo 2. Ele passou a fazer parte do grupo 2 porque o seu parceiro 

no grupo 1 chegou atrasado. Parte dessa configuração pode ser observada na Figura 27. 

 

Figura 27 – Agentes e alunos em momento de resolução de situações-problema 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Na sequência, houve uma troca de problemas do grupo 1 com os do grupo 2. Assim, as 

duplas que estavam uma ao lado da outra trocaram os problemas. Dando continuidade, 

iniciou-se a resolução das situações-problema baseada na Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas de Allevato e 

Onuchic (2014), conforme descrevemos a seguir. 

a) leitura individual e em grupo – Dando início à resolução de problemas, os grupos 

foram orientados a fazer a leitura de forma individual e, em seguida, uma leitura 

em grupo (cada dupla), visando a melhorar o entendimento das situações-

problema. Quando questionados se tinham dúvidas, somente duas duplas 

afirmaram que não estavam compreendendo a situação-problema. Sendo assim, 

elas foram orientadas a fazer uma leitura mais atenta para que pudessem sanar 

suas dúvidas, o que necessitou do auxílio do pesquisador para que a compreensão 

pudesse acontecer; 

b) caminhos da resolução – Dando continuidade, as duplas foram orientadas a 

pensar em estratégias e executá-las. Nesse momento, foi possível auxiliar os 

estudantes, incentivando-os no processo. Não foi um processo fácil, pois o 

pesquisador precisou ser bastante ativo procurando atender à solicitação dos 

alunos envolvidos na resolução das 8 diferentes situações. Por outro lado, foi 

possível atender às solicitações levando em conta o princípio da equidade, ou seja, 

dando atenção a todos, de acordo com as necessidades dos grupos 1 e 2; 

c) exposição das soluções – Quando todas as duplas resolveram a situação-

problema, o pesquisador solicitou que todas elas escrevessem as estratégias e 

soluções no papel madeira para serem discutidas, a fim de buscar uma 

compreensão, verificar erros, acertos e valorizar o esforço de cada participante. 

Cada dupla foi sendo questionada acerca da operação realizada, os caminhos 

percorridos, as operações utilizadas e o pesquisador foi analisando com eles se as 

soluções estavam corretas e, ao mesmo tempo, valorizando o esforço de cada uma 

delas. Mais adiante apresentaremos e discutiremos as soluções dos estudantes para 

cada um dos problemas trabalhados; 

d) formalização – Na sequência, realizamos um momento no qual apresentamos uma 

ou mais soluções formais. Na oportunidade revisamos conceitos das operações 

básicas de multiplicação e subtração, porcentagem, proporcionalidade e função.  
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Os alunos envolvidos tiveram a oportunidade de revisar conceitos matemáticos, 

desenvolver habilidades como a autonomia a criatividade, melhorar a capacidade de resolver 

problema no contexto ambiental. Foi também um momento relevante para produzir 

informações fundamentais para o processo de elaboração de panfletos e cartazes no momento 

de mobilização da comunidade escolar. 

Resolução da Situação – problema 1 

A dupla 5, formada pelo Agente 8 e Aluno 7 (grupo 2), foi responsável pela resolução 

da situação-problema 1 apresentada pela Figura 28, abaixo. 

 

Figura 28 – Situação-problema 1 

Em escolas, a tarifa de consumo de água é dada de acordo com a categoria, o volume (demanda) em 

m³, como apresenta abaixo. 

 

É importante que o consumidor consciente saiba usar esses dados. Observando os dados da tabela dê 

uma resposta aos questionamentos abaixo: a) Qual o valor da conta de água na escola se o consumo de 

água for de 30 m³? b) Qual a função que representa o consumo de água no intervalo de 0 a 30 m³? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na etapa de leitura individual e em grupo, a dupla teve dificuldade em compreender os 

dados da tabela e como se calcularia o valor da quantidade de metros cúbicos de água 

consumidos em escolas.   

Vale evidenciar que, na resolução da alternativa a, o pesquisador precisou dar um 

exemplo de como se calcularia o valor de 20 metros cúbicos. A resposta da referida 

alternativa foi registrada a partir da Figura 29. 
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Figura 29 – Registro da resolução da situação-problema 1 (item a), pela dupla 5, no papel 

madeira 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A formalização apresentada aos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados, com relação à 

alternativa a, foi a mesma apresentada pela dupla 5. Nesse momento, o pesquisador destacou a 

importância da soma e da multiplicação na resolução da alternativa a. 

Com relação à alternativa b, sobre o cálculo do valor do consumo de água em metros 

cúbicos por meio de função, a dupla não conseguiu entender como poderiam expressar uma 

ou mais funções do valor do consumo de água no intervalo de 0 a 30 m³ consumidos de água. 

Por isso, foram dadas dicas ou novos questionamentos, ou seja: procurem ver como se calcula 

o valor do consumo de água no intervalo de 0 a 15 m³ e depois de 16 a 30 m³. Vocês 

procuram uma função. Sendo assim, quem seria a variável dependente e a variável 

independente? Que variável seria o valor da conta de água? E os metros cúbicos? Acredita-se 

que as sugestões não foram suficientes, tendo levado a dupla 5 a não conseguir resolver a 

alternativa b. 

 No momento de exposição e discussão dos resultados encontrados, os alunos 

revelaram-se incomodados por não terem resolvido a alternativa b, mas o pesquisador 

valorizou o esforço deles por terem concluído parte da solução.  

Com relação à alternativa b, ao analisar o cálculo do valor do consumo de água no 

intervalo de 0 a 30 m³, foi possível chegar à conclusão de que não existe uma função do 

primeiro grau do tipo f(x) = ax + b que represente o consumo de água no referido intervalo e 
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sim, uma função por partes. Para o intervalo de 0 a 15 temos a função linear f(c) = 4,08c e 

para o intervalo de 16 a 30 m³ temos a função f(c) = 61,20 + 6,08 (c – 15). Para concluir foi 

revelado aos alunos que o consumo de água nesse intervalo poderia ser representado pela 

função definida por partes apresentadas na Figura 30.  

 

Figura 30 – Registro da formalização da situação-problema 1 no papel madeira 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

Resolução da Situação-problema 2  

A situação-problema 2 foi resolvida pela dupla 6, formada pelo Agente 4 e Aluno 1 

(grupo 2), a qual foi destacada por meio da Figura 31. 

 

Figura 31 – Situação-problema 2 

Nós alunos somos consumidores e temos que usar a água de forma consciente para evitar desperdício. 

Em torneiras com gotejamento rápido se desperdiça em um dia de 20 a 32 litros por dia. Se o 

desperdício for de 25 litros por dia através de torneiras com gotejamento rápido, quantos litros desse 

recurso se perdem em um mês? E em um ano? 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

A referida dupla não teve dificuldade na compreensão da situação-problema 2. No 

momento de planejamento de estratégias de resolução, a dupla escolheu e colocou em prática 

o algoritmo da multiplicação, não tendo dúvida ao longo do processo.   
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Na exposição dos resultados, o pesquisador solicitou que um componente da dupla 

explicasse como chegou às respostas. Na sequência, conferiu-as e constatou-se que estavam 

corretas, como se percebe na Figura 32. 

 

Figura 32 – Registro da resolução da situação – problema 2, pela dupla 6, no papel madeira 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Existem vários caminhos para se chegar a uma solução, mas o pesquisador apresentou 

uma formalização da resposta a partir da ideia de proporcionalidade, visando a revisar esse 

conceito. O pesquisador revisou ainda sobre as grandezas diretamente proporcionais, tempo e 

litros de água desperdiçados em um dia e utilizou a regra de três encontrando os mesmos 

resultados. A Figura 33 apresenta a formalização em relação a essa situação. 

 

Figura 33 – Registro da formalização da situação-problema 2 no papel madeira 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Resolução da Situação-problema 3  

A situação-problema 3 (Figura 34) foi resolvida pela dupla 8, composta pelo Agente 1 

e aluno 2 (grupo 2) que não teve dificuldades na sua compreensão. 

 

Figura 34 – Situação-problema 3 

O consumidor tem que se preocupar com o consumo de água em excesso, porque a água do planeta é 

limitada. Só existe 3% de água doce, e 75% de água salgada e nós temos que se preocupar em 

consumir de forma racional. No consumo de água em torneiras pode ocorrer o desperdício de água. 

Uma torneira aberta com gotejamento médio o desperdício em um dia é de 10 a 20 litros. 

Considerando que uma torneira ficou aberta no bebedouro com gotejamento médio e o desperdício de 

água é de 15 litros em um dia. E em 6 meses, qual será a quantidade de água desperdiçada? 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Ao longo da fase de planejamento e execução das estratégias de resolução, a dupla 

utilizou a multiplicação como o caminho para encontrar a solução. 

As soluções foram expostas e quando a dupla foi questionada sobre o caminho 

percorrido, destacou que a operação utilizada foi a multiplicação e que não tiveram 

dificuldade. Analisando a situação 3, com os alunos presentes, as soluções estavam corretas, 

de acordo com a Figura 35. 

 

Figura 35 – Registro da resolução da situação-problema 3, pela dupla 8, no papel madeira 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Já na fase de formalização, o pesquisador parabenizou a dupla pela solução a partir da 

operação de multiplicação. Em seguida, aplicou a ideia de proporcionalidade, chegando às 

mesmas respostas da dupla. O objetivo foi realçar para os estudantes presentes que eles 

podem obter respostas para um problema percorrendo diferentes caminhos. 

Resolução da Situação-problema 4 

A situação-problema 4, resolvida pela dupla 7, constituída pelo Agente 7 e Aluno 8 

(grupo 2), apresentou aos estudantes a importância de se aprender a calcular o valor da conta 

de água da escola a partir das taxas cobradas por intervalos de metros cúbicos consumidos, 

conforme a Figura 36.     

 

Figura 36 – Situação-problema 4 

Em um mês a Escola Santa Tereza consumiu 36 m³ de água. A tabela abaixo mostra as tarifas 

cobradas. 

 

a) Com base na tabela quanto a escola vai pagar pelos 36 m³? 

b) Se o consumo reduzisse para 25 m³ a escola iria economizar quanto em dinheiro? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Durante a fase de leitura, os alunos não compreenderam essa situação em um primeiro 

momento. A dificuldade foi referente à leitura dos dados da tabela e de como calcular o valor 

dos metros cúbicos a partir da estrutura tarifária. Para sanar a dificuldade de leitura, o 

pesquisador leu com a equipe e deu um exemplo de como calcular o valor de 20 m³.  

Na sequência, estimulou-se a dupla a pensar em estratégias de resolução da situação- 

problema 4. Durante a execução das estratégias, a dupla pediu auxílio do pesquisador para 

acompanhar os resultados encontrados devido ao sentimento de insegurança. Mesmo assim, 

conseguiram encontrar as soluções para as alternativas a e b. 

Os alunos expuseram as respostas encontradas, elas foram discutidas e foi possível 

perceber que a dupla usou as operações de multiplicação, subtração e chegaram, com o 

auxílio do pesquisador, às respostas corretas para as alternativas a e b. Essas podem ser 

observadas a partir da Figura 37. 
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Figura 37 – Registro da resolução da situação-problema 4 pela dupla 7, no papel madeira 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto à formalização, em primeiro lugar, o pesquisador deu relevo às tarifas 

cobradas pela CAGECE. Ou seja, destacou os intervalos de 0 a 15 m³ (R$ 4.08) e de 16 a 50 

m³ (R$ 6,08). Na sequência, apresentou a solução para o item a) considerando o valor do 

consumo de 36 m³ como Vc1. Em seguida, utilizou as operações de soma e multiplicação para 

obter o resultado. Na sequência, fez o mesmo para o item b) considerando Vc2 como o valor 

do consumo de 25 m³. Para finalizar, apresentou o valor da economia de água após realizar a 

diferença entre Vc1 e Vc2, obtendo o mesmo resultado encontrado pela dupla 6, isto é, R$ 

66,88, como mostra a Figura 38. 

 

Figura 38 – Registro da formalização da situação-problema 4 no papel madeira 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Resolução da Situação-problema 5 

 A situação-problema 5 (Figura 39) foi proposta à dupla 2, formada pelos Agente 2 e 3 

(grupo 1), a qual não apresentou dificuldade na sua leitura e compreensão.  

