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Introdução 

 

A Matemática ensinada na escola é desenvolvida, geralmente, de forma muito 

mecânica, exata, descontextualizada, fragmentada e distante do cotidiano do aluno, 

fazendo com que esse não valorize essa área do conhecimento (ROCHA, 2001). Isto é 

resultado da organização do currículo escolar tradicional, composto por disciplinas 

baseadas em conteúdos estáveis e universais, fragmentadas, compartimentadas e 

fechadas, que faz com que esse se distancie do saber fora da escola (PIRES, 2000; 

HERNÁNDEZ, 1998a; MORIN, 2000). Esse modelo disciplinar deve ser substituído 

por um modo de conhecimento capaz de compreender os objetos em seu contexto, em 

sua complexidade e em seu conjunto, pois entender o mundo implica aprender a 

relacionar e analisar criticamente a realidade, não como um conjunto de partes, mas sim, 

como uma totalidade, pois na construção da realidade o todo é muito mais do que a 

soma das partes (MORIN, 2000; AZCÁRATE, 1997; HERNÁNDEZ, 1998b). 

A Constituição Brasileira de 1988 destaca a necessidade de implantar a 

Educação Ambiental em todos os níveis de ensino. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (MEC, 1998) apresentam a Educação Ambiental como um tema transversal 

que deve perpassar todos os Componentes Curriculares e distinguem três tipos de 
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conteúdos que devem ser desenvolvidos na escola: os conceituais, os procedimentais e 

os atitudinais  

Dentro desta perspectiva, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Fundamental (MEC, 1998), a educação deve priorizar a contextualização dos 

conteúdos, dar significado aos planos de estudo e incentivar às discussões em torno de 

temas de relevância social, utilizando, para alcançar esses objetivos, as diferentes 

linguagens – verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal – como meio para produzir, 

expressar e comunicar suas idéias. 

Para atingir este objetivo, é preciso construir um referencial que oriente a prática 

escolar de forma a garantir, a toda criança brasileira, o acesso a um conhecimento 

matemático que lhe possibilite de fato sua inserção como cidadão, no mundo do 

trabalho, das relações sociais e da cultura. Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (MEC, 1998) sugerem para a Matemática que ela deve ser valorizada como 

instrumental para compreender o mundo que nos rodeia e deve ser vista como uma área 

de conhecimento capaz de estimular o interesse, a curiosidade, o espírito de 

investigação e o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas. Ressaltam 

também a importância do estabelecimento de relações da Matemática com as demais 

disciplinas e, em particular, com os conteúdos relacionados à convivência social e ética, 

de modo a romper o isolamento que a caracteriza no currículo e ajudando a derrubar 

crenças e preconceitos ligados ao conhecimento matemático. Os PCNs (MEC, 1998) 

também ressaltam a importância do conhecimento de conceitos estatísticos no 

tratamento da informação, pois está cada vez mais freqüente a necessidade de 

compreender  as informações veiculadas, especialmente pelos meios de comunicação, 

para tomar decisões e fazer previsões que terão influência não apenas na vida pessoal, 

como na de toda comunidade. Para isso o aluno deve saber coletar, organizar e registrar 

informações por meio de tabelas e gráficos, interpretando essas formas de registro para 

fazer previsões. 

O desenvolvimento de projetos de trabalho, segundo Hernández (1998a), são 

procedimentos que dizem respeito ao processo de dar forma a uma idéia que está no 

horizonte, favorecendo o ensino por compreensão. Para desenvolver um projeto deve-se 

partir de um tema ou problema de interesse dos alunos, iniciar um processo de pesquisa, 

selecionar fontes, ordenar, interpretar, recolher dúvidas, estabelecer relações com outros 

problemas, representar o processo de elaboração do conhecimento, recapitular o que já 

foi estudado e tornar público o aprendido. 
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Para Mora (2003) o ensino e a aprendizagem da Matemática por projetos podem 

ser considerados como tais somente se cumprem necessariamente com cinco condições 

básicas: a escolha do tema que na maioria das vezes determina o êxito da aprendizagem; 

a organização do projeto, pois é necessário que exista uma estrutura organizada 

constituída por fases ou componentes do projeto; a atividade dos alunos que devem ser 

orientadas para a aquisição de novos conhecimentos e novas estruturas de pensamento; 

o trabalho em grupo, pois não existe aprendizagem por projetos sem trabalho de grupo, 

sem socialização do conhecimento; a interação entre alunos, pais, docentes, 

investigadores e comunidade, pois a interação permite a realimentação entre todos os 

participantes. 

