
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 

 

1 

ENSINO DE MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: AS 
PRODUÇÕES CIENTÍFICAS DA SBEM, SBM, SBMAC E 

PRODUÇÕES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA SOBRE ENSINO DE 

MATEMÁTICA E MEIO AMBIENTE NO BRASIL 
 

Wilson Santana da Cunha1 

 

 

Resumo:  

O presente trabalho é uma proposta de pesquisa, em que partimos da nossa vivência em sala de aula, 
na disciplina de Matemática, juntamente com as nossas leituras do meio acadêmico para investigar os 
trabalhos de pesquisa e produções das sociedades brasileiras relacionadas à Matemática e dos 
programas de pós-graduação em Ensino de Matemática sobre esta área do conhecimento relacionado 
com Educação Ambiental. Partimos do pressuposto de que há uma necessidade proeminente do ser 
humano re-pensar a sua vida no e com o planeta Terra. E cremos que o Ensino de Matemática, que 
tem um papel fundamental na educação escolar, deve fazer o papel interdisciplinar de relacionar tais 
conhecimentos. Enquanto escolha metodológica, nós optamos pela Fenomenologia, mais 
especificamente com um olhar na Hermenêutica. Pois a nossa intenção é ver e interpretar o fenômeno 
pesquisado na sua aparência, para a partir dai, interrogando-o para compreendê-lo. 

Palavras-chave: Ensino de Matemática, Educação Ambiental, Educação Matemática, Educação. 

Abstract:  

This paper is a research proposal, which came from our experience in the classroom, in Mathematics, 
along with our academic reading to investigate the researches and productions of Brazilian societies 
related to Mathematics and the post-graduation programs in Mathematics Teaching about this 
knowledge area related to Environmental Education. We assume that there is a prominent need in 
human been to rethink his life on Earth and with the planet. And we believe the Mathematics 
Teaching, which has a fundamental role in school education, should make the interdisciplinary role by 
relating such knowledge. About methodological choice, we opt the Phenomenology, specifically in 
Hermeneutics. Because our intention is to see end to interpret the researched phenomenon in its 
appearance, and after that, interrogating it to understand it. 

Key-Words: TEACHING OF MATHEMATICS, environmental EDUCATION, MATHEMATIC 

EDUCATION, EDUCATION. 
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Introdução a temática da pesquisa 

Uma proposta de pesquisa deve partir de um modelo de concepção e crença 

do pesquisador com o seu objeto de pesquisa, em que num primeiro momento há um 

olhar deste pesquisador no elemento empírico do seu objeto, para, a partir daí então, 

fundamentar-se teoricamente e consonante a teoria, enveredar na investigação e 

consecutivamente a escrita da sua tese, que será o alinhavar entre a teoria lida e 

vivenciada com a postulação do ver e compreender na sua ótica de pesquisa, o objeto 

estudado. 

Os desafios a uma proposição de pesquisa é o corresponder a esse 

movimento. Assim, o problema de pesquisa tem de ter relevância teórico-

metodológica e apontar para os que “fazeres humano”. 

Em nossa pesquisa do mestrado2, objetivamos entender a correlação dos 

conhecimentos (matemáticos e pedagógicos) na formação do professorando de 

Matemática. Para tanto, nos alicerçamos na Prática de Ensino enquanto um momento 

único em que o professorando traz à tona suas contrariedades e contradições da sua 

formação universitária.  

Isso nos permitiu participarmos de vários debates que balizam o Ensino de  

Matemática com as outras áreas do conhecimento e o papel que lhe compete na 

construção de conhecimentos para além de seu caráter específico. Essa base nos 

orientou perquirir os debates dessa tensão, entre Matemática e as outras áreas das 

ciências humanas e que pudesse alavancar, ao longo de nossa vivência como 

professor, a necessidade real dessa relação (Matemática e as áreas de ciência 

humana), da qual não pode se inscrever somente como algo um vir a ser, mas de 

efetiva realização. E com esse desafio que apontamos nossa inquietação para a 

relevância do Ensino da Matemática e a Educação Ambiental 

Aspectos e considerações do Ensino de Matemática contemporâneo  

 As pesquisas recentes sobre o ensino de Matemática, mais restrito 

sobre a forma de trabalhar tal conhecimento, e juntamente com este, as práticas 

pedagógicas em sala de aula nos dão a certeza de que ainda perdura na maior parte 

da educação matemática escolar um ensino de conteúdos matemáticos fragmentados, 
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ainda ponderando o abstracionismo, duma Matemática ligada ao campo da 

competitividade em detrimento da competência, resultando com isso numa disciplina 

de difícil entendimento e, logo, desinteressante para os alunos, com exercícios 

trabalhados na exaustão da resolução repetitiva deles e de forma linear no currículo 

(CORRÊA; MACLEAN, 1999; CUNHA, 1999; PIRES, 2000; SANTOS, V., 2008; 

VALENTE, 2008).  