 

Figura 39 – Situação-problema 5 

O tempo é um fator fundamental para o consumo de água, sendo responsável por um consumo 

exagerado ou não, um consumidor consciente opta por realizar as atividades em um menor tempo 

possível, evitando desperdícios. Logo, reflita e responda:  

a) Considere que em 1 minuto com a torneira aberta, gasta-se 115 litros de água, quantos litros são 

gasto em 17 minutos? 

 b) Se em um determinado tempo a merendeira perceber que está gastando muita água e reduzir seu 

tempo da lavagem da louça de 17 para 10 minutos, quantos litros de água ela irá economizar? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na sequência, ocorreu o momento de elaboração de estratégias e execução das 

questões. Verificou-se que a dupla utilizou a multiplicação e a subtração para encontrar a 

solução, não necessitando de auxílio do pesquisador. 

Os resultados foram expostos e a discussão sobre as estratégias de resolução aconteceu 

por meio de um questionamento à dupla: quais as operações matemáticas utilizadas. 

Prontamente responderam, isto é, subtração e a multiplicação. As soluções foram analisadas e 

constatou-se que as respostas para as alternativas a e b estavam corretas como podemos 

perceber na Figura 40. 

 

Figura 40 – Registro da resolução da situação-problema 5, pela dupla 2, no papel madeira 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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No momento de formalização, explorou-se com os Agentes Jovens e Alunos 

Mobilizados o conceito de multiplicação, subtração e os algoritmos das operações em questão 

que foram utilizados, além do cálculo mental enquanto alternativas para a solução dos 

questionamentos da referida situação.  

Além das estratégias utilizadas pela dupla, o pesquisador pôde explorar a ideia de 

proporcionalidade envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Expôs para os alunos 

que a proporcionalidade é um conceito que trabalha a relação entre grandezas diretamente e 

inversamente proporcionais.  Ou seja, quando se aumenta o valor de uma grandeza em 10% a 

outra também aumenta em 10%. Já a grandeza inversamente proporcional, quando 

aumentamos uma em 10% a outra diminui na mesma medida.  

Chegou-se à conclusão que as grandezas tempo e litro de água consumidos são 

diretamente proporcionais. Além disso, que por meio de uma regra de três também poderiam 

encontrar a solução para os itens a e b e depois fazer a diferença entre o valor do gasto de 

água em litros, para 17 e 10 minutos. Apresentou-se assim os cálculos para os alunos como 

descreve a Figura 41. 

 

Figura 41 – Registro da formalização da situação-problema 5, no papel madeira 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Resolução da Situação-problema 6  

A situação 6 foi proposta e resolvida pela dupla 1, formada pelo Agente 5 e pelo 

Aluno 6 (grupo 1). Eles não apresentaram dificuldades na leitura. Essa situação-problema 

pode ser observada a partir da Figura 42. 

 

Figura 42 – Situação-problema 6 

No mês de maio de 2017 foi consumido 33 m³ de água. Se quisermos diminuir esse valor para 22 m³, 

quantos metros cúbicos iremos economizar? E essa redução é quanto em porcentagem? 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Na fase de planejamento, a dupla pensou na utilização de subtração para solucionar o 

item a), ou seja, qual o valor da economia de água se for reduzido o consumo de 33 m³ para 

22 m³, e regra de três para representar essa economia. 

Durante a exposição da solução, o pesquisador estimulou a dupla a identificar as 

operações matemáticas e estratégias utilizadas na resolução. Constatou-se a clareza na 

compreensão dos caminhos percorridos e as soluções propostas, que, após uma análise, 

percebemos que estavam corretas. Dessa forma, os resultados podem ser verificados por meio 

da Figura 43 a seguir: 

 

Figura 43 – Registro da resolução da situação-problema 6, pela dupla 1, no papel madeira 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Já na formalização foi possível explorar o conceito de subtração e as ideias associadas 

a elas, tais como: retirada, diminuição e falta, destacando o método de cálculo mental e o 

algoritmo. Com relação à porcentagem, foi destacado o conceito, ou seja, uma fração 

centesimal. Na sequência, foi dado um exemplo de representação de forma oral.  

Por fim, foram apresentadas duas soluções: a primeira pelo método fracionário, no 

qual se dividiu 11/33 e se multiplicou o resultado por 100, resultando em 33,33%; e a segunda 

foi por meio da regra de três deixando claro como se faz o cálculo de porcentagem por esse 

método. 

Resolução da Situação-problema 7 

A situação-problema 7 (Figura 44) foi considerada de nível fácil pela dupla 4 formada 

pelos Alunos 3 e 4 (grupo 1).  

 

Figura 44 – Situação-problema 7 

A água deve ser consumida de forma racional, pois é limitada e em nossa cidade por exemplo, estamos 

praticamente a quatro dias sem ela na torneira. Além disso, sem a água não somos nada. Na Escola 

Santa Tereza existe o desperdício de água em torneiras do banheiro praticado por alguns alunos. Essa 

é uma questão que nós alunos precisamos refletir. Por exemplo, se a torneira está vazando com 

gotejamento muito rápido o desperdício é superior a 32 litros por dia. Se o desperdício for de 35 litros 

diariamente, calcule: Quantos litros de água se perde em 2 meses? E em 5 meses? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na fase de planejamento e execução das estratégias, a dupla em questão pensou na 

utilização da multiplicação como estratégia eficaz, isto é, conseguiu chegar à solução 

utilizando a referida situação. 

Após a exposição das soluções, a dupla foi questionada acerca da estratégia de 

resolução da referida situação-problema. Diante disso, ficou claro que utilizaram a 

multiplicação como método para chegar à solução para os dois questionamentos. 

 Após a análise das respostas dadas, não houve dificuldade de compreensão e os 

resultados encontrados mostraram-se corretos, o que pode ser verificado na Figura 45 a 

seguir. 
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Figura 45 – Registro da resolução da situação-problema 7, pela dupla 4, no papel madeira 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dando continuidade, o pesquisador fez a formalização dos resultados por meio do 

método algébrico, regra de três.  Salientou que poderiam ter observado na situação a presença 

de duas variáveis: tempo que uma torneira fica aberta com gotejamento rápido e a variável 

litro de água desperdiçados diariamente. Evidenciou também que essas grandezas eram 

diretamente proporcionais, isto é, se uma aumenta a outra aumenta na mesma proporção. 

Sendo assim, se o tempo com a torneira aberta dobrasse, o desperdício de água dobraria.  

Assim, com base no raciocínio algébrico, foi apresentada a formalização para os dois 

questionamentos, no qual se utilizou a regra de três, conforme a Figura 46. 

 

Figura 46 – Registro da formalização da situação-problema 7, no papel madeira 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Resolução da Situação-problema 8 (Dupla 4 – Alunos 3 e 4) grupo 1 

A situação-problema 8 (Figura 47) foi resolvida pela Dupla 4, composta pelo Agente 6 

e a Aluno 5 (grupo 1). 

Figura 47 – Situação-problema 8 

Analisando os dados do consumo de água das zeladoras 1 e 2 da E.E.M Santa Tereza, percebemos que 

a zeladora 1 consome uma quantidade maior de água que a zeladora 2 na limpeza das salas de aulas, 

como pode ser observado através das tabelas abaixo. 

 

 

Assim: a) Quantos litros de água a zeladora 1 está consumindo? b) Quantos litros de água a 

zeladora 2 está consumindo? c) Quantos por cento de água a zeladora 1 gasta a mais que a 

zeladora 2? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A referida dupla não revelou dificuldade na leitura. As respostas foram expostas e as 

soluções encontradas foram discutidas. As respostas foram analisadas e constatou-se que 

estavam erradas. Isso pode ser verificado na Figura 48, quando observamos o resultado da 

soma do consumo de água bem acima do esperado para os itens a e b. 
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Figura 48 – Registro da resolução da situação-problema 8, pela Dupla 3, no papel madeira 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Procurando compreender porque a referida dupla não obteve sucesso, percebeu-se que 

ela não efetuou a soma do consumo de água pelas zeladoras 1 e 2 de forma correta, o que 

levou a obter sucessivos erros. 

 Quando questionada a explicar a obtenção dos resultados com erros, um componente 

da dupla relatou que não colocaram os números de forma correta, um abaixo do outro no ato 

da soma. Ou seja, a dupla não dispôs os algarismos dos números um abaixo do outro, levado 

em conta o valor posicional.  

Nesse sentido, o erro na adição levou a dupla a encontrar o valor de 2360 litros para o 

item a, ao invés de 560, referente ao consumo de água nos diversos espaços da escola pela 

zeladora 1. Cometendo o mesmo erro, encontrou-se o valor de 1570 litros par o item b, ao 

invés de 430, concernente à soma do consumo de água pela zeladora 2. 

 Dando continuidade, fazendo uma subtração entre 2360 e 1570, a dupla chegou à 

diferença de 790 litros, ao invés de 130 que seria a diferença esperada entre 560 e 430. Por 

fim, calculou-se a porcentagem de água consumida a mais pela zeladora 1 encontrando 33,5% 

ao invés de 30,23%.  

Após o entendimento acerca do erro da dupla em questão, foi iniciado o momento de 

formalização da resposta por meio da explicação apresentada na Figura 49, a seguir.  
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Figura 49 – Registro da formalização da situação-problema 8, no papel madeira 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A partir da resolução apresentada, foi possível explicar o valor posicional dos 

algarismos e a sua importância na operação de adição. Além disso, explanou-se por meio de 

regra de três a porcentagem de água consumida há mais pela zeladora 1 em relação ao 

consumo da zeladora 2. 

5.4.3 Atividade 3 – Mobilização da Escola 

Esta atividade foi iniciada em 24 de agosto de 2017 e teve por objetivo a elaboração de 

panfletos e cartazes que serviram como instrumento de sensibilização ao desperdício de água 

na limpeza da escola e em torneiras dos banheiros e bebedouro na E.E.M. Santa Tereza. Para 

sensibilizar a comunidade escolar, o plano de Ação previu a elaboração de panfletos e 

cartazes que foi apoiada pela atividade de formulação e resolução de problemas no contexto 

do Consumo de água na escola e a realização de palestra de incentivo ao Consumo Consciente 

de água na escola. 

Elaboração de Panfletos 

Em um primeiro momento, o pesquisador reuniu-se com 8 alunos os quais se 

responsabilizaram em elaborar os panfletos. Eles foram divididos em duas equipes:  Equipe 1 

(Agentes 1e 2; e Alunos 1 e 2) e Equipe 2 (Agentes 7 e 8; e Alunos 7 e 8) com quatro alunos 

cada. 
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 As duas equipes receberam um texto sobre panfletos, disponível na internet
14

. Na 

sequência, foi dado início à leitura conjunta para a compreensão desse gênero textual. Com 

ajuda do texto, reforçamos que o panfleto é um texto informativo curto que é destinado a 

pessoas em local de grande circulação e que tem as seguintes características: função de 

divulgar informações sobre um bem, festas, circunstâncias ou reivindicar algo. 

As referidas equipes aceitaram a tarefa de elaborar um panfleto. Por fim, destacou-se 

que deveriam se reunir para decidir: uma frase de impacto que evidenciasse a necessidade de 

redução do desperdício de água; qual imagem seria colocada e quais informações seriam 

divulgadas sobre o tema Consumo Consciente e não ao desperdício.  

Para auxiliá-los na construção, distribuímos algumas informações sobre o consumo 

racional de água, algumas informações produzidas por eles por meio da pesquisa realizada na 

escola sobre o consumo de água; e outras oriundas da atividade de formulação e resolução de 

problemas. 

 Para garantir a efetivação da tarefa, o pesquisador se colocou à disposição para 

auxiliar as equipes e marcou o tempo de uma semana para a sua conclusão. Como resultado, 

serão apresentados os dois panfletos elaborados pelas equipes responsáveis, conforme a 

Figura 50 abaixo. 

 

Figura 50 – Panfletos produzido pela Equipe 1 e Equipe 2 

   
Fonte: Dados da pesquisa 

 

                                                             

14
 Disponível em: http://madreclelia.redesagradosul.com.br/wpcontent/uploads/sites/3/2012/03/ 

panfleto_1332931324.pdf 
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Elaboração de Cartazes 

Também na data de 24 de agosto de 2017, reuniu-se com os demais 8 alunos que se 

responsabilizaram pela elaboração de 10 cartazes para serem utilizados na mobilização da 

comunidade no combate ao desperdício de água na E.E.M. Santa Tereza. 