Os projetos também permitem desenvolver um trabalho interdisciplinar, 

abordando temas transversais, entre eles a Educação Ambiental. 

A interdisciplinaridade na escola se caracteriza pelo grau de interação real entre 

as disciplinas. É a tentativa de integração entre as diferentes ciências. É um processo 

integrador e articulado, de tal forma que as diferentes atividades desenvolvidas levem 

ao mesmo fim. A interdisciplinaridade se dá em função da prática e do agir. 

(HERNÁNDEZ, 1998; HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998; JAPIASSÚ, 1976; 

SEVERINO, 1998). 

Os temas transversais, sugeridos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(MEC, 1998), abrem esse caminho, pois possibilitam relacionar a teoria à prática, 

permitindo criar uma ponte entre a cultura acadêmica e a cultura comum, entre o 

conhecimento científico e o conhecimento cotidiano. Refletem os problemas e as 

preocupações das sociedades atuais. São de grande funcionalidade psicológica e social, 

pois fomentam uma postura de atuação que serve de base de convivência em uma 

sociedade com compromisso de conciliar ciência e humanismo, que eduque na 

dimensão moral e na busca da autonomia (YUS, 2002; SANMARTIN e IZQUIERDO, 

1997; ALFAYATE , 2002). 

Para Yus (1998) os temas transversais são um conjunto de conteúdos educativos 

e eixos condutores da atividade escolar, que não estão ligados a nenhuma disciplina em 

particular, mas sim comum a todas, de forma que, mais do que criar novas disciplinas 

acha-se conveniente que seu tratamento seja transversal em um currículo integrado. Por 

outro lado, a presença de conteúdos atitudinais, inegavelmente, transforma esses temas 

em um elemento essencial de tratamento curricular. 
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Outro elemento que faz parte desse trabalho é a preocupação com os conteúdos 

que devem ser desenvolvidos na escola: os conceituais, os procedimentais e os 

atitudinais, destacando que essa distinção entre conteúdos deve envolver mudanças 

significativas na funcionalidade da escola e no valor educacional dos conteúdos 

escolares (COLL, et.al., 2001). 

Um procedimento é um conjunto de ações ordenadas que se referem a uma 

atuação, que não é uma atuação qualquer, mas ordenada que se orienta para a 

consecução de uma meta. Já as atitudes são definidas como tendências ou disposições 

adquiridas e relativamente duradouras a avaliar de um modo determinado um objeto, 

pessoa, acontecimento ou situação e atuar de acordo com essa avaliação. Se diferencia 

das habilidades, capacidades ou inteligências não só pela presença de um 

comportamento afetivo, mas também porque não exige motivação adicional (COLL, 

et.al., 2001). 

Segundo Mora (2003) o método de projetos para a Educação Matemática 

permite desenvolver diferentes competências, destacando entre elas: as competências 

tecnológicas, as competências interdisciplinares, as competências sociais e as 

competências políticas e críticas. 

Os projetos de trabalho como forma de organização dos conhecimentos 

escolares proporcionam contextos que geram a necessidade e a possibilidade de 

conferirem significados, oportunizando uma nova forma de “fazer do professor”, uma 

nova rotina da sala de aula, possibilitando a construção de conceitos e o 

desenvolvimento de procedimentos e atitudes. Abrem uma perspectiva que possibilita 

trabalhar em sala de aula esses diferentes conteúdos, desde os absolutos e universais até 

aqueles que fazem cm que se perceba a fantástica rede que é a vida (MACHADO, 

2000). 