 Por outro lado não podemos negar as discussões e pesquisas, na 

década passada e na presente, sobre a formação do professor de Matemática, em que 

as concepções e práticas em sala de aula destes profissionais e a forma de 

aprendizado dos alunos são elementos centrais em tais pesquisas, em que a ação 

docente está-se moldando para uma efetiva mudança em sala de aula (MIGUEL Et 

all, 2004; MOREIRA; DAVID, 2005; SANTOS, V., 2008). 

 Iremos partir do pressuposto de que o conhecimento matemático, 

como qualquer outro conhecimento, deve estar ligado ao plano de vivência do aluno, 

em que os aspectos culturais, políticos e do cotidiano desse sujeito aluno, possam 

fazer parte da estrutura de conhecimento trabalhado na educação escolar. Ou seja, as 

atividades em sala de aula para uma formação intelectual e de investida prática deve 

estar associada no ir e vir entre conhecimento do cotidiano com o conhecimento 

escolar, um ensino que dá sentido para o que o aluno deve apreender durante a sua 

formação escolar. 

 O conhecimento do cotidiano, a nosso ver, é aquele conhecimento que 

é construído pela vivência do sujeito aluno no seu dia-a-dia, pela assimilação de 

saberes do senso comum com a sua família, seus amigos, pela interação com 

programas de TV, cinema, etc. Logo, este conhecimento é agrupado dentro das 

percepções de mundo que se constrói no sujeito aluno, que antes de ser um aluno é 

um sujeito social e desta forma, com conhecimento que se acumula na sua vida 

diária. 

 Já o conhecimento escolar diferencia do conhecimento do cotidiano 

pela sua estrutura de formação, que são conhecimentos produzidos pela ciência e que 

sistematicamente são reagrupados para uma, determinada área de conhecimento, com 

o findo especifico de servir enquanto um elo entre a produção do conhecimento 

cientifico com o conhecimento do senso comum, ou conhecimento do cotidiano.  
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Aqui nos apegamos e defendemos a concepção de Demo (1997) em que a 

passagem de um conhecimento não pode ser uma tarefa de repetência ou de cola, 

mas um processo de transformação em que o aluno possa apreender tal conhecimento 

a partir de instigações e re-elaborações de um determinado conhecimento que será 

re-construído por ele, ou seja, o questionamento reconstrutivo pelo aluno, com 

formulação e questionamento próprio do aluno, com o professor no papel de 

mediador na construção do conhecimento escolar. 

 

 

Uma visão histórica e cotidiana da Educação Ambiental 

É nesta concepção que buscamos na Educação Ambiental um campo de 

conhecimento que busca entender as relações sociais e políticas do homem com a 

natureza, em que são postos muitos problemas da natureza que afetam a nossa vida e 

tais problemas são oriundos da intervenção humana no ambiente em que vive 

(CHAPANI; DAIBEM, 2003).  

Tal assertiva merece ponderação na nossa concepção de sociedade, pois não 

podemos apregoar que a “intervenção humana” seja de forma polissêmica, pois a 

intervenção humana aqui colocada, em grande escala, é dos grandes latifúndios, das 

empresas capitalistas que tem na exploração máxima dos meios de produção uma 

forma de acumulação do capital, em que o trabalhador assalariado é um mero 

instrumento para a ação do capital, em que se vê expropriado da sua própria força do 

trabalho. 

Então cabe também a escola, enquanto uma transformadora do conhecimento, 

o processo de intervenção na sociedade e conseqüentemente na vida dos seus alunos, 

professores e todos que vivem na e a margem da educação escolar. Desta forma a 

Educação Ambiental deve ser vista enquanto um conhecimento que busca no 

entrelaçamento com outros conhecimentos, uma re-tomada de atitudes frente ao 

nosso ambiente e as formas degradativas que o acometem. 

