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RESUMO

O presente artigo relata uma pesquisa que teve por finalidade estabelecer uma relação entre Educação Ambiental e
Educação Matemática, especificamente envolvendo Resolução de Problemas a partir de um tema socioambiental,
utilizando a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática. Assim, foi proposto a um grupo de
alunos da Educação Básica o problema da falta de uma quadra poliesportiva coberta em uma escola estadual de
Joinville, motivando esses alunos a analisarem e buscarem possíveis soluções. O intuito era que estes alunos
pudessem perceber a possibilidade de utilizar a matemática aprendida na escola em questões do dia-a-dia de forma
mais prazerosa e significativa, contribuindo para possíveis posicionamentos críticos como cidadãos. Promovendo
momentos de diálogos, problematizações e a compreensão de conteúdos matemáticos resgatando o debate da
questão socioambiental que mediou às atividades desenvolvidas.

ABSTRACT

This article reports a research that aimed to establish a relationship between Environmental Education and
Mathematics Education, specifically involving Problem Solving from a socio-environmental theme, using the
Teaching-Learning-Mathematics Assessment Methodology. Thus, it was proposed to a group of Basic Education
students the problem of the lack of a multi-sport court covered in a state school in Joinville, motivating these students
to analyze and seek possible solutions. The intention was for these students to realize the possibility of using the
mathematics learned in school on everyday issues in a more pleasurable and meaningful way, contributing to possible
critical positions as citizens. Promoting moments of dialogues, problematizations and the understanding of
mathematical contents rescuing the debate of the socio-environmental question that mediated to the developed
activities.

1 INTRODUÇÃO

Procuramos através deste trabalho estabelecer uma relação entre a Educação Ambiental e alguns conteúdos de
Matemática utilizando a Resolução de Problemas, com o intuito de tornar o ensino e aprendizagem mais instigante e
satisfatório, contribuindo para a formação de cidadãos críticos e responsáveis com relação ao ambiente e a
sociedade.

Segundo Silva (2007), a escola sempre esteve associada a um modelo de ciência e sociedade em que o
conhecimento está dividido em pequenas partes. Diante disto, o currículo escolar, com o objetivo de fortalecer esse
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modelo, normalmente é exposto de forma fragmentada e a soma de cada uma dessas pequenas partes teria que
formar o todo, no caso a realidade. Esse modelo vivido por todos os segmentos da sociedade é segundo Capra
(2003), uma crise de percepção onde há a necessidade de reformulação do pensamento para compreender a
realidade em seus diferentes níveis, o que se configura num desafio especialmente para a instituição escolar.

Numa visão transformadora, emancipatória e crítica, o presente trabalho incorpora as ideias da Pedagogia Crítica de
Paulo Freire, valorizando uma educação onde se faz necessário uma ação consciente para transformar a realidade.
Nesse sentido Au (2011) esclarece que:

[...] a pedagogia libertadora de Freire [...] gira em torno de uma ideia central de ‘práxis’
(ação consciente) em que os estudantes e professores tornam-se sujeitos que sabem ver a
realidade, refletir criticamente sobre a realidade e assumir uma ação transformadora para
mudar essa realidade. (AU, 2011, p. 251)

Para o desenvolvimento dessa práxis, Freire estabelece como ponto de partida duas distintas abordagens: a
problematização e o diálogo. A fim de relacionar essas ideias a disciplina de Matemática, buscou-se incorporar
tendências que pudessem auxiliar para o desenvolvimento dessa práxis na sala de aula.

Como os objetivos iniciais eram utilizar a metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação em Resolução de
Problemas, construindo assim um projeto a partir das ideias expostos pelos alunos, reconhecendo a situação
problema e tornando familiar a questão socioambiental a ser analisada, considerando as suposições necessárias do
problema para representar em termos matemáticos as possíveis soluções. Desta forma o tema abordado foi a
“Construção de uma quadra Poliesportiva Coberta na Escola”, e o problema de pesquisa: “Por que a escola não tem
uma quadra poliesportiva coberta ”.