Para tanto, dividimos os alunos em duas equipes: Equipe 3 (Agentes 3 e 4 e alunos 3 e 

4) e Equipe 4 (Agentes 5 e 6 e alunos 5 e 6). O pesquisador deu continuidade ao momento 

abordando o tema cartaz a partir de um texto disponível na internet
15

. Foi realizada a leitura 

por todos os alunos presentes, dando relevo à definição de cartaz, sua função social e suas 

características. 

Dessa forma, as equipes em questão compreenderam que um cartaz é um texto 

informativo e apelativo. Além disso, que ele tem a função de transmitir mensagens ou 

divulgar informações sobre uma temática do dia a dia, construído numa área bem maior que a 

do panfleto, facilitando a sua visualização.  

Por fim, receberam a tarefa de elaborar um cartaz, levando em conta o problema do 

desperdício de água, identificado na pesquisa interna. Para tanto, foram orientados a pensar 

em uma frase de impacto, imagens e informações relevantes sobre: o uso racional da água e 

desperdício, obtidos na pesquisa interna e na atividade de formulação e resolução de 

problemas.  

A conclusão dessa tarefa requereu o incentivo do pesquisador para que os alunos 

agilizassem a produção dos cartazes, dando sugestões visando a melhorar a apresentação das 

figuras e informações no cartaz.  Após um período de duas semanas, essa tarefa foi concluída 

e os resultados serão apresentados a seguir a partir da Figuras 51 e 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

15
 Disponível em: https://www.todamateria.com.br/o-cartaz-como-genero-textual/ 
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Figura 51 – Cartaz elaborado pela Equipe 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 52 – Cartaz elaborado pela Equipe 4 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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5.4.3 Realização de Palestra 

Na data de 12 de setembro de 2017, foram realizadas duas palestras com a temática do 

Consumo Consciente de água visando a sensibilizar os alunos para a redução do consumo de 

água na E.E.M. Santa Tereza. Dessa forma, realizou-se uma palestra para 54 estudantes das 

primeiras séries A e B e uma para 41 estudantes da segunda e terceira série A do turno tarde. 

Vale salientar que essa tarefa foi desenvolvida pela professora de Biologia da referida escola e 

durou de 25 a 30 minutos, cada palestra. 

A professora iniciou os trabalhos dando boas-vindas aos alunos e relatando que iria 

trabalhar com eles o tema Consumo Consciente de água. Evidenciou que essa tarefa fazia 

parte do trabalho de mestrado do pesquisador, o qual estava presente, visando a combater o 

desperdício de água na escola. Esse momento pode ser observado a partir da Figura 53 a 

seguir. 

Figura 53 – Palestra 2ª e 3ª série do Ensino Médio 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na palestra, a professora abordou o porquê consumir a água de forma consciente; o 

poder que o consumidor tem; o que é o Consumo Consciente (AKATU, 2002); a importância 

da água para o corpo humano; e atividades diárias e para o meio ambiente. Além disso, 

alertou os alunos acerca da necessidade de consumir o referido recurso de forma racional e 

salientou a importância do pensamento coletivo e a consideração aos efeitos do consumo de 

água. 

Vale ressaltar que os alunos prestaram a atenção devida durante a palestra. Foi aberto 

espaço para perguntas, mas não houve participação nesse sentido.  

Na sequência, o pesquisador reforçou a importância daquele momento. Ademais, fez 

um relato para todos os presentes acerca das atividades que foram desenvolvidas com os 

Agentes Jovens e Alunos Mobilizados e evidenciou que eles identificaram o problema do 
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desperdício de água na E.E.M. Santa Tereza. Finalizou o momento agradecendo à professora, 

aos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados e todos os presentes e pediu a alguns Agentes 

Jovens e Alunos Mobilizados que entregassem os panfletos e pregassem os cartazes nos 

diversos espaços da escola. 

5.5 Módulo 5 –  Avaliação do Nível de Consciência no Consumo de Água e de 

Aprendizagem Matemática 

No módulo 5, realizamos a aplicação do teste de Consumo Consciente (Atividade 1) e 

o teste de Matemática (atividade 2). Ademais, em cada atividade (1 e 2) objetivamos 

comparar os resultados das duas aplicações dos referidos testes. 

5.5.1 Atividade 1 – Teste sobre Consumo Consciente de Água 

Em 15 de setembro de 2017, houve uma nova aplicação do teste sobre Consumo 

Consciente de água. Essa atividade foi realizada com os 16 alunos, sendo 8 Agentes Jovens e 

8 Alunos Mobilizados, em um tempo de 1 h/a e 20 minutos. 

O teste foi realizado por grupos de quatro estudantes nessa ordem: 3ª A, 2ª A, 1ª A e 1ª 

série B do turno tarde. A Figura 54 apresenta os grupos realizando o teste. 

 

Figura 54 – Aplicação dos testes na primeira série B turno tarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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O teste de Consumo Consciente aplicado nesse momento, não apresentou as questões 

socioeconômicas das famílias presentes na primeira aplicação, tendo em vista que não havia 

mais necessidade de serem reaplicadas.  Apresentou apenas as questões ligadas aos seguintes 

indicadores: Poder do Consumidor, Saúde, Uso Racional e não Desperdício, Dinheiro e 

Crédito, Informações e Independência. Além disso, trouxe como novidade dois 

questionamentos. O primeiro refere-se às mudanças de comportamento dos estudantes ao 

longo e após a realização das atividades da proposta. O segundo pergunta aos estudantes se 

eles perceberam a importância da Matemática Básica para a prática do Consumo Consciente e 

como essa ciência auxilia nesse processo. 

Conforme os dados do quadro 12, a maioria dos estudantes investigados, ou seja, um 

percentual igual ou superior a 68,8% revelou ter domínio dos indicadores: Poder do 

consumidor, Saúde, Uso Racional da água, Dinheiro e Crédito e independência. Por outro 

lado, apenas 12,5% dos alunos revelaram que procuram informações, às vezes, na busca de 

aumentar o conhecimento para tornar o consumo de água o mais consciente possível. 

 Vale ressaltar que apenas 12,5% dos investigados estão na classe de consumidores 

iniciantes, 81,2 % no nível intermediário e apenas 12,5% foram classificados como 

consumidores conscientes. Esses últimos revelaram o maior nível de consciência no consumo 

de água, dominando todos os indicadores considerados na pesquisa. Esses dados podem ser 

vistos no Quadro 21 a seguir.  

 

Quadro 21 – Nível de consciência dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados 

Agentes 

Jovens e 

Alunos 

Mobilizados 

Indicadores de nível de consciência  Nível de 

Consciência 

PC S URD DC I IND IN INT CC 

Agente 1 x x x x - x  x  

Agente 2 x x - - - - x   

Agente 3 x - x x - - x   

Agente 4 x x x x - x  x  

Agente 5 x x x x - x  x x 

Agente 6 x x x x - x  x  

Agente 7 - x x x x -  x  

Agente 8 x x x - - x  x  

Aluno 1 x x x - - x  x  

Aluno 2 x - x - - x  x  

Aluno 3 x x x x - x  x  

Aluno 4 x - x x - x  x  

Aluno 5 X x x x - -  x  
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Aluno 6 x x x x x x   x 

Aluno 7 x x x x - x  x  

Aluno 8 x - x x - x  x  

Vab 15 12 15 12 2 11 2 13 2 

Val. 

Relativo(%) 

93,8 75,0 93,8 75,0 12,5 68,8 12,5 81,2 12,5 

Legenda: PC= Poder do Consumidor; S= Saúde; URD= Uso Racional e não Desperdício; DC= 

Dinheiro e Crédito; I= Informações; IND. Independência; IN= Iniciante; INT= Intermediário; CC= 

Consumidor Consciente 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Após a análise do resultado deste segundo teste de Consumo Consciente de água foi 

possível comparar com os resultados do primeiro teste (questionário diagnóstico), visando a 

verificar se esta pesquisa influenciou os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados. 

De acordo com a Tabela 10, pudemos observar que a maior parte dos investigados no 

primeiro teste, 69%, foram classificados como consumidores iniciantes, ou seja, com o mais 

baixo nível de consciência no consumo de água. Evidenciou-se também que nenhum aluno foi 

considerado Consumidor Consciente. Já no segundo teste, aumentou para 81,2% o percentual 

de alunos no nível intermediário e 12,5 % dos consumidores foram classificados como 

consumidores conscientes. Esse resultado pode ser explicado pelas horas de estudo e reflexão 

sobre a temática do Consumo Consciente de água ao longo do desenvolvimento desta 

proposta na escola. 

 

Tabela 10 – Comparativo dos resultados dos testes sobre Consumo Consciente de água 

Testes  Nível de consciência dos investigados  

Iniciantes (%) Intermediários (%) Consumidores Conscientes (%) 

Teste 1 69,0 31,0 - 

Teste 2 12,5 81,2 12,5 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No final do questionário sobre o nível de consciência no consumo de água, os alunos 

foram perguntados se os comportamentos deles mudaram e em relação a que aspecto do 

consumo de água: Seu comportamento em relação ao consumo consciente de água mudou? Se 

sim, em quê? 

Vale ressaltar que todos os alunos envolvidos responderam que mudaram o 

comportamento em relação ao consumo de água. De forma escrita, no segundo teste, eles 

descreveram em quais aspectos eles mudaram o seu comportamento. Serão apresentadas as 

respostas dos 8 Agentes Jovens e 8 Alunos Mobilizados a seguir.  
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Agente 1 – “Eu já me preocupava com o consumo de água, e agora depois de ter 

participado desse desenvolvimento da proposta eu aprendi a consumir mais ainda 

de forma certa, na lavagem de pratos, na lavagem da casa que eu aproveito a 

água da lavagem das roupas para esfregar a casa. E também consumo a água de 

forma certa, para que não aumente o valor da conta”.  

Agente 2 – “Ao escovar os dentes deixava a torneira ligada. Agora após o projeto 

mudou ao escovar mantenho a torneira fechada só ligo a mesma para o enxague, 

quando eu tomava banho antes do projeto se ensaboava com o chuveiro ligado, 

depois do projeto só ligo para o enxague final”; 

Agente 3 – “Quando eu vou lavar a louça eu ligo a torneira apenas para molhar 

a louça e depois para enxaguar. Quando vou tomar banho e ligo o chuveiro para 

passar o sabonete e me esfrego para tirar o suor, ai em seguida eu ligo o 

chuveiro pra se enxaguar. Quando eu vejo algum cano com vazamento na rua eu 

tento avisar para o pessoal da Cagece”; 

Agente 4 – “No tempo em que eu deixava as torneiras abertas (diminui o tempo); 

e nos litros de água gastos na hora de fazer a limpeza em casa passei a 

economizar água na lavagem de roupa e  reutilizar água na lavagem da roupa 

para lavar a calçada e etc...Comecei a me hidratar mais (beber a quantidade 

certa de água que o meu corpo precisa.)”; 

Agente 5 – “O meu comportamento mudou em relação ao consumo de água; 

agora tenho plena consciência de que água é um bem limitado e que devemos 

economizar hoje para garantir o amanhã”; 

Agente 6 – “Gastar apenas o necessário”; 

Agente 7 – ―Pensei qual o seu benefício e mudei o meu comportamento em 

relação a utilizar a água. Em não deixar o chuveiro ligado, não deixar torneira 

aberta e etc.”; 

Agente 8 – “Não deixo mais a torneira aberta por longos períodos. Tomar 

consciência e conscientizar os outros a não desperdiçar, refletir sobre a 

importância da água e que ela pode acabar”; 

Aluno 1 – “Quando vou escovar os dentes antigamente eu deixava a torneira 

ligada. Agora não deixo mais”.  

Aluno 2 – “Estou economizando mais água quando vou tomar banho não deixo 

mais o chuveiro ligado quando não estou debaixo do chuveiro. E também estou 

gastando mesmo água quando vou lavar os pratos. Antes do projeto eu ligava a 

torneira do banheiro da escola e deixava ligada. Mais depois do projeto tudo 

mudou eu refleti e aprendi que o que eu estava fazendo não era certo. Agora eu 

aprendi a economizar”; 

Aluno 3 – “Melhorou mais as torneiras que eu deixava abertas e diminui o 

desperdício de água.”; 

Aluno 4 – “Quando vou tomar banho uso o chuveiro corretamente e não deixo 

aberto. Fecho a torneira quando estou me ensaboando as mãos e quando estou 

lavando os pratos coloco pouco detergente”; 
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Aluno 5 – “Ele nos ajudou para conscientizar os nossos familiares, amigos, 

vizinhos e aqueles que não tem consciência do que está fazendo. Pois ser 

consciente e está atento a tudo que acontece ao seu lado”; 

Aluno 6 – “Na hora que vejo uma torneira aberta desperdiçando água procuro 

fechá-la. Não uso tanta água para atividades do dia-a-dia como fazia antes de 

todo este processo de aprender sobre a importância da água.”; 

Aluno 7 – “Porque se por acaso vejo uma torneira aberta é o meu dever 

comunicar a direção da escola ou se ver algum vazamento de água na rua devo 

comunicar à Cagece”.  