Para entendermos melhor o processo de construção do conhecimento 

intitulado Educação Ambiental, precisamos de um re-ver na história, em que um 

marco referencial sobre a necessidade de um desenvolvimento sustentável, com a 
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preocupação de salvaguardar o planeta foi a ECO-92, como ficou conhecida a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de 

Janeiro (CNUMAD). 

No entanto, anterior a ECO-92, houve vários movimentos e ações que 

direcionavam para uma preocupação com o planeta e o vislumbre de uma alternativa 

a degradação e exploração dele. A conferência das nações unidas sobre o meio 

ambiente de 1972 na cidade de Estocolmo – Suécia foi o primeiro movimento oficial 

sobre a necessidade de preservar o meio ambiente. 

Foi na cidade de Belgrado (antiga Iugoslávia), em 1975, que houve a primeira 

manifestação oficial, em que o foco principal foi a Educação Ambiental, com o 

primeiro Encontro Internacional em Educação Ambiental, houve uma ênfase na 

necessidade de uma Educação Ambiental multidisciplinar com especificações de 

cada região. No entanto, foi na Conferência de Tbilisi (Geórgia-1977) em que se 

definiram os objetivos e características da Educação Ambiental, com “A Declaração 

do Meio Ambiente”. 

Podemos afirmar que foi na ECO-92 em que houve uma presença de chefes 

de Estados e agregou, além deles, um número expressivo de Organizações Não 

Governamentais (ONG´s), que propiciou uma proposta para que os países devessem 

educar seus cidadãos, no aspecto formal da educação, em que a Educação Ambiental 

faça parte da estrutura de ensino no conhecimento adquirido em sala de aula. No 

entanto, é salientar retomar que, por interesses econômicos e localizados de cada 

país, tal proposta não se sedimentou em ações concretas. 

Para entender o que seja Educação Ambiental contemporânea, é necessária 

uma panorâmica histórica do movimento epistemológico dela, que em breves 

notações nos ateremos ao modelo do racionalismo clássico de Descartes, com uma 

visão liberal da ciência com prevalência de um modelo em que se procura 

determinados caminhos para alcançar os seus objetivos, na relação da razão-espírito 

(CARNEIRO, 2006). 

Já a visão positivista da ciência, de um modo geral, a vê como um constructo 

em que se manifesta a visão objetiva do cientista para o objeto, sem a interferência 

de manifestações metafísicas e teológicas. Este modelo de pensamento tem em 

Comte o seu primeiro pensador e grande expoente. 
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Um choque em tal propositura se deu com os estudos e discussões de Kuhn 

(1995), questionando a racionalidade e objetividade da ciência, questionando o 

paradigma vigente, que desembocou no final do século XX, com a crise do 

paradigma da ciência moderna, busca-se uma proposta de uma ciência que pudesse 

nos unir a natureza, relação distanciada pela ciência moderna, racionalismo e 

positivismo, e que tornou a natureza enquanto um objeto passivo, num modelo 

reducionista da ciência (CARVALHO, 2008; SANTOS. B, 2004a). 

Logo: 

À medida que o ser humano foi se distanciando da natureza e 
passou a encará-la como uma gama de recursos disponíveis a 
serem transformados em bens consumíveis, começaram a surgir os 
problemas socioambientais ameaçando a sobrevivência do nosso 
planeta. (DUVOISIN, 2002, p.91) 

Esse distanciamento da natureza é a partir da década de 1960, em que se 

produziu também um movimento que originou a Educação Ambiental, ou seja, a sua 

legitimidade enquanto área do conhecimento reside nos modelos científicos impostos 

no passado e com a crise dos paradigmas, questionados no decorrer das últimas 

décadas. 

Desta forma entendemos Educação Ambiental enquanto um modelo 

educacional, que busca uma pratica social do desenvolvimento humano relacionado à 

natureza, em que haja uma mediação da teoria e prática entre sujeito e natureza, com 

uma ação interdisciplinar com os demais campos do conhecimento.  

Nisso reside à preocupação com o desenvolvimento sustentável a mercê do 

modelo consumista vigente, uma visão otimizada da população mundial sobre a sua 

principal morada, que é o planeta terra e seus recursos, que quiçá fossem 

inesgotáveis, no entanto sabemos que não. 

Ela, a Educação Ambiental, não pode ser encarada como uma moda 

passageira, e sim uma efetiva necessidade em educarmos para que as futuras 

gerações não venham a sofrer conseqüências da nossa intransigência e da nossa falta 

de compromisso com a vida, animal, vegetal, e porque não dizer, mineral também. 