Torna-se um desafio para o professor ter a responsabilidade de formar cidadãos críticos, de ensinar e ainda de tornar
essa aprendizagem prazerosa para seus alunos. Entendemos que relacionando a Educação Ambiental com a
metodologia da Resolução de Problemas, temos uma possibilidade viável para essas questões deixarem de ser um
desafio, mas sim serem uma prática comum na escola. Desta forma, a sala de aula pode ser um espaço onde os
alunos possam questionar e não apenas encontrar resultados absolutos, mas sim pensar e repensar conceitos,
valorizar as diferenças, reconhecendo os problemas socioambientais e através do diálogo e pesquisa tentar superar
as dificuldades, tornando-os agentes ativos e conscientes na sociedade.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico da pesquisa aqui apresentada abordou um pouco sobre Educação Ambiental, Educação
Ambiental e Educação Matemática e Resolução de Problemas, buscando uma relação entre essas temáticas.

Num primeiro momento é necessário desmitificar a verdadeira responsabilidade da Educação Ambiental, em que esta
se reduz apenas a uma visão de conhecimentos biológicos, ecologia, condutas ecologicamente corretas,
sensibilização individual e beleza da natureza, deixando de problematizar, acreditando que isso possa gerar
mudanças de comportamentos. Conforme relata Segura (2001), que ao longo dos anos e com os movimentos
ambientalistas no cenário internacional, já na década de 60, essas responsabilidades foram ampliadas. Com isso a
Educação Ambiental (EA) passou a ser olhada como instrumento de construção da cidadania. Com relação a este fato
a autora afirma:

Seu compromisso, além de formar agentes que defendam a preservação da natureza,
incorporou a luta pelos direitos da vida em todos os espaços. A EA, então, passou a
propagar uma nova proposta de vida e de compreensão do mundo que valoriza valores
éticos, estéticos, democráticos e humanistas, partindo do principio de respeito às
diversidades natural e cultural (SEGURA, 2001, p. 42).
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Reafirmando esse compromisso, Penteado (2000) enfatiza que se faz necessário que as questões ambientais sejam
abordadas a partir de questões socioambientais, e não apenas em suas dimensões biológicas, químicas e físicas,
para que se construa uma consciência ambiental e contribua para a formação e preparação do exercício da cidadania.
Na visão de Guimarães (2007) esse compromisso de conscientização do cidadão está relacionado com o
comprometimento com exercício do enfrentamento das questões socioambientais da atualidade, buscando de forma
proposital e coletiva transformar a sociedade.

Segundo Loureiro (2012), a Educação Ambiental não deve ser vista apenas no plano das ideias, reduzindo apenas a
informações, ao acesso à instrução, mas na conscientização através do conhecimento, no poder de fazermos
escolhas e impulsionado pelo desejo maior de fortalecer vínculos, principalmente na relação que temos com o outro.

A Educação Ambiental promove a conscientização e esta se dá na relação entre “eu” e o
“outro”, pela prática social reflexiva e fundamentada teoricamente. A ação conscientizadora
é mútua, envolve capacidade crítica, diálogo, a assimilação de diferentes saberes, e a
transformação ativa da realidade e das condições de vida. (LOUREIRO, 2012, p. 34).

Com essa perspectiva, Loureiro apropria-se de três denominações similares que configuram uma compreensão da
prática educativa ambiental:

crítica – por situar historicamente e no contexto de cada formação socioeconômica as relações sociais
na natureza e estabelecer como premissa a permanente possibilidade de negação e superação das
verdades estabelecidas e das condições existentes, por meio da ação organizada dos grupos sociais e
de conhecimentos produzidos na práxis;

emancipatória – ao almejar a autonomia e a liberdade dos agentes sociais pela intervenção
transformadora das relações de dominação, opressão e expropriação material;

transformadora – por visar a mais radical mudança societária, do padrão civilizatório, por meio do
simultâneo movimento de transformação subjetiva e das condições objetivas. (LOUREIRO, 2012, p.
88-89)

Desta forma foi possível analisar que para a compreensão de diversas questões socioambientais trabalhadas na
Educação Ambiental, poderíamos ter uma avaliação mais profunda utilizando as quantificações que a matemática
pode proporcionar, buscando então a relação entre Educação Ambiental e Educação Matemática.

