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RESUMO  
 

 
Por meio das experiências e vivências, no ensino de Matemática, a pesquisadora do 
presente estudo compactua com a assertiva de que o ser humano contemporâneo 
deve ser capaz de realizar transferências do conhecido para o desconhecido e 
construir, de forma curiosa, seu conhecimento. E, ainda, concorda que o ambiente 
mais adequado, para se atingir tal condição, é a escola, que deve estar municiada 
de um projeto político-pedagógico que contemple a autonomia dos estudantes. 
Considera propícia a colaboração da Etnomatemática, aquela que se pratica, a partir 
da realidade dos estudantes, de seu dia a dia, das situações que acontecem na 
região em que vivem, como um elemento diferencial, para o ensino da Matemática 
Aplicada no processo de interdisciplinaridade e como visão integral da realidade. O 
problema que se pretendeu discutir foi: que contribuições podem ser sugeridas, para 
deslocar as práticas tradicionais do ensino de matemática para fazeres docentes 
interdisciplinares, que impulsionem a construção dos saberes dos estudantes e 
desencadeiem suas ações em prol dos desenvolvimentos humano e social? Para 
tanto, estabeleceu-se, como objetivo geral, refletir sobre a construção do 
conhecimento matemático aplicado e sua relevância para a formação de sujeitos 
críticos e lógicos, que respeitem o ambiente e a comunidade em que vivem, 
valorizando as questões humanas e sociais. E, como objetivos específicos, 
estabelecer concepções de desenvolvimentos humano e social que permeiam as 
discussões sobre o ensino da Matemática Aplicada; discutir meios de construção do 
conhecimento na educação formal contemporânea, adotando teóricos como Piaget 
(1977/2003), Vigotsky (2003) e Freire (2004a/2004b), que destacam a relação 
indivíduo e sociedade. Além disso, inserir o processo educacional nos contextos de 
multi e interdisciplinaridade; abordar o desenvolvimento sustentável e seu ensino na 
educação formal; refletir sobre o ensino de Matemática: um percurso de tempos e 
espaços; conceituar e posicionar a Matemática Aplicada na sociedade 
contemporânea, apontando, ainda, o lugar da Etnomatemática, enquanto conceito e 
prática educativa; propor atividades interdisciplinares, a partir de Matemática 
Aplicada, para o ensino, com vistas aos desenvolvimentos humano e social. O tipo 
de pesquisa que permeou os capítulos teóricos foi bibliográfico, com fundamentos e 
conceitos extraídos de leituras sobre teóricos desenvolvimentistas e das áreas de 
filosofia e economia, tais como Bauman (2008), Guattari (2001/2005), Sen (2000), 
Kesselring (2011), Pereira (2016), Lyotard (1998), Zambam (2012) e Lewis (2016); 
além desses, também pensadores e teóricos da área dos desenvolvimentos 
cognitivos e educacionais, como Piaget (2003), Vygotsky (2003) e Freire 
(2004a/2004b). Após pesquisa bibliográfica e acadêmica, desenvolveu-se um Plano 
de Ação que contém duas propostas de atividades escolares, baseadas em 
situações cotidianas familiares e/ou inerentes à realidade local dos estudantes, com 
o objetivo de apresentar possibilidades de ensino significativo com vistas à 
integralidade do conhecimento, ampliando conceitos e habilidades matemáticas, nos 
campos dos desenvolvimentos humano e social. 
 
Palavras-chave: Ensino de matemática aplicada. Desenvolvimentos humano e 
social. Desenvolvimento sustentável. Interdisciplinaridade e Plano de Ação. 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Through her mathematics teaching experiences, the researcher of this present study 
agrees with the assertion that the contemporary human being should be able to 
make transfers from the known into the unknown and build, curiously enough, his 
knowledge. Besides, she agrees that the most appropriate environment for that to 
happen is the school, which must be provided with a political-pedagogical project 
which addresses the thnomathematics, which is 
practiced based on the students
happen in the area where they live, useful as a differential element in the teaching of 
Applied Mathematics within the process of interdisciplinarity and as a comprehensive 
vision of reality. The issue to be discussed was: which contributions can be 
suggested so that traditional practices in mathematics teaching are shifted to 

and trigger their actions favoring human and social development? Therefore, 
pondering over the building of the Applied Mathematical knowledge and its relevance 
to the development of critical and logical subjects, who respect the environment and 
community they live in, valuing human and social issues, has been set as a general 
goal. And, as specific objectives, establish concepts of human and social 
development which pervade discussions about the teaching of Applied Mathematics; 
discuss means of building the knowledge in contemporary formal education, adopting 
theorists, such as Piaget (1977/2003), Vigotsky (2003) and Freire (2004a/2004b), 
who point out the relationship between the individual and the society. In addition, 
integrate the educational process into the multi- and interdisciplinary contexts; 
address the sustainable development and its teaching in formal education; reflect 
upon mathematics teaching: a journey of times and space; conceptualize and place 
Applied Mathematics in the contemporary society, pointing out where 
Ethnomathematics stands as a concept and educational practice; suggest 
interdisciplinary teaching activities based on Applied Mathematics aiming at human 
and social development. The type of research in the theoretical chapters was 
bibliographical, with foundations and concepts taken from readings on development-
oriented theorists and from  philosophy and economy, such as Bauman (2008), 
Guattari (2001/2005), Sen (2000), Kesselring (2011), Pereira (2016), Lyotard (1998), 
Zamban (2012) and Lewis (2016); in addition to these, thinkers and theorists in the 
cognitive and educational areas, such as Piaget (2003), Vygotsky (2003) and Freire 
(2004a/2004b). After bibliographical and academic research, an Action Plan 
containing two proposals for school activities based on familiar daily situations and/or 
inherent to the local reality of the students, with the purpose of introducing 
meaningful teaching possibilities in order to integrate knowledge, expanding 
concepts and mathematical skills, was developed in the field of human and social 
development. 
 