 

Ensino de Matemática e Educação Ambiental, um questionamento necessário 

 

Consecutivamente é que, um modelo de Ensino de Matemática, também deve 

estar atrelado ao modelo de Educação Ambiental, já que a premissa dos novos 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 

 

7 

estatutos da ciência e do ensino de Matemática é contrária ao reducionismo e tem 

uma proposta com visão do geral no currículo (PIRES, 2000). 

A Matemática é um conhecimento que o sujeito irá vivenciar por toda a sua 

vida escolar, e porque não dizer de sua vida. Contagem, estimativas, 

proporcionalidades, porcentagem, são entes matemáticos que nos acompanham em 

nossa empreitada diária. Nisso reside à importância da Matemática, ela vive no 

sujeito e com o sujeito, poderíamos até dizer que na nossa vida cotidiana há uma 

simbiose entre conhecimento matemático com a nossa vida cotidiana. 

Da mesma maneira é que o Ensino de Matemática deve estar junto com a 

Educação Ambiental, pois: 

[...] a junção da Matemática com questões ambientais pode 
apresentar-se como um caminho promissor para despertar um 
maior interesse dos alunos pelo aprendizado da Matemática, além 
de torná-los mais conscientes, críticos e reflexivos no tocante à 
problemática ambiental. (FERREIRA; WODEWOTZI, 2007, p.65) 

Desta forma é que emerge o nosso problema de pesquisa: Quais as produções 

e práticas científicas nas sociedades nacionais e nos programas de pós-graduação, 

ligadas ao Ensino de Matemática acerca da interação entre Ensino de Matemática e 

Educação Ambiental? 

Até porque é de vital importância reorganizar as futuras inscrições humanas e 

reavaliar a relevância que as áreas de conhecimento e entidades representativas, 

podem, organicamente, contribuir para a superação das formas e conteúdos que ainda 

tem na forma predatória da produção como regulador da vida. 

Mesmo que seja de forma introspectiva, preocupamos com o papel que as 

produções cientificas tem com a efetiva prática do fazer humano, seja nas sociedades 

ou nos programas de pós-graduação.  

Não podemos ignorar que o limite da prática humana também é dado pelo 

limite do próprio conhecimento historicamente acumulado. E diante de uma 

sociedade que tem a racionalidade como um crivo integrante, a ciência tem um papel 

para além do contemplativo dos fenômenos. Tem a função de orientar as ações na 

efetiva interferência sobre eles, subsidiando nossa posição na vida e no mundo.  

Para exemplificar, diariamente fazemos mazelas ao mundo natural, como 

jogar lixo em lugar ermo, promover queimadas, mesmo que seja das folhas secas, 

jogar óleo pelo ralo da pia, etc. Até porque tal campo extrapola em muito os outros 

saberes, já que o homem, enquanto sujeito, atua num mundo na forma de vê-lo e 
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sentí-lo.  

Ainda existe um limite duro entre as práticas cotidianas e a racionalidade 

científica produzida pelas diversas áreas do conhecimento humano. Esse limite duro 

está inscrito sob que relações entre as comunidades científicas e as outras instâncias 

da sociedade? É possível vislumbrar efetivamente o novo? - Especificamente quanto 

ao Ensino de Matemática, o que a comunidade cientifica, suas entidades 

representantes e os programas de pós-graduação tem a dizer?  - E quais são suas 

orientações diante da educação ambiental? - As sociedades e os programas de pós-

graduação em Ensino de Matemática realmente têm o que a dizer (sua produção e 

prática) da Educação Ambiental?  

E nessa perspectiva, sob determinadas relações humanas e, que dependentes 

das prioridades colocadas, tem-se determinados princípios que regem as práticas 

humanas. Na atual forma como a sociedade se encontra diante de um modelo 

ambiental ameaçado, é de vital importância reorganizar as futuras inscrições 

humanas e reavaliar a relevância que as áreas de conhecimento e entidades 

representativas, podem, organicamente, contribuir para a superação das formas e 

conteúdos que ainda tem a forma predatória da produção como regulador da vida, já 

que: 

Estamos diante de uma série de problemas que prejudicam a 
biosfera e a vida humana de forma tão intensa que logo podem se 
tornar irreversíveis. Sobreviver no planeta Terra nos próximos anos 
dependerá da capacidade de o homem ter uma visão global da 
realidade. (PIRES, 2000, p.133) 
 

Por isso, também, é que merece um olhar e um estudo crítico sobre o que se 

tem produzido acerca do Ensino de Matemática e Educação Ambiental. 