Reconhecer a Educação ambiental num ambiente de Educação matemática é, então,
aceitar que sentimento e consciência étnicos são parte fundamental da aprendizagem de
conceitos matemáticos, abstratos ou práticos, teóricos ou concretos, úteis de imediato ou a
longo prazo. São, portanto, parte fundamental a ser considerada em seu ensino. (MEYER
et al, 2011, p. 96).

Observa-se que a organização curricular das escolas, no atual momento, está sendo constituídas por disciplinas
fundamentadas em conteúdos fragmentados, de forma inalterável e absoluta. Conforme Munhoz (2008) as disciplinas
são compartimentadas em “gavetas”, de modo a serem abertas apenas em determinado momento referente a uma
disciplina específica, trabalhando de maneira isolada os conhecimentos adquiridos, tornando a aprendizagem distante
das experiências e realidades vivenciadas pelos alunos. A proposta seria então substituir de modo que o
conhecimento seja estudado através da contextualização, fazendo com que as aulas de matemática sejam próximas
da realidade, passando a ter um sentido mais amplo.

Assim, temos a necessidade de que a escola, como instituição, esteja preparada para
incorporar as questões ambientais de forma coerente, sem cair nas armadilhas dos
modismos e ao mesmo tempo compreendendo que o desenvolvimento de atividades dessa
natureza seja hoje uma exigência para que a escola cumpra sua função social (SOUZA,
2001, p. 43).
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D’Ambrosio (1996, p.87) acredita que “particularmente importante é a incorporação, na educação matemática, de uma
preocupação com o ambiente”. Por sua vez, enfatizando a importância de trabalhar com questões socioambientais na
sala de aula, Munhoz (2008), com o intuito de contextualização dos conteúdos matemáticos, afirma que:

[...] seria muito relevante se a escola realmente trouxesse essas questões socioambientais
para serem discutidas nas salas de aulas, através da utilização de um instrumental
matemático, haja vista que desta forma os alunos poderiam perceber nos conteúdos
questões que permeiam a realidade deles, da comunidade, cidade, país e até do mundo,
sendo reconhecidas e analisadas. (MUNHOZ, 2008, p. 61).

Destacando a importância da problematização e a sua relação no processo para se ensinar Matemática, incorporou-se
a resolução de problemas, especificamente a metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação, para abordar a questão
socioambiental em foco. Evidenciando a distância desse modelo ao do ensino tradicional, objetivando a melhor
compreensão do aluno tanto sobre os conteúdos matemáticos envolvidos quanto sobre o problema socioambiental
analisado.

O ponto central de nosso interesse em trabalhar o ensino-aprendizagem de matemática
através da resolução de problemas baseia-se na crença de que a razão mais importante
para esse tipo de ensino é a de ajudar os alunos a compreenderem os conceitos, os
processos e as técnicas operatórias necessárias dentro do trabalho feito em cada unidade
temática. (ONUCHIC, 1999, p.208).

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96, em seu artigo 2°, a educação “tem por
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício de cidadania e sua qualificação para o
trabalho”. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1998, 2002) designam a resolução de
problemas como eixo metodológico de ensino de matemática, uma vez que permite a abordagem de conceitos,
procedimentos e atitudes necessários à formação do aluno. Nesse processo é notável a importância do professor na
busca de alternativas para que na disciplina de matemática o aluno seja capaz de estar preparado para a sociedade,
trabalhando com a contextualização das questões reais do dia-a-dia.

Na resolução de problemas, o tratamento de situações complexas e diversificadas oferece
ao aluno a oportunidade de pensar por si mesmo, construir estratégias de resolução e
argumentações, relacionar diferentes conhecimentos e, enfim, perseverar na busca da
solução. E para isso os desafios devem ser reais e fazer sentido. (BRASIL, 2002, p. 113)

Trabalhar com resolução de problemas analisando um problema socioambiental é uma possibilidade para o aluno
construir os conceitos e as relações com a matemática, buscando sua autonomia. Desta forma a metodologia de
ensino-aprendizagem-avaliação, coloca o aluno com papel principal nesse processo, o professor no papel de
orientador e a avaliação ocorre de forma simultânea para ambos.