Aluno 8 – “Quando vou tomar banho fecho o chuveiro bem fechado. Observo bem 

as torneiras se estão gotejando.” 

 

Nos relatos dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados percebemos comportamentos 

novos que denotam consciência relativa aos seguintes indicadores de Consumo Consciente: 

Uso Racional e não desperdício, Poder do Consumidor, Interdependência, Dinheiro e Crédito 

e Saúde. 

Todos os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados manifestaram ter aumentado a 

consciência em relação à importância da água, uso racional e a necessidade de não 

desperdiçar esse recurso. Assim, de acordo com o texto dos estudantes, o indicador em que 

100% dos participantes da pesquisa melhoraram o nível de consciência foi o uso racional da 

água em atividades, como escovação, banho, lavagem de pratos, lavagem de roupa e limpeza 

da casa. 

Conforme os relatos analisados acima, após a participação na pesquisa, os indicadores 

de Consumo Consciente menos evidenciados pelos estudantes foram: Poder do Consumidor 

(Agente 3 e 7); Interdependência (Agentes 5 e 8); Dinheiro e Crédito (Agente 1); e Saúde 

(Agente 4). 

Percebemos também que os estudantes enfatizaram mais comportamentos novos na 

sua maioria, no seu cotidiano da residência familiar. Além, disso, eles poderiam ter destacado 

algum comportamento no ambiente escolar, mais fortemente. 

Assim, observamos que nenhum estudante relatou a importância da procura de 

informações, que é um dos indicadores relevantes para a prática do Consumo Consciente. E 

um número maior de estudantes poderiam ter apontado: a relevância do poder que eles têm de 

influenciar a sociedade no consumo de água; a ação reflexiva em relação ao consumo 

pensando na coletividade; que passaram a pensar mais na relação consumo de água e 

dinheiro; e poderiam ter evidenciada a preocupação com o consumo de água para a saúde do 

organismo. 
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 Quanto à Matemática como uma ferramenta que os consumidores precisam utilizar 

para melhor consumir a água, o pesquisador fez os seguintes questionamentos: Percebeu a 

importância da utilização da Matemática no Consumo Consciente de água? Se sim, na sua 

visão hoje, como a Matemática pode auxiliar no Consumo Consciente de água? 

 É relevante enfatizar que todos os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados relataram que 

perceberam a importância da Matemática no processo de consumo consciente de água.  

 

Agente 1 – “Para calcular os metros cúbicos de água e para formular problemas 

de água utilizando a matemática”; 

Agente 2 – “Sim, mas não gosto de matemática. A quantidade de água por 

minuto, se agente usar menos tempo gasta menos água”; 

Agente 3 – “Minha opinião é que vou economizar água vou economizar dinheiro 

também. Nós usamos os números como os m³ para saber quanto que gastamos em 

um mês. A matemática está presente em tudo”; 

Agente 4 – “Para entender mais o consumo consciente, em pensar antes de 

desperdiçar exageradamente a água, a calcular contas para ver se está sendo 

cobrada corretamente por a empresa que o abastece”; 

Agente 5 – “A matemática auxilia muito em relação ao consumo consciente de 

água. Assim sabemos quantos litros são gastos e o valor da conta”; 

Agente 6 – “Sim, pode calcular vários cálculos, seja o valor que eu vou pagar o 

valor de água que eu vou consumir. Isso ajuda a reduzir o consumo isso se 

possível”; 

Agente 7 – “Assim podemos gastar menos”; 

Agente 8 – “Ajuda a descobrir quantos m³ é gasto por dia e utilizar cálculos 

matemáticos para descobrir o preço da água”; 

Aluno 1 – “Para sabermos quanto gastamos por mês ou se na conta veio mais 

caro. Para saber a porcentagem do volume de água que a gente gasta por mês e 

não serem enganados”; 

Aluno 2 – “Pode a ajudar a você consumir a água de uma forma consciente”; 

Aluno 3 – “Ela ajuda nós entender mais sobre o consumo e nós precisamos 

calcular os metros cúbicos que também ajuda muito no nosso desenvolvimento 

para que nós apreda mais como calcular o valor da conta de água”; 

Aluno 4 – “Matemática ela sempre vai ser utilizada na água porque sempre 

iremos calcular o gasto em m³ do gasto de água”; 

Aluno 5 – “Nas contagem dos volumes cúbicos da água, nas porcentagem e nos 

cálculos que nós não tinha conhecimento”; 

Aluno 6 – “Através dos números que serve de certa forma como um alerta sobre o 

problema com a água, no qual podemos analisar esses números como por 

exemplo os m³ consumido mensamente e assim buscar diminuir esses números. 

Nos concientizando sobre o consumo”; 
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Aluno 7 – “Para saber se em um atraso na conta quanto a pessoa iria pagar a 

mais com o juro entre outras maneiras”; 

Aluno 8 – “Porque ela deixa mais explicado consumo de água consciente. Ou 

seja, com ajuda da matemática ficou mais fácil para sabermos a totalidade de 

água desperdiçada”  

 

Analisando as respostas dos alunos sobre como a Matemática pode auxiliar no 

Consumo Consciente de água a fonte de informação foi a função da matemática mais 

apontada pelos estudantes. Vale ressaltar que essas informações a que eles se referem são: os 

metros cúbicos consumidos, o valor do metro cúbico, os juros cobrados por atraso do 

pagamento e o valor da conta de água. 

Com relação às informações, os estudantes destacaram que elas servem para:  

conscientização; acompanhamento do consumo de água e fazer cálculos; análise de dados 

para diminuir o desperdício; ajuda na reflexão e planejamento do consumo de água; alerta 

sobre problemas existentes; as consequências da falta de pagamento. 

Revelaram também que a Matemática auxilia na prática do Consumo Consciente a 

partir de cálculos envolvendo o consumo de água, sendo importante para o processo de 

tomada de decisão, como a redução do desperdício do referido recurso natural. 

Ademais, podemos evidenciar no relato dos estudantes que os consumidores podem 

aplicar ideias matemáticas como a proporcionalidade para compreender a relação entre 

grandezas no contexto do consumo de água, cujo conhecimento é importante para se evitar o 

desperdício. 

5.5.2 Atividade 2 – Teste de Matemática  

Em 15 de setembro de 2017, foi reaplicado também o mesmo teste de Matemática da 

primeira aplicação por um tempo de 2h/a e 40 minutos, sem nenhuma alteração, logo após o 

término do teste de consumo consciente, com a mesma organização, ou seja, uma sequência 

de grupos com quatro componentes cada, assim: 1ª série A, 1ª série B, 2ª série A e 3ª série A, 

respectivamente. 

Durante a realização do referido teste, os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados 

utilizaram uma calculadora simples como recurso auxiliar na resolução das questões, quando 

necessário. A justificativa para isso é tornar o momento diferenciado da sala de aula 

tradicional, com clima mais leve e dando oportunidade aos participantes da pesquisa 

utilizarem essa ferramenta pedagógica tão utilizada no mundo do trabalho. 
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Na segunda aplicação do mesmo teste de Matemática, o desempenho dos alunos foi 

melhor, pois constatamos um maior percentual de acertos. 

Os dados revelaram que 8 alunos dos 16 presentes, ou seja, 50% dos alunos que 

realizaram o teste conseguiram obter um desempenho de acertos superior a 50%. Nessa 

segunda aplicação, a maioria dos alunos acertaram principalmente as questões 1, 2, 3, 4, 6b, 

6c e 7. Os conteúdos das questões do teste de Matemática Básica que esses estudantes 

acertaram são respectivamente: Média Aritmética, Operações Básicas, 

Porcentagem/Proporcionalidade, Juros Simples, Função e Sequência 

Esse resultado se deve ao fato de os alunos terem estudado um pouco mais a 

Matemática nos meses de maio a agosto de 2017; além disso, foi decorrente da contribuição 

das atividades de Formulação e Resolução de problemas indicadas no contexto dessa proposta 

de ensino. 

Por outro lado, 8 dos 16 alunos investigados obtiveram resultado inferior a 50%. As 

questões que mais acertaram foram 1, 2, 6b e 7. Os conteúdos referentes a essas questões são, 

nessa ordem: Média Aritmética, Operações Básicas, Função e Sequência. Esses dados podem 

ser analisados conforme a Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Análise dos rendimentos dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados no teste de 

matemática no contexto do Consumo Consciente 

Participantes/Questões Acertos A% Erros E% 

Agente 1 1,2,4, 5,6b,6c,7 77,78 3,6a 22,22 

Agente 2 1,6b,7 33,33 2,3,4,5,6a,6c 66,67 

Agente 3 1,2,6b, 33,33 3,4,5,6ª,6c 66,67 

Agente 4 1,2,6b,7 44,44 3,45,6a,7 55,56 

Agente 5 1,2,3,4,5,6a,6b,7 88,89 6c 11,11 

Agente 6 1,3,4,5,6a,6b,7 77,78 2,6c 22,22 

Agente 7 1,2,3,4,5,6b,6c,7 88,89 6a 11,11 

Agente 8 1,2,3,4,6b,6c,7 77,78 5,6a 22,22 

Aluno 1 1,6b,6c,7 44,44 2,3,4,5,6a 55,55 

Aluno 2 1,6b,7 33,33 2,3,4,5,6a,6c, 66,67 

Aluno 3 1,2,3,7 44,44 3,4,5,6ª,6c 55,56 

Aluno 4 2,3,6b,7 44,44 1,4,5,6a,6c 55,56 

Aluno 5 1,2,6b 33,33 3,4,5,6a,6c,7 66,67 

Aluno 6 1,3,4,5,6b,6c,7 77,78 2,6a 22,22 

Aluno 7 1,2,4,6b,7 55,56 3,5,6a,6c, 44,44 

Aluno 8 1,2,3,4,5,6b,6c,7 88,89 6a 22,22 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Com base nos acertos dos alunos nesse teste, eles foram classificados em Muito 

Crítico, Crítico, Intermediário e Adequado, tendo como base a escala do Sistema Permanente 
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de Avaliação do Estado do Ceará – SPAECE. A Tabela 12 revelou que 25% dos alunos que 

realizaram o teste estão no estado Muito Crítico, isto é, conseguiram resolver no máximo três 

questões sem apresentar os cálculos básicos. Além disso, 31,25% dos alunos foram 

classificados em críticos. Esses acertaram de 4 e 5 questões e já apresentaram cálculos nas 

questões. 

Evidencia-se ainda que o maior percentual, 43,75% foi de alunos no estado 

intermediário, ou seja, já possuem os conhecimentos básicos, dominando parte dos conteúdos 

apresentados no teste. Por fim, destaca-se que nenhum aluno que participou da pesquisa 

domina todos os conteúdos, já que nenhum acertou as 9 questões.  

 

Tabela 12 – Classificação dos Agentes jovens e Alunos Mobilizados de acordo com o seu 

rendimento no segundo teste de matemática 
Nível Agentes Aluno Mobilizado F F% 

Muito crítico 2 e 3 2 e 5 4 25,00 

Crítico 4, 1,3,4 e 7 5 31,25 

Intermediário                                                                  1,5,6,7 e 8 6 e 8 7 43,75 

Adequado - - - - 

Total 8 8 16 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Ao comparar o primeiro e segundo resultado dos testes de Matemática, a partir da 

Tabela 16, podemos perceber que reduziu o percentual 56,25% para 25,00% de alunos no 

estado muito crítico. Além disso, permaneceu o percentual de alunos no estado crítico e 

aumentou o percentual de 12,5% para 43,75% de alunos no intermediário. Salientamos que 

não foi constatado nenhum aluno com desempenho adequado na Matemática, conforme a 

Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Comparativo do desempenho dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados no teste 

de Matemática 

 
Níveis Teste 1 (%) Teste 2 (%) 

Muito crítico 56,25 25,00 

Crítico 31,25 31,25 

Intermediário 12,50 43,75 

  Adequado -  

 Total                           100,00        100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Essa melhora no rendimento dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados pode ser 

atribuída à contribuição da atividade de formulação e resolução de problemas propostas no 

módulo 4 e às aulas de Matemática na sala de aula, ministradas pelo professor da referida 

disciplina em cada uma das três séries do Ensino Médio no turno tarde
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6 AVALIAÇÃO  

Este capítulo abordou a avaliação da proposta de ensino de Matemática baseada na 

Formulação e Resolução de Problemas, no contexto do projeto Agente Jovem e do Consumo 

Consciente de água na escola.  