Tanto as sociedades quanto os programas de pós-graduação, tem uma gênese 

diferente, no entanto, as sociedades têm enquanto objetivo comum a inferência para 

um Ensino de Matemática de qualidade na formação escolar, cientifica e tecnológica 

do cidadão. 

Mas o que se tem feito para agregar essas duas áreas de conhecimento? – 

quais as produções cientificas e a sua implementação nos currículos do Ensino de 

Matemática na Educação formal? – tais questionamentos nos remetem ao produto 

final dos afiliados em tais instituições, que no caso das sociedades são três: a 

Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), a Sociedade Brasileira de Matemática 
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Aplicada e Computacional (SBMAC) e a Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática (SBEM), todas com encontros nacionais e produções de anais 

diferenciados, além das publicações de periódicos científicos. 

Da mesma forma temos os Programas de Pós-Graduação em Ensino de 

Matemática, tanto os de mestrado quanto os de doutorado, com pesquisas em que a 

maior finalidade é a produção do conhecimento científico, que, não de forma 

pragmática ou utilitarista, deverá ter um desembocar na sociedade civil, em especial 

na educação formal. 

Para dimensionar a pesquisa, e ao mesmo tempo delimitar o tempo de 

pesquisa, propomos investigar a última década, já que a SBM tem os encontros 

nacionais a cada dois anos, a SBMAC a cada ano e a SBEM a cada três anos, este é 

um corte que nos permite ver e dialogar com os dados que a pesquisa se propõe. 

Nesta perspectiva é que o nosso objetivo geral será Investigar e analisar as 

produções científicas da área de Ensino de Ciências e Matemática da SBEM, 

SBMAC, SBM e programas de pós-graduação, acerca das pesquisas desenvolvidas 

envolvendo Ensino de Matemática e Educação Ambiental. 

Uma opção metodológica pela Pesquisa Qualitativa e pela Hermenêutica  

Para que a delimitação da pesquisa não se perca durante o percurso dela, a 

pesquisa, além do projeto propriamente dito, há necessidade de uma escolha 

metodológica da pesquisa. 

As condições de apreender e discutir a partir desse diálogo (pesquisador, 

sujeito pesquisado e documental) é um dos momentos ricos para ter uma opção 

metodológica. A pesquisa, nesse sentido, o pesquisador deve ter claro que ele 

necessita ter uma delimitação da parte do todo; uma aproximação do sujeito 

investigado e uma visão geral do fenômeno, na sua intencionalidade e na sua 

casualidade (BICUDO, 2000). 

Nisso a nossa opção metodológica, que é pessoal e política, e não casual, nos 

remete para uma pesquisa qualitativa, em que o sujeito pesquisador possa, durante a 

sua pesquisa, fazer o ir e vir do sujeito pesquisado, trazendo à tona não somente o 

que se mostra do sujeito pesquisado no presente, mas uma sincronia entre os fatos 

ocorridos no passado e os fatos do presente. 

 É nisso que o sujeito pesquisador irá fazer a sua interpretação dos fatos, 
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interrogando, analisando o contexto da pesquisa. Nisso é que vai revelando a 

essência do sujeito pesquisado, naquilo que o pesquisador se projeta para verificar a 

partir da aparência de tal sujeito. 

 Como a proposta da pesquisa é buscar uma relação da parte com o todo e a 

volta do todo com a parte, se torna fundamental a opção por uma pesquisa qualitativa 

que seja uma modalidade de estudo de caso numa reflexão hermenêutica, que 

segundo Santos, B.: 

A reflexão hermenêutica visa transformar o distante em próximo, o 
estranho em familiar, através de um discurso racional – fonético, 
que não apodítico -, orientado pelo desejo de diálogo com o objeto 
da reflexão para que ele “nos fale”, numa língua não 
necessariamente a nossa, mas que nos seja compreensível. (1989b, 
p.12) 
 

Com os dados analisados e investigados é que se fará a tese e 

consecutivamente, a socialização dos resultados alcançados com a comunidade 

científica, que pelo escopo do trabalho, se dará tanto na Educação, nas Sociedades de 

Matemática e certamente nas Sociedades de Educação Ambiental.   
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