Reconhecer a interdependência entre cada nó da rede da vida faz com que se 

perceba que cada pequena atitude de preservação do meio ambiente é indispensável e de 

extrema importância, e por isso é indispensável que se criem situações em torno de 

pequenos problemas que nos cercam, para que dessa forma possamos interferir e 

resguardar o bem da vida. 
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O projeto de trabalho “Matemática e Meio Ambiente” 

 

Baseado nesses princípios foi desenvolvido o projeto “Matemática e Meio 

Ambiente”, em 2003, em duas turmas de 8ª série do Ensino Fundamental, do Colégio 

Sinodal, no município de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. 

Os objetivos do projeto de trabalho “Matemática e Meio Ambiente” foram o de 

investigar a possibilidade da Matemática ser geradora de um trabalho interdisciplinar 

capaz de criar situações que possibilitam o desenvolvimento de diferentes competências 

e reflexões em torno de problemas atuais, que dizem respeito à preservação e a 

sustentabilidade do meio ambiente no qual estamos inseridos, influenciando no 

desenvolvimento de um cidadão consciente do papel que deve exercer frente aos 

problemas ambientais. Além disso, buscou mostrar ao aluno a necessidade de conhecer 

conceitos matemáticos e estatísticos para ter uma compreensão plena de diferentes 

assuntos pertinentes ao seu cotidiano. 

Fez parte desse estudo, também a investigação de atitudes, habilidades e 

procedimentos desenvolvidos nos alunos participantes do projeto, as modificações da 

rotina da sala de aula e do papel do professor, a mudança de postura, por parte dos 

alunos, em relação às questões que foram levantadas no transcorrer do projeto e a 

mudança da concepção dos alunos em relação à Matemática, bem como o 

desenvolvimento da teoria de Estatística recomendada para o Ensino Fundamental. 

Para atingir os objetivos propostos, se optou por utilizar uma metodologia de 

projetos de trabalho, que permitem uma profunda mudança na organização dos 

conhecimentos escolares, possibilitando trabalhar em sala de aula qualquer tema que se 

estabelece como problema (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998). A opção por reunir os 

alunos em grupos de interesse se deve ao fato de ser esse outro fator que precisa ser 

considerado quando se busca uma aprendizagem que rompe com as formas tradicionais 

de fazer educação, pois sem interesse o ensino e a aprendizagem se convertem em 

atividades rotineiras e desmotivadoras, que dificilmente possibilitam o enriquecimento 

dos indivíduos (CARMEM, 1997). 

Ao todo participaram do projeto de trabalho “Matemática e Meio Ambiente” 54 

alunos, com idade entre 12 e 15 anos. O projeto foi desenvolvido no período de março a 

dezembro de 2003 utilizando 18 períodos de Matemática e em horários extraclasse de 

acordo com a necessidade de cada grupo. 
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O Colégio Sinodal, pertence à rede particular de ensino do município de São 

Leopoldo. Tem aproximadamente 900 alunos distribuídos entre a Educação Infantil e o 

Ensino Médio. Tem como preocupação a formação de cidadãos que possam ser líderes, 

autônomos e responsáveis por suas ações, entre elas as que dizem respeito com a 

preservação do meio ambiente. Tendo como objetivo a formação integral sente a 

necessidade de estimular todas as capacidades de seus alunos. A área de Matemática 

buscando inserir-se nesse contexto, realiza diferentes atividades, entre elas os projetos 

de trabalho, como o projeto “Matemática e Meio Ambiente”. 

As turmas foram divididas em 12 grupos de 3 a 5 componentes, que optaram por 

dois grandes temas: a água e o cooperativismo. O tema “Água” foi subdividido em 

itens: situação da água nos planetas, a água no planeta Terra, a água no Brasil, o Rio dos 

Sinos3, o saneamento básico do município de São Leopoldo e o uso da água no Colégio 

Sinodal. O tema “Cooperativismo” foi subdividido em: cooperativas, cooperativas de 

reciclagem de lixo, a usina de reciclagem de lixo do município de São Leopoldo, a 

reciclagem de plásticos, o destino do papel no Colégio Sinodal e o destino das latas no 

Colégio Sinodal. 