Para tanto, realizamos uma análise das 16 atividades organizadas nos cinco Módulos 

da referida proposta que nos permite, em seguida, avaliá-la a partir das seguintes categorias de 

análise: formação do estudante, contextualização do ensino de Matemática, metodologia da 

Formulação e a Resolução de problemas, aprendizagem matemática, trabalho coletivo e a 

sensibilização para o consumo consciente de água na escola. 

6.1 Formação do Estudante 

Para os PCN (BRASIL, 2000), a formação do estudante do Ensino Médio deve 

contemplar, não só a aquisição de conhecimentos, a preparação científica e o domínio das 

tecnologias, mas também ―o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar 

informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do 

simples exercício de memorização‖ (BRASIL, 2000, p. 5). 

Sendo assim, a nossa proposta de intervenção procurou dar ênfase ao aprofundamento 

dos conhecimentos de Matemática Básica e levar Agentes Jovens e Alunos Mobilizados a 

desenvolverem habilidades, tais como: pesquisar, buscar por informações, analisar 

informações, formular e resolver problemas no contexto do projeto Agente Jovem e do 

Consumo Consciente de água. 

A LDB, no seu Art. 35 (BRASIL, 1996), aponta também que o Ensino Médio deve 

formar os estudantes para o mercado de trabalho e o exercício da cidadania. Nesse sentido, 

procuramos desenvolver nos participantes da pesquisa a habilidade de trabalhar em equipe; a 

argumentação e a comunicação nas atividades de mobilização dos estudantes e na análise de 

dados; a reflexão sobre o consumo de água no processo de tabulação e análise de dados; a 

identificação de problemas e a sensibilização dos estudantes para a resolução de problemas 

reais em seus contextos. 

O documento da segunda versão da Base Nacional Comum Curricular do Ensino 

Médio (BRASIL, 2016) defende que essa etapa da Educação Básica deve contribuir para 

aprofundar a compreensão do mundo e dar condições aos estudantes de ampliar, consolidar e 
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complementar a sua formação, contribuindo para o desenvolvimento das capacidades de 

abstração, reflexão, interpretação, proposição e ação, o que é importante para a capacidade de 

autonomia pessoal, profissional, intelectual e política. 

Essas habilidades foram contempladas na proposta, uma vez que os estudantes 

identificaram um problema e foi elaborado um plano com as suas participações com o intuito 

de combater o desperdício de água na escola. Ou seja, a proposta contribuiu também para que 

os estudantes compreendessem o mundo e agisse sobre ele, o que é importante para o 

enfrentamento do mundo do trabalho e a vida como cidadão ao término do Ensino Médio. 

Por fim, essa proposta foi importante para a formação dos estudantes, os quais 

puderam perceberam a importância da Matemática para a solução de problemas do cotidiano 

como o desperdício de água. Pois, ―ao final do Ensino Médio, espera-se que os alunos saibam 

usar a Matemática para resolver problemas práticos do quotidiano‖ (BRASIL, 2006).  

6.2 Contextualização 

Para os documentos oficiais nacionais PCN (BRASIL, 2000). PCN + (BRASIL, 

2012), OCEM (BRASIL, 2006), DCNEM (BRASIL, 2013) e a segunda versão da BNCC 

(BRASIL, 2016), a contextualização é um dos pilares do ensino. 

A contextualização é importante para tornar a formação dos estudantes mais 

significativa, permitindo que eles conheçam o mundo e tenham a possibilidade de melhorar a 

realidade utilizando os conhecimentos das várias disciplinas, inclusive da Matemática. 

Para a BNCC (BRASIL, 2016), contextualizar na Matemática é desenvolver o ensino 

em infinitos contextos, sejam oriundos de práticas sociais, de outras áreas do conhecimento ou 

de contextos da própria Matemática. Essa contextualização pode ocorrer no âmbito de 

projetos ou a partir de temas especiais integradores do ensino, que permitam as várias áreas 

do ensino trabalharem juntas em prol da formação integral dos estudantes. 

Dessa forma, podemos considerar que a nossa proposta de ensino é contextualizada, 

pois foi desenvolvida no contexto do projeto Agente Jovem e a temática do Consumo 

Consciente de água foi importante para o desenvolvimento da Matemática Básica através da 

Formulação e Resolução de Problemas. 

Para os PCN (BRASIL, 2000), a contextualização do conhecimento é um recurso que 

as instituições de ensino têm para tirar o estudante da condição de espectador passivo na 

aprendizagem. Além disso, se bem trabalhada, a relação entre o estudante e o objeto do 

conhecimento pode gerar aprendizagens significativas. 
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A partir desse entendimento, planejamos atividades de pesquisa, análise de dados, 

identificação e elaboração de problemas levando em consideração a participação ativa e da 

contextualização com o intuito de que o estudante construísse o seu próprio conhecimento e 

não apenas fossem espectadores passivos na aprendizagem. 

Conforme as OCEM (BRASIL, 2006), acreditamos que, no ensino contextualizado, os 

estudantes podem perceber a importância da Matemática na sua vida e ser capazes de analisar 

a realidade sendo ela uma fonte inesgotável de aprendizagem. Além disso, o estudante passa a 

valorizar mais a realidade à sua volta ou distante e a desenvolver uma nova perspectiva sobre 

a realidade, observando-a e enxergando possibilidades de mudança. 

Ou seja, o ensino contextualizado, quando posto em prática, é uma estratégia que 

permite relacionar a teoria com a prática e, além disso, a construção de significados e a 

apreensão e intervenção na realidade (BRASIL, 2013). Vale ressaltar que a constatação de um 

problema gerou a possibilidade de trabalhar o conhecimento matemático como instrumento de 

intervenção no combate ao desperdício de água na escola. 

6.3 Metodologia da Formulação e Resolução de Problemas 

Pudemos perceber a importância da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação 

de Matemática através da Resolução de Problemas, aliada à Formulação de Problemas, a qual 

foi desenvolvida com o interesse de contribuir, de forma significativa, com a formação dos 

Agentes Jovens e Alunos Mobilizados. 

 As atividades de Formulação e Resolução de problemas ocorreram no contexto do 

Consumo Consciente de água seguindo orientações da BNCC (BRASIL, 2016), pois, a partir 

de um contexto da realidade social ou ambiental do aluno, este poderá formular um problema, 

respondê-lo, e nesse processo, ele mobiliza conhecimentos. Na sequência, usa seus 

conhecimentos para encontrar uma solução para a questão formulada. Além disso, tem a 

oportunidade de confrontar o resultado com o contexto problematizado, produzindo 

significados novos que podem ser importantes para o desenvolvimento de outras capacidades 

e significados em outras situações de aprendizagem.  

Compreendemos, em um primeiro momento, que a atividade de formulação de 

situações-problema necessita ser bem planejada, a partir de estratégias já conhecidas, para que 

aconteça efetivamente. Além disso, é fundamental que se ofereça um contexto aos alunos que 

irão exercitar essa habilidade, e se estabeleça alguns critérios que possam norteá-los ao longo 

desse procedimento. 
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Percebemos também a dificuldade dos estudantes, os quais necessitaram do auxílio do 

pesquisador, que precisou dar exemplos de enunciados e estimular os estudantes por meio de 

questionamentos para que eles pudessem concluir a atividade. Ou seja, para que os alunos 

possam melhorar a habilidade de formular essa tarefa, ela precisa estar constantemente 

fazendo parte do ensino de Matemática.   

Acreditamos que o hábito de elaborar problemas contribuiu para os Agentes Jovens e 

Alunos Mobilizados melhorarem a capacidade de leitura, análise de dados e situações-

problema no ambiente escolar e no dia a dia. Além disso, pode aumentar a autonomia dos 

estudantes, isto é, contribuir para o desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão em 

vários âmbitos do seu cotidiano. 

Quanto à Resolução de Problemas, colocamos em prática um processo baseado na 

Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de 

Problemas, utilizando como princípios a ideia de que o estudante é construtor do seu próprio 

conhecimento matemático, a partir de situações-problema, com a mediação do pesquisador.  

Assim, os alunos envolvidos tiveram a oportunidade de revisar conceitos matemáticos, 

desenvolver habilidades como a autonomia e a criatividade, melhorar a capacidade de resolver 

problema no contexto ambiental. Foi também um momento relevante para dar suporte aos 

estudantes no processo de elaboração de panfletos e cartazes relevantes para o momento de 

mobilização da comunidade escolar. 

Acreditamos que a referida Metodologia ajudou a desenvolver e a mobilizar 

habilidades já existentes, como o poder de análise, criatividade e reflexão, de acordo com o 

que defende o documento da segunda versão da BNCC (BRASIL, 2016). Além disso, 

mobilizou conhecimentos matemáticos e a construção de significados para os conhecimentos 

no contexto do Consumo Consciente.  

6.4 Aprendizagem Matemática 

Para analisarmos o conhecimento matemático dos Agentes Jovens e Alunos 

Mobilizados, comparamos os resultados de um teste de Matemática Básica aplicado na 

primeira atividade do Módulo 2 e na primeira atividade do Módulo 5. 

O teste continha sete questões, sendo a de número 6 com 3 itens, o que gerou a 

possibilidade de 9 acertos ou 9 erros.  

As questões desse teste envolveram os seguintes conteúdos distribuídos nas seguintes 

unidades de conhecimento: Números e Operações (as quatro operações e sequência 
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numérica), Estatística (média aritmética), Álgebra e Funções (expressões algébricas, 

proporcionalidade e função do primeiro grau). 

Essa divisão seguiu a forma de organização do conhecimento matemático conforme o 

documento da segunda versão da BNCC (BRASIL, 2016) que elenca 5 unidades de 

conhecimento, a saber: Geometria, Grandezas e Medidas, Estatística e Probabilidade, 

Números e Operações, Álgebra e Funções. 

Assim, comparando os resultados da primeira e segunda aplicação do teste de 

Matemática, observamos que houve melhora nos resultados obtidos pelos Agentes Jovens e 

Alunos Mobilizados. Essa constatação pode ser explicada pela contribuição da proposta de 

ensino a partir da reflexão proporcionada aos estudantes na elaboração do questionário de 

pesquisa, na tabulação e análise dos dados coletados e por meio da oportunidade de elaborar e 

resolver problemas envolvendo as operações básicas, proporcionalidade, porcentagem e 

função. A elaboração e resolução de problemas pode ter contribuído para melhorar a leitura, 

análise de dados e a habilidade de os estudantes resolverem problemas, impactando assim no 

resultado da segunda aplicação do teste de Matemática. 

6.5 Trabalho Coletivo 

O trabalhar coletivo é um dos fundamentos do projeto Agente Jovem como se percebe 

no seu manual de implementação (UNIBANCO, 2012). Essa estratégia pressupõe a divisão de 

tarefas e sua realização pelas partes visando a atingir um objetivo comum, a melhoria da 

qualidade do Ensino Médio. Além disso, pode desenvolver o poder de reflexão, análise e 

planejamento de ações de forma coletiva para que os estudantes se sintam corresponsáveis e 

comprometidos para a realização das ações em torno de um objetivo comum.  

Para deixar clara a importância do trabalho coletivo, o pesquisador desenvolveu uma 

dinâmica intitulada Escravos de Jó com os Agentes Jovens. Assim, os participantes também 

perceberam que, no trabalho coletivo, cada estudante precisa fazer a sua parte na busca de um 

objetivo. Na sequência, revelou a necessidade dessa estratégia durante o desenvolvimento das 

atividades da proposta de ensino.  