Por fim, concluímos como sugere Meyer, Caldeira e Malheiros (2011) a Educação Ambiental se inicia através do
reconhecimento de que o cotidiano e as relações com o meio estão sempre presentes na sala de aula e na escola.
Transcrevendo essa ideia para o ensino da matemática, já que os trabalhos e atividades com a matemática escolar
não devem ser vistas apenas como verdades absolutas e definitivas, mas a construção e a apropriação de um
conhecimento pelo aluno, que se servirá dele para compreender e transformar sua realidade (BRASIL, 1997). Logo
observamos que sejam necessárias algumas transformações, “mudar no sentido de reconhecer a escola e as
disciplinas curriculares não como obrigações, mas, sim, como possibilidades importantes para uma formação crítica,
relacionada com a vida que “pulsa” além dos muros das escolas” (MUNHOZ, 2008, p. 64).
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3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O primeiro passo do projeto foi levantar um problema ambiental enfrentado pela comunidade escolar: a falta de uma
quadra poliesportiva coberta. Em uma pequena discussão com alunos, os mesmos levantaram as questões e
dificuldades enfrentadas pela falta dessa quadra. Como por exemplo, um local apropriado para as aulas de Educação
Física, o barulho durante as aulas desta disciplina incomoda quem está tendo outras aulas, dias de chuvas tornam a
aula desta disciplina algo complicado de ser realizado, entre outras dificuldades. Depois de levantar alguns pontos
sobre a quadra coberta, foi proposto aos alunos responderam um questionário inicial, com seis perguntas referentes a
esse problema enfrentado na escola. A proposta inicial era que os alunos respondessem com franqueza todas as
perguntas, da forma como julgassem mais adequadas sem que houvesse interferências em suas ideias iniciais. No
decorrer do projeto essas questões foram abordadas diretamente ou indiretamente perpassando por todos os
processos.

Iniciamos então uma busca por respostas, com relação à falta de uma quadra poliesportiva coberta. Os alunos
elaboraram uma pesquisa sobre a situação de uma possível construção de uma quadra na escola. Facilmente
encontramos que em 2013 foi disponibilizado, segundo o Diário Oficial[1], uma verba de R$528.549,95, para a
construção de uma cobertura de quadra na escola, em outros sites do governo como o Pacto por Santa Catarina o
nome da escola está entre as escolas que receberam outro valor para a cobertura dessa quadra. Sendo evidente a
complexidade da situação, pois a cada site encontrávamos um valor distinto para a construção dessa quadra. Os
alunos então ao analisarem essas informações sentiram-se mais interessados pelo assunto, e foram em busca de
respostas para essa questão tão delicada. Realizamos entrevistas com a direção e os funcionários da escola, para
saber se era conhecimento de todos essa informação.

Nesse momento percebeu-se o grande desafio de trabalhar com questões que sejam “abertas”, pelo simples fato do
professor não ter o controle total do que pode ocorrer. Porém, faz-se necessário que o aluno esteja nesse processo
construindo e reconstruindo suas próprias percepções e a partir delas tire suas próprias conclusões e procure
possíveis soluções.

Na segunda semana do projeto os alunos estavam mais entusiasmados, com uma visão mais ampla sobre o assunto.
Inicialmente conversamos um pouco sobre o que ocorreu durante a semana, e os alunos comentaram que durante o
intervalo analisaram os espaços da escola e achavam que seria possível construir uma quadra poliesportiva coberta e
não apenas uma cobertura de quadra como sugeria os documentos pesquisados no encontro anterior, visando que
seria adequado ter um lugar fechado onde às pessoas poderiam sentar e assistir os campeonatos esportivos que
ocorrem todo ano na escola e ajudaria também quando houvesse apresentações ou comunicados da direção.

Novamente analisando o problema socioambiental inicial, os alunos foram conduzidos para sala de informática, onde
eles deveriam pesquisar sobre o andamento da construção das quadras em outras escolas, o valor para construção
de uma quadra coberta, documentos que a escola Rudolfo Meyer deveria ter sobre a quadra coberta e por fim a
medida adequada do terreno para a construção dessa quadra. Os alunos foram divididos em grupos e assim
pesquisaram tópicos diferentes, ao final tiveram que fazer uma breve apresentação para o grupo inteiro relatando
sobre o que encontraram na pesquisa realizada. Nessa pequena pesquisa os alunos encontraram muitas informações
sobre o assunto.