A metodologia de pesquisa utilizada para verificar se o projeto elaborado atingiu 

os objetivos propostos, foi o de uma pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva, 

analítica e participativa, tendo a participação direta do pesquisador, pois esse foi o 

professor das turmas em que o projeto foi aplicado. Os sujeitos do processo de busca de 

novos conhecimentos foram os alunos participantes do projeto. O professor elaborou, 

junto com os alunos, as diferentes etapas de desenvolvimento do projeto, participou de 

todas as etapas como um orientador dos trabalhos e de todos os momentos de coleta de 

dados. Esse contato pessoal permitiu analisar os acontecimentos na sua totalidade, visto 

que esteve diretamente envolvido no projeto. 

A análise dos dados coletados foi baseado nos princípios que fundamentam esse 

projeto, na observação do diário de bordo do professor, dos alunos (cada grupo possuía 

                                                 
3 A bacia hidrográfica do Rio dos Sinos está situada a nordeste do estado do Rio Grande do Sul, entre os 
paralelos 20° e 30° sul. Sua área é de 3820 km² (1,5% da área total do Rio Grande do Sul), com 
população de 1,2 milhões de habitantes. Seu principal curso d´água é de 190 km. Sua nascente é em Caraa 
e sua foz no Rio Jacuí. Serve para abastecimento de água de 30 municípios, entre eles São Leopoldo co, 
180000 habitantes. Na região alto-médio a qualidade da água é boa enquanto na região baixa (onde se 
encontram os municípios com maior densidade demográfica, inclusive São Leopoldo) a disponibilidade 
de água é limitada e a água é de baixa qualidade em função da poluição provocada pelo esgoto doméstico 
e industrial e por resíduos sólidos. A atividade econômica da região é diversificada: ramo madereiro, 
coureiro-calçadista, turismo, industrias de metal, alimentício, pecuária, agricultura e petroquímica. Todos 
esses dejetos provocam índices elevados de poluição sendo que o Rio dos Sinos já foi alvo de estudos do 
Greenpeace. Fonte: www.comitesinos.com.br. 
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um diário de anotações), da avaliação da equipe pedagógica da escola, da avaliação dos 

alunos sobre o projeto e em filmagens e gravações de voz realizadas nas diferentes 

etapas de implementação do projeto. 

A idéia central do projeto se resumiu em dividir as turmas em pequenos grupos, 

discutir a escolha de um assunto ligado a Educação Ambiental, desenvolver a pesquisa 

ligada ao tema escolhido, investigar a Matemática presente em cada tema, realizar a 

pesquisa e apresentar os trabalhos nos moldes científicos, com pôster e apresentação 

oral em uma exposição no final do aluno letivo para alunos, pais e comunidade em 

geral. 

Analisando os dados coletados é possível afirmar que o projeto de trabalho 

“Matemática e Meio Ambiente” atingiu os objetivos propostos pois possibilitou que os 

alunos desenvolvessem além dos conteúdos conceituais diferentes conteúdos 

procedimentais como utilizar as novas tecnologias, sintetizar textos, relacionar 

conhecimentos de diferentes áreas, tomar decisões, expor seu pensamento e defendê-lo 

e se responsabilizar perante o grupo por suas ações. 

Também os conteúdos atitudinais se fizeram presentes durante todo o projeto na 

medida em que os alunos se mostravam solidários com o seu grupo ou auxiliando os 

outros. Também pode se perceber a atenção e o interesse pelo tema demonstrado 

durante as apresentações. O planejamento e a organização da feira foram outros 

momentos em que as atitudes positivas puderam ser percebidas. Mas acima de tudo é 

necessário salientar a mudança de postura em relação aos problemas do meio ambiente 

que os cerca. Mostraram-se preocupadas com a situação da água no planeta, pois não 

imaginavam ser tão alarmante e a partir desse conhecimento se comprometeram em 

mudar pequenas atitudes como: redução do tempo do banho, na forma de lavar o carro, 

fechar torneira e se preocupar com vazamentos. Passaram a questionar o porquê de não 

haver coleta seletiva de lixo na nossa cidade, pois além de amenizar sérios problemas 

poderia servir de renda para muitas pessoas, como já acontece em nossa cidade e no 

resto do país. A preocupação com o destino do papel e das latas de alumínio na escola e 

as formas que encontraram para reaproveitar esse material. 