 Para tanto se justificou que o trabalho em equipe seria uma das condições para a 

realização das atividades com uma maior qualidade e uma oportunidade para aprender a 

trabalhar em prol da resolução de um problema comum. Acrescentou ainda a possibilidade de 

que eles desenvolvessem habilidades pessoais e profissionais, tais como: a reflexão, 

comunicação, análise, interpretação, planejamento e a tomada de decisão coletiva. 
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O trabalho coletivo foi colocado em prática na atividade 1 do módulo 2, quando os 8 

Agentes Jovens mobilizaram mais 8 estudantes para participarem do desenvolvimento da 

proposta de ensino. Com a mediação do pesquisador, houve o planejamento e a execução 

dessa atividade, respeitando as ideias dos Agentes Jovens.  

A elaboração do questionário da pesquisa interna também envolveu o trabalho 

coletivo. Os estudantes foram divididos em quatro equipes, cada uma delas elaborou questões 

envolvendo o consumo de água na escola e, ao final, decidiu-se quais delas iriam fazer parte 

do questionário. Nesse momento, os estudantes utilizaram as habilidades de reflexão, 

criatividade e a tomada de decisão. 

A prática do trabalho em grupo foi desenvolvida na organização de dados (tabulação) 

e a escrita dos dados (análise) na produção de informações importantes para que os Agentes 

Jovens e Alunos Mobilizados identificassem o problema do desperdício de água na escola. 

Foi relevante a interação entre estudantes e o pesquisador e contribuiu para a melhora da 

habilidade de comunicação, organização e análise de dados.  

Essa estratégia também foi utilizada nas atividades de formulação e resolução de 

problemas. Dessa forma, em equipes, os estudantes também analisaram conjuntos de dados, 

situações-problema; além disso, exercitaram a criatividade ao formular problema e tiveram a 

oportunidade de melhorar a capacidade de resolvê-los o raciocínio lógico, entre outas. 

Além disso, o pesquisador trabalhou em equipe com a diretora da escola em estudo, 

tendo sido muito importante para que este trabalho desse certo. A diretora deu autorização 

para a pesquisa ser realizada e deu todo o apoio que o pesquisador precisou para realizar as 

atividades da proposta de ensino. 

Podemos acrescentar a parceria com os três professores Diretores de Turma no 

planejamento da seleção dos Agentes Jovens. Os professores Diretores de Turma são 

responsáveis por uma turma da escola para que possam acompanhar o desempenho dos 

estudantes e ajudarem a gestão a resolver problemas que possam vir a surgir.  

Não poderíamos deixar de citar o trabalho com a professora de Biologia, no 

planejamento da participação na sensibilização dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados e 

na realização de palestras para os demais estudantes da E.E.M. Santa Tereza. 

Por fim, é relevante citar o trabalho em equipe com a merendeira, as zeladoras e a 

assessora financeira que ajudaram como puderam para que os estudantes pudessem coletar os 

dados. Além disso, podemos destacar a importância da parceria com todos os professores da 

escola na liberação dos estudantes no turno regular (tarde), para que eles pudessem participar 
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das atividades da proposta de ensino. Vale ressaltar que o pesquisador combinou com os 

referidos docentes para que, quando os alunos fossem liberados, eles passassem uma atividade 

do conteúdo trabalhado na aula em que ele fosse se ausentar. 

Assim, podemos dizer que o trabalho em equipe tornou esta atividade mais 

interessante e foi de fundamental importância para que a proposta de ensino fosse 

desenvolvida ao longo do ano de 2017. 

6.6 Sensibilização para Consumo Consciente 

Em um primeiro momento, na atividade 2 do módulo 2, foi realizado um diagnóstico 

por meio da aplicação de um teste sobre o Consumo Consciente, elaborado a partir de 6 

indicadores (AKATU, 2005): Poder do Consumidor, Saúde, Uso Racional e não desperdício, 

Dinheiro e Crédito, informação e interdependência. 

O Instituto Akatu (2005), elaborou 4 (quatro) classes que apresentaram o nível de 

consciência dos consumidores, ou seja, Indiferentes, Iniciantes, Intermediários e Conscientes. 

Assim, neste trabalho, consideramos apenas três níveis de consciência para classificarmos os 

Agentes Jovens e Alunos Mobilizados a partir dos resultados do teste aplicado na atividade 2 

do módulo 2 e na atividade 1 do módulo 5, ou seja, Iniciantes, Intermediários e Conscientes. 

Os resultados das duas aplicações do teste de Consumo Consciente revelaram que 

melhorou o nível de consciência dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados. Isso pode ser 

atribuído às reflexões propostas acerca do consumo de água na escola. Para tanto, foram 

relevantes as seguintes atividades: estudo se há o Consumo Consciente de água, pesquisa, 

análise de dados, Formulação e Resolução de Problemas e na elaboração de panfletos e 

cartazes para o processo de mobilização da comunidade escolar para a redução do consumo 

de água. 

Vale ressaltar que todos os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados revelaram ter 

mudado o comportamento em relação ao consumo de água e reconheceram a importância da 

Matemática para auxiliá-los no Consumo Consciente de água. 

Além dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados, houve a tentativa de sensibilização 

dos demais estudantes do turno tarde, funcionários, professores e a diretora da E.E.M. Santa 

Tereza a partir do desenvolvimento de um plano de ação após a identificação do problema do 

desperdício de água na referida escola. 

Acreditamos que as atividades do plano de ação contribuíram para o processo de 

conscientização dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados e demais membros da escola 



182 

 

 

 

E.E.M. Santa Tereza com vistas ao combate do desperdício de água no referido local, mas há 

a necessidade de continuar esse trabalho de conscientização, tendo em vista que a prática do 

Consumo Consciente não é um ato pontual e sim uma constante pelos membros da 

comunidade escolar e pela sociedade em geral. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho objetivou responder ao seguinte questionamento: de que maneira a 

identificação, formulação e resolução de problemas no contexto do projeto Agente Jovem e 

do Consumo Consciente de água na Escola de Ensino Médio Santa Tereza pode favorecer a 

compreensão do ensino de Matemática básica no Ensino Médio?  

Para buscar respostas, procuramos compreender o Ensino Médio, mais precisamente 

sobre o ensino de Matemática na última etapa da Educação Básica, a partir dos documentos 

educacionais, tais como: PCEM (BRASIL, 2000), OCEM (BRASIL, 2006), DCNEM 

(BRASIL, 2013) e no documento da segunda versão da BNCC (BRASIL, 2016). 

Todos esses documentos educacionais do Governo apontam a necessidade de o ensino 

de Matemática ser contextualizado e interdisciplinar. É importante destacar que o documento 

da segunda versão da BNCC (BRASIL, 2016) sugere que o ensino de Matemática deve 

contemplar a formulação e Resolução de Problemas porque a partir de um contexto da 

realidade social ou ambiental o estudante formula um problema, mobiliza conhecimentos e 

procura soluções para o problema formulado. 

Além disso, procuramos compreender o projeto Agente Jovem na perspectiva de 

desenvolvimento da Matemática escolar no Ensino Médio a partir do manual do Agente 

Jovem (UNIBANCO, 2012) e escolhemos o Consumo Consciente como contexto para o 

desenvolvimento de atividades matemáticas. 

Na sequência, elaboramos uma proposta de ensino de Matemática no contexto Geral 

do ProEMI e mais especificamente do projeto Agente Jovem e do Consumo Consciente de 

água, organizada em 5 módulos, e utilizamos a metodologia de Ensino Aprendizagem através 

da Resolução de Problemas como metodologia de ensino aliada à formulação de problemas. 

 O objetivo da pesquisa foi conscientizar os Agentes Jovens Alunos Mobilizados a 

consumirem água de forma consciente e oportunizar a Revisão de conteúdos da Matemática 

Básica, a partir da Formulação e Resolução de Problemas, e utilizá-las como ferramenta no 

combate ao desperdício de água na E.E.M. Santa Tereza. 

No primeiro módulo, foram realizadas 3 atividades que contemplaram a inscrição das 

chapas de representantes/Agentes Jovens, no turno tarde da referida escola, a escolha dos 8 

representantes por meio do voto secreto; uma reunião para o entendimento acerca do ProEMI, 
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projeto Agente Jovem e a proposta de ensino de Matemática; e uma dinâmica para incentivar 

a prática do espírito de equipe. 

A etapa inicial foi relevante para que o pesquisador pudesse conhecer os Agentes 

Jovens, mas também levá-los ao entendimento do âmbito geral da pesquisa, o ProEMI e os 

contextos específicos, isto é, o projeto Agente Jovem e o Consumo Consciente de água na 

escola. Evidenciou-se também as etapas e atividades da proposta de ensino. Todo esse 

entendimento contribuiu para garantir a ótima frequência e a participação efetiva dos Agentes 

Jovens em todas as atividades desenvolvidas. 

No segundo módulo, foram desenvolvidas 4 atividades: a temática da mobilização 

social; Consumo Consciente de água; planejamento da pesquisa interna; e execução da 

pesquisa. 

Vale ressaltar que a mobilização social foi trabalhada com os Agentes Jovens visando 

a prepará-los para o processo de mobilização de mais 8 estudantes para participarem das 

atividades da proposta de ensino. Eles compreenderam a temática trabalhada e conseguiram 

mobilizar os 8 estudantes. Assim, a partir desse momento, o pesquisador começou a trabalhar 

com um total de 16 estudantes, ou seja, 8 Agentes Jovens e 8 Alunos Mobilizados. 

Antes de apresentar o tema Consumo Consciente, foram aplicados dois testes. No teste 

sobre Consumo Consciente, visando a aferir o nível de consciência dos Agentes Jovens e 

Alunos Mobilizados no consumo de água, verificamos que nenhum estudante foi considerado 

Consumidor Consciente, já que não dominavam todos os indicadores, quais sejam: Poder do 

Consumidor, Dinheiro e água, Saúde, Uso Racional e não desperdício, Dinheiro e Crédito, 

Informação e Interdependência. Já o teste de Matemática, no contexto do Consumo 

Consciente, constatamos que o nível de conhecimento na Matemática Básica, da maioria dos 

estudantes, ou seja, 62% é muito crítico.  

Na sequência, o pesquisador apresentou o tema Consumo Consciente, deixando claro 

para os estudantes o conceito de Consumo Consciente de água, como um ato reflexivo de 

tomada de decisões consciente, a partir dos seguintes questionamentos: Tem necessidade o 

consumo? O quanto devemos consumir? De que forma? Sem desperdício?  

Evidenciamos mais uma vez que o Consumo Consciente é o contexto das próximas 

atividades do segundo módulo, isto é, elaboração do questionário e sua aplicação; e das 

atividades dos módulos 3 e 4, ou seja, tabulação e análise de dados, elaboração de um plano 

de ação, formulação e resolução de problemas.  
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Com relação à elaboração do questionário e sua aplicação, acreditamos que atendeu às 

expectativas. Assim, os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados conseguiram elaborar o 

questionário de forma colaborativa com o apoio do pesquisador, o qual apresentou 

metodologia para a realização de uma pesquisa no contexto escolar, e os elementos de um 

questionário. Além disso, receberam as orientações precisas para a elaboração das questões, 

os tipos de dados que iriam colher e como abordar as pessoas no ato de obtenção dos dados. 

Assim, para a coleta dos dados, os 16 participantes da pesquisa foram divididos em 

quatro equipes a partir dos seguintes temas que compuseram o questionário, quais sejam: 

Dinheiro e água; Consumo de água na escola nos anos de 2015, 2016 e 2017; Limpeza da 

escola; Desperdício de água na escola. Ademais, o pesquisador formou a equipe 5 com quatro 

estudantes que se dispuseram a pesquisar dados relacionados ao tema Dados de desperdício 

em tecnologias utilizadas no consumo de água (chuveiro e torneira, por exemplo). 

Vale evidenciar que a aplicação do questionário foi concluída, mas é importante frisar 

que ela aconteceu no período de provas, o que acabou tirando o foco dos estudantes. Essa 

questão, aliada ao cansaço e à preocupação em realizar as provas do final de semestre, levou 

as equipes a colherem os dados após o período fixado de 12 a 16 de junho. Para tanto, o 

pesquisador percebeu a necessidade de motivar as equipes a concluir a pesquisa e alertar que 

isso era fundamental para que as próximas atividades pudessem ser desenvolvidas. 

Com relação ao terceiro módulo, os estudantes fizeram a tabulação, análise de dados, 

identificaram um problema e elaboraram um plano de ação. Essa etapa deu oportunidade aos 

discentes de utilizarem a Estatística como ferramenta e apresentar os dados em tabelas, 

quadros e gráfico. Além disso, levou-os a expressarem, de forma oral, as informações 

produzidas; além disso, dois alunos puderam exercitar a análise de dados de forma escrita.  