Entre as informações encontradas as que os alunos destacaram como mais relevantes foram: 1) uma pesquisa feita
nas redes sociais em que encontraram uma página de outra escola divulgada no mesmo Diário Oficial, que recebeu o
mesmo valor para a construção da cobertura de quadra e obras já estavam na reta final; 2) que o valor disponibilizado
no Diário Oficial é superior ao divulgado pela FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) para a
construção de uma cobertura de quadra, nesse documento o orçamento para uma quadra poliesportiva coberta com
palco custa R$519.441,50, abaixo do valor estipulado para a construção de uma cobertura de quadra pequena; 3) e
por fim encontraram todas as medidas e projetos para a construção de uma quadra poliesportiva de uma escola
também nos documento do FNDE, em quatro modelos distintos.

Para continuar nosso projeto, necessitavamos saber se a escola tinha um espaço adequado para essa construção,
conforme os modelos encontrados. Portanto era hora de tirar as medidas dos espaços na escola possíveis para a
construção da quadra. Tínhamos em mãos duas trenas de 5 metros (cada uma) e uma trena a laser, os alunos
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buscaram diferentes estratégias para a medição desses espaços. Iniciamos medindo o campo de gramado, que é um
espaço na escola não utilizado e depois a quadra descoberta, que é o espaço utilizado pelos alunos para as aulas de
Educação Física.

Unimos as informações encontradas na aula anterior sobre o tamanho de quadras, no site do FNDE, nessa pesquisa o
governo disponibiliza quatro modelos distintos de quadra, dois modelos de cobertura de quadra, uma pequena e a
outra grande e dois modelos de quadra coberta podendo ter nessa quadra vestiários ou um palco. Para termos uma
visão geral da situação problema, elaboramos uma comparação entre as medidas necessárias para a construção das
respectivas quadras com as medidas reais que a escola oferecia.

Depois de muitas indagações sobre o espaço, os alunos concluíram que não seria possível fazer a cobertura de
quadra no espaço onde hoje eles utilizam para praticar esportes, visto que da mesma forma atrapalharia pelo barulho
e não seria adequado uma vez que cobriria as janelas das salas do segundo andar. Então todo o grupo decidiu que o
mais conveniente e necessário seria construir a quadra coberta com palco, ressaltando que poderia ser construído no
campo de futebol, que disponibiliza um espaço amplo da escola e que não é utilizado em nenhum momento, além de
ser bem afastado das salas de aulas, de modo que o barulho não atrapalharia as demais aulas da escola. A quadra
com palco foi escolhida porque os alunos entenderam ser mais viável ter um lugar para que as pessoas possam
sentar e assistir aos torneios do que um vestiário.

Na semana seguinte, o planejamento inicial era trabalhar com o orçamento para construção da quadra coberta com
palco. Porém alteramos o cronograma devido ao seguinte comentário de um aluno sobre a fórmula de Bhaskara no
encontro anterior: “Ta vendo como é fácil, e nem vamos precisar usar a fórmula de Bhaskara para construir uma
quadra!”. Diante dessa afirmação resolvemos aproveitar essa oportunidade e abordar esse conteúdo de alguma
forma. Como a estrutura do telhado das quadras poliesportivas que o governo utiliza é em forma de uma parábola,
pensamos em montar alguma atividade relacionada com esse fato, fazendo com que os alunos precisassem utilizar a
fórmula de Bhaskara.

A atividade buscava construir um modelo matemático baseado na função quadrática que representasse a cobertura de
uma quadra poliesportiva. Com isso revisamos os seguintes conteúdos: Função do 2º grau, relação dos coeficientes
da função com o gráfico, valores do vértice, concavidade da parábola, unidades de medidas e coordenadas
cartesianas.

Num segundo momento da atividade os alunos foram conduzidos até a sala de informática para que através do
software GeoGebra pudessem analisar a função encontrada. A maioria dos alunos já havia trabalhado com o software,
devido o professor de matemática utilizá-lo em suas aulas e outros por frequentarem o Clube de Matemática na
escola[2], portanto não foi necessário apresentar essa ferramenta para os alunos.