Esta comunicação tem como objetivo relatar as diferentes etapas desenvolvidas no 

decorrer desse projeto, analisar os resultados e criar um ambiente de reflexão sobre os 

princípios e objetivos destacados nesse trabalho. 

 

Palavras chave: Educação Matemática, Projetos de Trabalho e Meio Ambiente. 



Anais do VIII ENEM - Comunicação Científica  
GT 2 - Educação Matemática nas séries finais do Ensino Fundamental 

8 

 

Referências Bibliográficas 

 

ALFAYATE, Manuel González. Para um sistema básico de valores compartilhados no 

projeto educativo de centro. IN: ÁLVAREZ, M. et al. Valores e temas transversais no 

currículo. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

AZCÁRATE, Pilar Goded. Que matemáticas necesitamos para comprender el mundo 

atual? Investigación en la Escuela, 32, 77 – 86, 1997. 

BRASIL. Constituição. Brasília: Senado Federal, 1988. 

CARMEM, L. El conocimento escolar: interessante, útil, deseable o posible? 

Investigacion em la Escuela. 32.63 – 66. 1997. 

COLL, César et.al. Os conteúdos na reforma. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação. Porto Alegre: 

Artmed, 1998a. 

HERNÁNDEZ, Fernando, VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por 

projetos de trabalho. O conhecimento é um caleidoscópio. 5. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 1998. 

____________________. Repensar a função da escola a partir dos projetos de trabalho. 

Pátio, n. 6, ano 2, p. 27 –31, ago. – set. 1998b. 

JAPIASSÚ, H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 

1976. 

MACHADO, Nilson. Educação: projetos e valores. 2 ed. São Paulo: Escrituras, 2000. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Brasília, 1998. v.3, 8, 9, 10. 

MORIN, Edgar. Os sete tesouros necessários à educação do futuro. 2 ed. São Paulo: 

Cortez; Brasília, DF: MEC: UNESCO, 2000. 

MORA, David. Aspectos pedagógicos y didácticos sobre el método de proyectos. Un 

modelo para su aplicación en educación matemática. Impresso. 2003. 

PIRES, Célia Maria Carolino. Currículos de Matemática: da organização linear à 

idéia de rede. São Paulo: FTD, 2000. 

Rio dos Sinos. Disponível em: http://www.comitesinos.com.br Acesso em:06 jan. 2004. 

ROCHA, Iara Cristina Bazan. Ensino de Matemática: formação para a exclusão ou para 

a cidadania? Educação Matemática em revista, São Paulo, n.9/10, abr. 2001. 

http://www.comitesinos.com.br/


Anais do VIII ENEM - Comunicação Científica  
GT 2 - Educação Matemática nas séries finais do Ensino Fundamental 

9 

SANMARTÍ, Neus e IZQUIERDO, Mercè. Reflexiones en torno a un modelo de 

ciencia escolar. Investigación en la Escuela, 32, 1997. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. O conhecimento pedagógico e a interdisciplinaridade: o 

saber como intencionalização da prática. IN: FAZENDA, Ivani (Org.). Didática e 

Interdisciplinaridade. 6.ed. São Paulo: Papirus, 2001. 

YUS, Rafael. Temas Transversais. Em busca de uma nova escola. Porto Alegre: 

Artmed, 1998. 

___________. Educação integral: uma educação holística para o século XXI. Porto 

Alegre: Artmed, 2002. 

YUS, Rafael. Temas transversais e educação global: uma nova escola para um 

humanismo mundialista. IN ÁLVAREZ, Maria Nieves. Valores e temas transversais 

no currículo. Porto Alegre: Artmed, 2002. 