Proporcionou-se também aos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados o exercício da 

reflexão sobre as informações produzidas para chegarem, com a ajuda do pesquisador, a 

identificar um problema do desperdício de água na escola em estudo e a necessidade de 

elaboração de um plano de ação de combate ao desperdício. 

No terceiro módulo, o pesquisador desenvolveu, com os participantes da pesquisa, o 

plano de ação, com a aplicação das atividades de Formulação e Resolução de Problemas para 

preparar os alunos para a mobilização da comunidade escolar, em prol do combate ao 

desperdício, a partir da elaboração de cartazes, panfletos e palestras realizada pela professora 

de Biologia da E.E.M. Santa Tereza. 
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As atividades de Formulação e Resolução de Problemas deram oportunidade aos 

estudantes de refletir, desenvolver a criatividade, mobilizar conhecimentos e aprofundá-los na 

busca de respostas para os problemas elaborados, com base em dados e problemas no 

contexto do Consumo Consciente. Acreditamos que, nessas atividades, os estudantes 

perceberam a relevância da formulação e resolução de problemas como instrumento de 

reflexão e de construção de consciência e de tomada de decisão no combate ao desperdício de 

água. 

Além disso, a Formulação e Resolução de Problemas vieram a potencializar e facilitar 

a tarefa de elaboração de panfletos e cartazes, os quais foram entregues na palestra sobre 

Consumo Consciente, realizada pela professora de Biologia, para os estudantes em geral da 

E.E.M. Santa Tereza, visando a combater o desperdício de água na referida escola. 

Ao final da proposta, foram aplicados os mesmos testes com o acréscimo de perguntas 

no teste de Consumo Consciente, para verificar se o comportamento dos alunos mudou ao 

longo da participação no desenvolvimento da proposta.  

Quando comparados os resultados da avaliação da proposta referente ao nível de 

consciência dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados, no consumo de água na escola, 

verificamos que o percentual de consumidores iniciantes diminuiu, aumentou o percentual de 

consumidores no nível intermediário e dois alunos foram considerados Consumidores 

Conscientes. 

Todos os alunos revelaram que mudaram o comportamento em relação ao consumo de 

água. Isso pode ser atribuído ao fato de que adquiriram maior consciência no consumo de 

água, pois passaram a valorizar mais a água enquanto recurso fundamental à vida no planeta. 

Quanto ao nível de conhecimento em Matemática Básica, houve uma melhora nos 

resultados. Assim, diminuiu o percentual de estudantes no estado Muito Crítico, manteve-se o 

percentual de estudantes no nível Crítico e aumentou o percentual de estudantes no nível 

Intermediário. No entanto, nenhum aluno apresentou conhecimento adequado na Matemática 

Básica cobrada no teste. Além disso, podemos evidenciar que os alunos perceberam a 

importância da Matemática como instrumento para a tomada de decisão e combate ao 

desperdício. 

Podemos concluir que a nossa proposta de ensino contribuiu para a formação dos 

Agentes Jovens e Alunos Mobilizados, a partir de um ensino contextualizado e da pesquisa de 

dados na escola, tirando-os de uma posição passiva para uma posição ativa na aprendizagem 

de forma significativa.  



187 

 

 

 

Além disso, a partir da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de 

Matemática através da Resolução de Problemas, aliada à formulação de problemas, os 

estudantes puderam melhorar suas habilidades de resolver problemas, revisar a Matemática 

Básica e utilizá-la como ferramenta para auxiliar na resolução de um problema da realidade 

socioambiental. 

 Podemos acrescentar ainda que o trabalho em equipe foi uma estratégia relevante no 

processo de desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais, na conscientização e 

preparação para a mobilização no que se refere à necessidade de Consumo Consciente e 

combate ao desperdício de água na escola.  

Evidenciou-se ao final da pesquisa que suas atividades contribuíram para a mudança 

do comportamento dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados. Esse fato foi atribuído à 

melhoria no nível de consciência dos estudantes em relação à importância da água, uso 

racional e a necessidade de não desperdiçar esse recurso natural. 

Quanto à aprendizagem da Matemática Básica, constatamos que a maioria dos 

Agentes Jovens e Alunos Mobilizados aumentou o nível de conhecimento em Matemática 

Básica. Assim, na segunda aplicação do teste de Matemática Básica, a maior parte dos 

estudantes revelou nível de conhecimento intermediário, mas nenhum deles apresentou nível 

adequado. 

Sendo assim, após a análise da proposta de ensino, pudemos concluir que uma maneira 

da Formulação e Resolução de Problemas favorecer a compreensão do ensino de Matemática 

é a partir de um ensino de Matemática que parta da identificação de problemas da realidade 

social e ambiental, pelos próprios estudantes, e que a formulação e resolução de problemas 

seja utilizada como um dos meios para ajudar a resolver o problema identificado. Assim, o 

ensino da referida disciplina não é relevante somente para a compreensão de conceitos e 

procedimentos matemáticos, nem somente para desenvolver competências e habilidades 

matemáticas. Ou seja, o ensino de Matemática ajuda também no desenvolvimento de 

competências e habilidades importantes para a resolução dos problemas da realidade. 

Dessa forma, este trabalho apresentou um exemplo de aplicação da Metodologia de 

Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas, aliada à 

Formulação de problemas, a partir da identificação de um problema no contexto do Consumo 

Consciente pelos alunos, podendo ser fonte de inspiração para o desenvolvimento de outros 

trabalhos no ambiente escolar e programas em outros contextos.  
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Como sugestão, é possível apontar o desenvolvimento da proposta de ensino, 

desenvolvida no contexto do Consumo Consciente de água, a partir da Etnomatemática e da 

Modelagem Matemática, tendo em vista que ambas as tendências valorizam o ensino de 

Matemática a partir de uma realidade. Assim, poderá ser apresentada a Matemática específica 

relacionada ao Consumo Consciente de água e de modelos matemáticos no referido contexto. 

Ademais, tendo em vista que o Consumo Consciente de água deve ser uma prática 

constante para combater o desperdício de água na escola, e que a proposta de ensino 

desenvolvida foi avaliada positivamente, podemos afirmar que tal prática poderá continuar a 

ser desenvolvida nos próximos anos na E.E.M. Santa Tereza. Para tanto, faz-se necessário 

melhorar o planejamento das atividades e continuar o processo de mobilização e combate ao 

desperdício de água na escola, dando ênfase ao trabalho em equipe, à corresponsabilidade e à 

Matemática Básica, seja a partir da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de 

Matemática através da Resolução de Problemas, aliada à Formulação de Problemas, da 

Etnomatemática ou Modelagem Matemática no contexto do Consumo Consciente do referido 

recurso natural. 
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APÊNDICE A – CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
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APÊNDICE B FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

EEM SANTA TEREZA 

FICHA DE INSCRIÇÃO AGENTES JOVENS 

Chapa N° _________ 

Nome do Líder:_____________________________________________________ 

Nome do vice líder:__________________________________________________ 

Nome do suplente:__________________________________________________ 

Características dos Agentes jovens 

Responsabilidade: estudante capaz de honrar seus compromissos, inspirar confiança, levar a 

sérios as atividades que deverá fazer, ser pontual e organizado; 

Iniciativa: Ser capaz de tomar decisão, por realizador, e incentivar o dinamismo aos alunos 

de sua classe; 

Espírito democrático: Ser receptivo, respeitador das ideias dos outros, estimular as ideias do 

grupo, sentir-se igual em direitos e deveres; 

Espírito de Equipe; 

Participativo e envolvido com a escola; 

Disponibilidade: o representante precisa ter tempo e disposição para participar do 

desenvolvimento das atividades de cada módulo e ter o compromisso de um representante; 

Comunicativo e bom relacionamento 

 

Atividade para a próxima aula 

Elaborar um discurso que expresse o plano de sua chapa para a melhoria da sala ao longo do 

ano de 2017 e as suas expectativas em participar do desenvolvimento da proposta de ensino 

de Matemática no contexto do projeto Agente Jovem e do Consumo consciente de água, que 

tem os seguintes objetivos: 

Dar mais uma oportunidade aos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados, de revisão e 

aprendizagem de conteúdos estudados no Ensino Fundamental e aprofundar outros do Ensino 

Médio; 

Desenvolver nos alunos da EEM Santa Tereza a capacidade de consumir de forma Consciente 

a água na referida escola, o que poder se estender para outros espaços de convívio no dia-a-

dia. 
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APÊNDICE C – TERMO DE POSSE 

 

EEM SANTA TEREZA 

TERMO DE POSSE DE REPRESENTANTE DE TURMA/AGENTE JOVEM 

 

 

 

Eu,_____________________________, sou aluno (a) da EEM Santa Tereza da ____ Série do 

Ensino Médio, fui eleito (a) pelos meus colegas e tomo posso, na presente data, do cargo da 

função de Agente Jovem, durante o aluno letivo de 2017. 

Declaro que cumprirei cm as minhas funções de Agente Jovem  na EEM Santa Tereza, 

zelando das mesmas, por meio do compromisso, responsabilidade, assiduidade, colaboração, 

solidariedade, sendo um exemplo em sala de aula, e prometo participar ativamente do 

desenvolvimento da proposta de ensino de Matemática no contexto do projeto Agente Jovem 

e do Consumo Consciente de água. 

 

 

 

 

____________________________ 

Representante/Agente Jovem 

 

 

 

Altaneira – CE ____de março de 2017 
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APÊNDICE D – PROEMI/JF, PROJETO AGENTE JOVEM E A PROPOSTA DE 

ENSINO 
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APÊNDICE E – MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO CONSUMO CONSCIENTE 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB 

ESCOLA DE ENSINO MEDIO SANTA TEREZA 

QUESTIONÁRIO  

 CONSUMO CONSCIENTE DE ÁGUA NA EEM SANTA TEREZA 

1. Perfil socioeconômico dos Agentes Jovens e alunos mobilizados 

1.1 Série:_______________________ 

1.2 Idade:______________________ 

1.3 Escolaridade da mãe:_________________________________ 

1.4 Escolaridade dos pais:________________________________ 

1.5 Renda familiar______________________________________ 

2. Família, escola e Consumo Consciente 

2.1 Meus pais ensinam me incentivam a economizar água em casa? Sim (    )   Não (     ) 

2.1.1 Se sim, quais instruções eles 

passaram?_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2.1.2 Se passam, porque você acha que eles passam essas 

instruções?_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.2 Você sabe quantos metros cúbicos de água sua família consome por mês?  

Sim (   ) Não (    ) 

2.3 Aprendi na escola alguma instrução sobre o consumo consciente de água? 

Se sim, cite algumas 

instruções:_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

A Relação dos Agentes jovens e alunos mobilizados com a água no ambiente escolar 

 

3. Poder do consumidor 

3.1 Suponha que você foi ao banheiro da escola e observou que tem a caixa de descarga está vazando. Ao ver o 

vazamento, você faz algo para resolver o vazamento? 

Sim (    )  Não  (    ) 

3.1.1 Se você faz alguma coisa relate abaixo: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.1.2 Se você não faz alguma coisa, relate o porquê: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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3.2 Imagine que você saiu da escola após o tocar da sineta as 17 horas da tarde e a rua está alagada porque um 

cano estourou de uma forma que o volume de água é significativo. Ao ver o vazamento, você faz algo para 

resolver o vazamento? 

Sim (   )   Não  (    ) 

3.2.1 Se você faz alguma coisa relate abaixo: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.2.2 Se você não faz alguma coisa, relate o porquê: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4. Saúde 

4. 1Cite as utilidades da água que você conhece, fazendo relação com você mesmo e o ambiente escolar: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4.2 Me preocupo em beber água regularmente na escola: 

(   ) Sempre 

( ) As vezes 

(    ) Raramente 

(   ) Nunca 

4.2.1 Cite o porquê da sua preocupação, se existir                              

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5. Uso Racional e não desperdício 

5.1 Costumo fechar a torneira bem fechada ao lavar as mãos no banheiro da escola. 

(     ) Sempre 

(     )As vezes 

(     ) Raramente 

(     ) Nunca 

5.2 Ao ir no banheiro dou descarga: 

(     ) Sempre 

(     ) As vezes 

(     ) Raramente 

(     ) Sempre 

5.3 A merendeira ao lavar a louça após a merenda deve: 

(    ) Ensaboar a louça com a torneira aberta para molhar bem os pratos, lavando cada componente da louça( 

prato, colher ou panela), para poder em seguida enxaguar bem continuando com a torneira aberta para que a 

louça  possa ficar bem limpa para usar a louça em outro dia. 