Por fim, foi solicitado que os alunos resolvessem alguns problemas do cotidiano com relação a função encontrada.
Como por exemplo a altura da escada para a colocação das lâmpadas na quadra. O propósito era apenas constatar
se os alunos haviam compreendido todo o desenvolvimento da descoberta da função quadrática, e assim através dela
encontrar novas respostas.

No encontro posterior, o intuito principal foi averiguar as dificuldades existentes em ensinar um tópico de matemática
via resolução de problemas, como sugere Onuchic e Allevato (2011). O conteúdo abordado foi Juros Simples, pelo
fator relevante de que Matemática Financeira não foi ensinada para os alunos, logo seria uma oportunidade de
trabalhar parte desse tópico tão interessante e necessário com os alunos.

Inicialmente foi proposto que cada aluno analisasse a tabela de orçamento para a construção de uma quadra coberta
com palco, disponibilizado pelo FNDE, para estabelecer se estava de acordo com os preços atuais e se teria alguma
chance dessa quadra ser construída pelo mesmo valor estipulado no ano de 2012. Os questionamentos foram os mais
diversos possíveis, alguns alunos acreditavam que seria possível considerando que os valores de 2012 estão altos
demais, outros já imaginaram que esse valor aumentaria em no mínimo 20% devido ao aumento dos impostos durante
esse período e ainda levantaram as questões sobre as grandes polêmicas de faturar os orçamentos de construções
públicas para “lavagem” de dinheiro.

Nesse momento com grande indignação dos alunos iniciamos uma discussão sobre a seguinte pergunta: “O que eu
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como cidadão posso fazer para controlar essas fraudes”. Os pontos mais levantados pelos alunos foram cobrar
maiores satisfações sobre o dinheiro público, buscar melhores informações sobre nossos direitos, estar mais
interessado em assuntos relacionados à política e o que mais me chamou atenção foi um aluno que disse “Eu como
cidadão deveria me preocupar com as outras pessoas”, perguntei então o porquê daquele questionamento e em uma
visão muito madura este afirmou que “enquanto os problemas apenas passam na TV e não chegam até sua casa ou
atingem sua família as pessoas não se preocupam e nem cobram satisfações”. Coadunando-se com as ideias de
Loureiro (2012) que enfatiza que quando abordadas as questões socioambientais numa visão crítica favorecem o
desenvolvimento de um repensar das relações eu-eu, eu-outro, eu-nós no mundo.

Após essas discussões, foi proposto que cada aluno resolvesse dois problemas, sendo que os problemas foram
baseados nos valores pesquisados durante todo o projeto. Com intuito de tornar o assunto mais próximo da realidade,
fazendo com que o aluno sinta-se mais motivado a resolver os problemas propostos.

O desenvolvimento dessa atividade foi no mínimo desafiador, os estudantes estavam todos concentrados e em busca
de respostas para o problema, mesmo não tendo conhecimento nenhum sobre o conteúdo abordado. Por outro lado
tiveram muitas dúvidas em como representar analiticamente o problema e a maioria teve dificuldade na interpretação
do texto. Por outro lado, durante todo o desenvolvimento os alunos tentaram resolver o problema no grande grupo,
cada um contribuindo com uma ideia de como seria a solução até que estabeleceram a resposta mais adequada.
Após isso, os alunos chegarem a um consenso sobre a resposta, foi formalizado o conteúdo de juros simples, assim
como expostas as fórmulas possíveis para a resolução dos problemas iniciais.

Para finalizar o trabalho, realizamos um debate, em que, foi possível verificar a opinião dos alunos a respeito do que
foi desenvolvido até então. Durante esse debate observou-se a interação dos alunos com a escola e com a
comunidade, a importância em estabelecer essas relações para construir ambientes mais favoráveis. Com relação às
atividades, mais especificamente as que envolviam cálculos, os alunos afirmaram que tiveram grandes dificuldades,
mas que se fosse apresentado sem a contextualização ou o desafio de resolver um problema, eles não iriam se
interessar e se dedicar tanto ao assunto, já que afirmam não ter familiaridade e gosto pela matemática. Constataram
também que a maneira como a matemática é apresentada para eles faz com tenham ou não interesse em aprender.

Desta forma, podemos perceber que por mais dificuldades que os alunos tenham enfrentado durante o projeto, é
possível verificar que os encontros despertaram uma visão crítica sobre os assuntos relacionados à política,
economia, natureza e sociedade e que os alunos parecem estar um pouco mais preocupados com seus atos e
pensam em mudanças de hábitos e atitudes.

A última atividade proposta aos alunos, foi responder novamente as seis perguntas do questionário inicial. Analisando
as respostas a partir da comparação das ideias anteriores com as posteriores ao projeto desenvolvido, percebemos
que os alunos estavam muito satisfeitos com os resultados. Conseguimos observar um amadurecimento na
interpretação das questões abordadas, assim como uma ampla visão do problema questionado. Foi perceptível como
os alunos amadureceram tanto com relação ao pensamento individual, quanto com relação ao pensamento coletivo.
Ficaram preocupados com a melhor socialização de todo o ambiente escolar, visando não apenas resolver o problema
mas analisar de forma distinta todos os aspectos presentes na busca por soluções.

Ao relacionar o tema com a matemática os alunos conseguiram expandir seus conhecimentos, considerando
diferentes contextos da realidade onde é possível encontrar essa relação com a matemática. Valorizando também a
importância e a satisfação de aprender os conteúdos matemáticos de forma contextualizada o que pode propiciar uma
aprendizagem tanto mais efetiva quanto prazerosa.

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia utilizada foi de ensino-aprendizagem-avaliação em matemática, proposta por Onuchic, em Resolução
de Problemas. Considerando, portanto um trabalho onde ensino-aprendizagem-avaliação deve ocorrer
simultaneamente, fazendo com que o aluno crie seus próprios métodos e soluções a fim de resolver problemas,
construindo seu próprio conhecimento, e o professor avalia o processo em que isso ocorre com a função de reorientar
a prática quando necessário. Nessa metodologia o problema é o ponto de partida, nesse caso uma questão
socioambiental, para que os alunos façam suas conexões com a matemática, conseguindo assim gerar novos
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conceitos e conteúdos, além de obter responsabilidades sobre o ambiente, tornando possível uma mudança
significativa de atitudes, habilidades e valores.

Para a realização desse projeto contamos com os alunos participantes das turmas de 2º e 3º ano do ensino médio, de
uma atividade denominada "Clube de Matemática na escola" desenvolvido junto ao subprojeto PIBID da Licenciatura
em Matemática da UDESC, realizada na Escola Educação Básica Professor Rudolfo Meyer, localizada no bairro
Floresta da cidade de Joinville – SC, desenvolvida uma vez por semana no período de 2 horas cada encontro.

A proposta foi expor para os alunos um problema socioambiental da escola, a falta de uma quadra poliesportiva
coberta, fazendo com que os alunos analisassem esse problema num âmbito individual e coletivo, por meio de
algumas perguntas que foram feitas no início do processo e refeitas no final. Através desses questionamentos
esperava-se que estes encontrem possibilidades para resolver essa questão socioambiental relacionando assim os
conteúdos matemáticos que seriam necessários no processo. Juntamente com os alunos foram analisados todos os
fatores, como espaço físico, medidas adequadas de uma quadra poliesportiva, material utilizado para construção,
valor dessa obra, entre outros.

Através disso, procuramos incorporar nas atividades de matemática um tema que fosse familiar aos alunos e ao
mesmo tempo, levasse-os a posicionarem-se de forma crítica frente aos questionamentos sobre o problema
ambiental. Instigando-os a buscarem respostas do por que a escola ainda sofre pela falta de uma quadra poliesportiva
coberta. Ainda, questioná-los quanto aos hábitos e atitudes (individuais e coletivos) que poderiam influenciar perante o
problema político relacionado com a falta de verba e espaço adequado para essa construção.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Visando as experiências e os objetivos iniciais, foi muito significativo à realização desse trabalho, justamente por
apresentar uma possibilidade de ensinar matemática de forma mais atrativa aos alunos, buscando romper as barreiras
existentes, com questões desafiadoras relacionadas ao cotidiano deles propiciando uma visão crítica dos temas
abordados. É importante ressaltar as inúmeras dificuldades em desenvolver esse tipo de atividade e ainda ter que
cumprir o proposto no plano de ensino, visto que esse tipo de aula gera muito tempo para preparação e execução.
Além disso, a inserção de novas formas de ensino ainda é um desafio para o professor, principalmente pelo fato de
ser uma dinâmica onde não há controle absoluto sobre a atividade e o que pode ocorrer, fazendo que professor esteja
distante de sua zona de conforto. Porém, abrange a possibilidade de o professor resgatar a autonomia dos alunos e
que consigam ser construtores de seus conhecimentos, com possibilidade de tornar a aprendizagem mais
significativa.