(    ) Ela deve abrir a torneira um pouco para  molhar a louça, deve fechar a torneira, ensaboar e depois só abrir a 

torneira para o enxague. 
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(    ) Ela deve abrir a torneira e ensaboar toda a louça. Quando terminar de ensaboar toda, deve começar a 

enxaguar para terminar logo a lavagem das peças da louça da merenda, fechando somente ao término a torneira.  

5.4 Imagine que você é zelador ou zeladora da EEM Santa Tereza e marque a alternativa que você acha 

adequado fazer ao lavar o pátio da escola. 

(     ) Ao lavar o pátio é muito bom utilizar a mangueira porque facilita distribuir a água ao longo do piso e a 

fazer a lavagem final até tirar todo o produto de limpeza colocado. Dessa forma o pátio vai ficar bastante limpo. 

(    ) Devo usar baldes e molhar o pátio, jogar algum produto de limpeza em pequena quantidade e derramar uns 

dez baldes para o enxague e puxar bem a água e passar o pano. 

(    ) Devo usar pouco produto de limpeza, só o suficiente, somente uns quatro a cinco baldes, sendo dois para a 

limpeza e uns dois a três para  fazer o enxague final e passar o pano. 

6. Dinheiro e crédito 

6.1 Quando estou gastando água, eu penso no momento que dinheiro está sendo gasto também: Eu penso isso,  

(     ) Sempre 

(     ) As vezes 

(     ) Raramente 

(     ) Nunca 

7. Informação 

7.1 Eu procuro informaçõesconfiáveis, seja na Empresa que abastece de água da sua cidade, em sites como o dá 

Companhia de Abastecimento  de água do Estado do Ceará e outras companhias de abastecimentos, para poder 

usar  a água de forma racional: 

(     ) Sempre 

(     ) As vezes 

(     ) Raramente 

(     ) Nunca 

8. Interdependência 

8.1. A água é um recurso: 

(     ) Limitado 

(     ) Inesgotável 

(     ) A humanidade sempre vai ter o suficiente 

8.2 Quando estou usando a água em alguma atividade na escola,me vem a preocupação em gastar pouca água, 

Faço isso porque sei que pode faltar não só para mim, mas para as outras pessoas também. Essa preocupação 

acontece: 

(     ) Sempre 

(     ) As vezes 

(     ) Raramente 

(     ) Nunca 
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO MATEMÁTICA BÁSICA 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB 

ESCOLA DE ENSINO MEDIO SANTA TEREZA 

 

Agente Jovem______________________________________________________  

Aluno mobilizado___________________________________________________ 

 

 

Estatística 

1) O consumo de água, em metro cúbico, na EEM Santa Tereza, no início de 2017, foi 

conforme a tabela a seguir: 

Janeiro Fevereiro Março Abril 

50 40 45 35 

 

Agora marque a alternativa que apresenta o consumo médio em metro cúbico de janeiro a 

abril do referido ano: 

a) 43              b) 39                c) 41                    d) 42.5                   e) 42.8 

Operações básicas 

2) O consumo de água e o valor do gasto em reais no mês de Janeiro (1) e Fevereiro (2) de 

2016 na EEM Santa Tereza foi como descreve a tabela a seguir: 

Meses m³ Valor 

1 36 188,88 

2 30 152,40 

3 22  

Considerando que o valor do intervalo de 0a15 m³ custava R$ 4,08 e de 0 a 50 m³ custava R$ 

6,08, assim, no mês de Março (3), o valor do consumo de água foi de: 
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a)R$ 103,76         b) R$ 134,76         c) R$ 129,87        d) R$ 112,98        e) R$ 178,50 

 

 Cuide dela!! 

Porcentagem/proporcionalidade 

3) O consumo de água no mês de janeiro de 2017 foi de 50 m³ e em fevereiro foi de 40 m³. 

Dessa forma, houve uma redução de quanto por cento no consumo no mês de fevereiro em 

relação a janeiro? 

a) 15%          b ) 25%            c) 20%            d) 10%                   e) 5% 

Juros    

4) Considere que em um determinado mês a conta da água da escola foi 150,00. Sabe-se que o 

valor da multa de atraso é de 0,8% ao dia. Qual éo valor da multa se o atrasar no pagamento 

for 18 dias? 

a) R$ 25,00          b) R$ 18,00          c) R$ 45,00           d) R$ 30,00           e) R$21,60 

Álgebra/Função 

5) Em 2016 a CAGECE cobrou para órgãos públicos uma taxa de R$ 4,08 para a faixa de 

consumo de água de 0 a  15 m³. Se o gasto for de 16 a 50 m³, cada m³ custará individualmente 

R$ 6,08. Sendo x a quantidade de metros cúbicos consumidos no intervalo de 0 a 50 m³, 

marque a alternativa que representa o valor do consumo de água em órgãos públicos: 

a) 4,08x                                                 b) 6,08x                             

c) 4,08x + 6,08x                                    d) 6,08 + 4,08x 

e) 4,08 + 11,6x 
 

  Lembre-se: Mais água consumida, mais dinheiro gasto!! 

 

6) O gráfico abaixo representa no eixo y o valor do consumo de água numa escola de Ensino 

Médio em função da quantidade de metros cúbicos de água consumidos, conforme descrito no 

eixo x.  
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Analise o gráfico e responda: 

a) Quantoescola irá pagar se o consumo de água em metros cúbicos  no mês de março foi 

de 12 

m³?__________________________________________________________________

__ 

b) O valor do consumo da água na escola é crescente quando é consumido de 16 a 20 m³.    

Sim (    )      Não  (    ). 

 

c) Quanto irá pagar (y) a escola, se o consumo (x) for de 20 m³? 

ca) R$ 76,00             cb) R$ 91,60         cc) R$ 122,00        cd)  R$ 67,00      ce)   R$ 98,00      

 

Progressão aritmética 

6) Flávio, aluno da EEM Santa Tereza, acionou em um determinado dia a caixa de descarga 

de um dos vasos do banheiro e esse acionamento ao longo dos dias causa um gasto acumulado 

de água em litros, o qual pode ser representado na sequência abaixo: 

6, 12, 18, 24, 30... 

Imagine que ele acionou a caixa de descarga ao longo de 15 dias. Sendo assim, no décimo 

quinto dia o gasto acumulado de água em litros foi de: 

a)80 L            b) 70 L           c)  90 L             d) 100 L             e) 120 L 
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APÊNDICE H – CONSUMO CONSCIENTE DE ÁGUA 
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APÊNDICE I – PESQUISA INTERNA 
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APÊNDICE J – FICHA TEMÁTICA PARA ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

EEM SANTA TEREZA 

ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO PELOS ALUNOS 

FICHA TEMÁTICA 

TEMAS 
DINHEIRO E ÁGUA 

 
 
 
 
 
 
 

CONSUMO DE ÁGUA NA ESCOLA NOS ANOS DE 2015, 2016 E 2017 

 
 
 
 
 
 
 

LIMPEZA DA ESCOLA 

 
 
 
 
 
 
 

DESPERDÍCIO DE ÁGUA NA ESCOLA 

 
 
 
 
 
 
 
DADOS DE DESPERDÍCIO EM TECNOLOGIAS UTILIZADAS NO CONSUMO DE ÁGUA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



218 
 

APÊNDICE K – QUESTIONÁRIO ELABORADO PELOS AGENTES JOVENS E 

ALUNOS MOBILIZADOS 
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APÊNDICE L – TIPOS DE PESQUISA 
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APÊNDICE M – ANÁLISE DE DADOS 
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APÊNDICE N – FICHA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB 

EEM SANTA TEREZA 

FICHA DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO 

 
PROBLEMA 

IDENTIFICADO 

TAREFAS INÍCIO FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

   

DESCRIÇÃO DA AÇÃO    

 

 

 

 

 

 

 

   

PRODUTO    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

RESULTADO    

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Adaptado de ficha do Projeto Jovem de Futuro  
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APÊNDICE O – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS) 

 

Eu, (nome do participante), autorizo o (a) Prof (a) Wellton Cardoso Pereira, 

coordenador (a) da pesquisa intitulada A Matemática e o Consumo Consciente de água na 

Escola: Formulação e Resolução de Problemas no Contexto do Projeto Agente Jovem a fixar, 

armazenar e exibir a minha imagem por meio de foto com o fim específico de inserí-la nas 

informações que serão geradas na pesquisa, aqui citadas, e em outras publicações dela 

decorrentes, quais sejam: revistas científicas, jornais, congressos, entre outros eventos dessa 

natureza. 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os fins 

aqui estabelecidos e deverá sermpre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma de 

utilização e/ou reprodução deverá ser por mim autorizada, em obervância ao Art. 5°, X e 

XXVIII, alinea “a” da Constituição Federal de 1988. 

O pesquisador responsável Wellton Cardoso Pereira, assegurou-me que os dados serão 

armazenados em uma pasta, sob a responsabilidade, por 5 anos, e após esse período, serão 

destruídos. 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na 

pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse de minha imagem. 

Ademais, tais compromissos serão em conformidade com as diretrizes previstas na Resolução 

Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde/Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa, que dispôe sobre Ética em Pesquisa que envolve Seres Humanos. 

 

Altaneira, CE (DATA) 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsa 
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APÊNDICE P – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

(OBS: menor de 18 ano ou mesmo outra categoria inclusa no grupo de vulneráveis) 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, ____________________________, em 

pleno exercício dos meus direitos autorizo a participação do aluno 

___________________________________ de ___ anos na pesquisa a Matemática e o Consumo 

Consciente de água na Escola: Formulação e Resolução de Problemas no Contexto do Projeto Agente 

Jovem. Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos: 

O trabalho A Matemática e o Consumo Consciente de água na Escola: Formulação e Resolução de 

Problemas no Contexto do Projeto Agente Jovem terá como objetivo geral Desenvolver e avaliar uma 

proposta de ensino de Matemática Básica a partir da identificação, Formulação e Resolução de Problemas 

no contexto do Projeto Agente Jovem e do Consumo Consciente de água na Escola de Ensino Médio Santa 

Tereza em Altaneira, Ceará. 

Ao responsável legal pelo (a) menor de idade só caberá a autorização para que os dados sejam coletados 

através de testes e registros escritos e gravações de áudio sem apresentar risco considerável ou desconforto 

ao voluntário. 

Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial; entretanto, quando 

necessário for, poderá revelar os resultados ao médico, indivíduo e/ou familiares, cumprindo as exigências 

da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Sáude. 

O responsável legal do menor participante da pesquisa poderá se recusar a participar, ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento da realização do trabalho ora proposto, não havendo qualquer 

penalização ou prejuízo para o mesmo. 

Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste projeto científico e não 

haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou financeiros ao voluntário e, portanto, 

não haverá necessidade de indenização por parte da equipe científica e/ou da Instituição responsável.  

Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimento, o participante dever contatar a equipe científica no 

número (083) 3315 8300.  

Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre aceso ao conteúdo da mesma, podendo discutir 

dados, com o pesquisador, vale salientar que este documento será  

Impresso em duas vias e uma delas ficará em minha posse. 

Desta forma, uma vez lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno acordo com o teor do 

mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e esclarecido. 

Assinatura do Pesquisador Responsável ___________________________________________ 

Assinatura do responsável legal pelo aluno ________________________________ 

Assinatura do menor de idade ___________________________________________________ 
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APÊNDICE Q – TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB 

ESCOLA DE ENSINO MÉDIO SANTA TEREZA 

CNPJ: 07.954514/0608-88 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

Estamos cientes da intenção da realização do projeto intitulado A Matemática e o Consumo 

Consciente de Água na Escola: Formulação e Resolução de Problemas no Contexto do 

Projeto Agente Jovem e desenvolvido pelo aluno Wellton Cardoso Pereira do curso de 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade 

Estadual da Paraíba – UEPB orientado pela professora Dra. Cibelle de Fátima Castro de Assis 

e autorizamos a publicação do nome da Escola de Ensino Médio Santa Tereza na dissertação 

do referido Aluno. 

 

 

 

 

 Altaneira, CE, 16 fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 

 