Uma das perguntas do questionário aplicado com os alunos, e a que mais nos chamou atenção para possíveis
análises do reconhecimento da validade da pesquisa, foi a seguinte: Reconhecendo seu papel ativo no ambiente
escolar, quais podem ser suas atitudes para contribuir com o projeto e/ou com a possível construção da quadra
poliesportiva

Resposta do Aluno 04 (Inicial): Meu papel é de aluno na escola o governo deve cuidar.

Resposta do Aluno 04 (Final): Correr atrás para ter conhecimento, e ver no que você poderia ajuda. Ex.: fazer um
abaixo assinado com todos da escola.

A proposta da construção de uma quadra coberta, não estava vinculada em concretizar a realização do espaço físico,
mas a busca incessante de formação de alunos críticos e preocupados com os problemas que os cercam. O intuito foi
reconhecer a existência do problema e tornar-se parte dele, reconhecendo que a escola é de todos, logo, juntos
deveriam buscar possíveis soluções. De forma tranquila foi possível reconhecer nos alunos todos esses
procedimentos, formando cidadãos atuantes no ambiente escolar, preocupados com um espaço adequado para todos
os envolvidos, cobrando satisfações sobre seus direitos de alunos.

Evidenciando que os resultados obtidos neste trabalho apresentam apenas uma experiência de como pode ocorrer o
processo de ensino-aprendizagem-avaliação através da Resolução de Problemas, envolvendo a Educação Ambiental
como tema principal, e a relacionando com a Educação Matemática. Reafirmando que devemos trabalhar com temas

30/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/uma_quadra_poliesportiva_que_so_existia_no_papel_um_trabalho_envo.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-10,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



e tendências analisando o contexto geral do ambiente escolar, e que nem sempre encontraremos os mesmos
resultados se for desenvolvida com grupos diferentes. Assim defendemos a importância de termos professores
dinâmicos e críticos para trabalharem dessa forma.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que, se faz necessário que o educador se veja como um sujeito histórico e instigue seus alunos para que
estes também se vejam como autores da sua própria história, sendo capazes de analisar, refletir criticar e quem sabe
transformar sua realidade. Alcançando assim uma verdadeira conscientização sobre como enfrentar os problemas da
sociedade, como desigualdades e injustiças sociais, buscando a emancipação enquanto sujeitos críticos. Como afirma
Loureiro (2012, p. 156), “não existe receita pronta para uma nova sociedade e sim a conquista incessante desta”.

No que diz respeito aos conteúdos matemáticos abordados através da resolução de problemas, os alunos superaram
nossas expectativas em diversos momentos, apesar de todas as dificuldades encontradas durante os cálculos, pois
buscaram soluções plausíveis para os problemas.

Durante todo esse período a pesquisadora principal desse trabalho teve que modificar tanto o cronograma do projeto
quanto sua postura em relação às atividades desenvolvidas. Procurou melhorar alguns pontos do projeto e
reconhecendo em alguns momentos que os alunos já estavam a um passo na frente do que seria proposto reviu o
planejado. Reconhecendo que a vida de professor não se resume apenas em transmitir conteúdos específicos, são
muitos os fatores externos que nos fazem planejar e repensar tudo novamente.

Desta forma, entendemos que o trabalho aqui apresentado se constitui em uma possibilidade diante de várias que
possam ser desenvolvidas. Julgamos ser necessário uma reflexão constante sobre o trabalho que desenvolvemos
pois desta forma estaremos sempre em busca de melhorar nossa prática o que pode por consequência contribuir com
o aprendizado dos alunos. “É preciso, portanto, estarmos sempre dispostos a estudar, ensinar, aprender e agir com
prazer e alegria, realizando-nos como sujeitos, agentes da transformação” (FREIRE, 1992).
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