Key words: Applied Mathematics Teaching. Human and Social Development. 
Sustainable Development. Interdisciplinarity and Action Plan. 
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1 INTRODUÇÃO 

  
  No atual contexto em que vivem as sociedades, com um mercado de 

trabalho altamente competitivo, de concorrências acirradas, nem sempre fincadas no 

mérito pessoal, é possível se afirmar que, para se desenvolver, planejar a própria 

vida, tornar-se pessoa íntegra, crítica e respeitada, o ser humano necessita apoiar-

se em educação formal e sistemática. 

  Do berço ao acesso à escola, os educadores são os pais. De seu grau 

de cultura e conhecimento, de suas condições sociais e econômicas, da influência 

do meio em que vivem, depende a qualidade da orientação à criança. Assim, é 

imperioso prover a esses pais, assistência, orientação e até mesmo educação 

especial, em benefício do aprendizado dos filhos. E, ao poder público, como 

autoridade responsável em oferecer os componentes de direito para uma vida digna 

e saudável aos cidadãos, cabe criar e viabilizar políticas com esse fim primordial. 

  A partir da frequência das crianças na escola, a missão educacional da 

família passa a ser compartilhada com os profissionais educadores, que deveriam 

ser, preferencialmente, selecionados mediante avaliação criteriosa no tocante a 

conhecimentos, didática e motivação. Analisar, periodicamente, o real aprendizado 

dos estudantes, num processo dinâmico de ajustamentos e correções, em busca de 

otimização. 

  Currículos escolares não deveriam ser elaborados e impostos, 

arbitrariamente, pois resultados educacionais negativos já demonstram que este 

procedimento não funciona. São vilões os objetivos educacionais estabelecidos no 

interior da escola, sem uma consulta popular ou ao estudante; prioriza-se um 

conteúdo conceitual; aplica-se uma metodologia com foco no professor e, ainda, no 

sistema avaliativo, contempla-se a memorização. Estudos de Freire (2004), Saviani 

(2006) e Fiorentini (1994) respaldam a argumentação. 

  Assim, é necessário rever o processo anterior, com alguma 

flexibilidade, possibilitando a continuidade do aprendizado, de um estágio para o 

seguinte, sem o problema de carência de conhecimentos básicos, que não foram 

temporalmente assimilados. Os currículos também deverão ser estabelecidos, tendo 

em consideração o sistema cultural da comunidade em que se insere a escola e os 

objetivos de vida dos educandos nessa comunidade ou fora dela. No processo de 
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elaboração, discussão e implantação desses currículos, é relevante a participação 

dos professores e de representantes da referida comunidade, como preceitos de 

Freire (2004), Zabala (1998) e Saviani (2006).  

  Pela experiência educacional da pesquisadora, incluindo-se as trocas 

de vivências com outros profissionais, além dos pareceres de teóricos, nesta área, é 

possível concluir que, na escola atual, ainda se encontram resquícios de uma prática 

educacional baseada em conhecimentos isolados e fragmentados do contexto 

sociocultural. Nela, o professor, inúmeras vezes leva o conteúdo escolhido por ele, 

pronto para ser reproduzido, passa esse conteúdo na lousa e explica. Não há e não 

se estabelece diálogo do conteúdo com o educando. A escola enfrenta, ainda, o 

desafio de criar planos singulares que levem em consideração as preocupações do 

aluno, dispondo de tempo limitado, para cumprir o programa pré-estabelecido, 

visando ao sucesso do estudante no vestibular.  

  Enquanto docente da área de Matemática, e em suas observações, a 

pesquisadora constata que o ser humano contemporâneo deve ser capaz de realizar 

analogias do conhecido para o desconhecido e articular, de forma criadora, seu 

conhecimento. 

   Nesse sentido, tendo em vista a problemática tratada anteriormente e 

que despertou interesse pelo desenvolvimento desta investigação, a 

Etnomatemática pode ser elemento diferencial, para o ensino da Matemática 

Aplicada. Seu conceito desencadeia uma prática que, a partir da realidade dos 

estudantes, de seu dia a dia, das coisas que acontecem na região em que vivem, 

favorece o processo de interdisciplinaridade, a serviço da ampliação e reflexão sobre 

o conhecimento que se pretende acrescentar ao universo do educando. Promovem-

se, assim, simultaneamente, os desenvolvimentos humano e social, com vistas a um 

olhar amplo para a sustentabilidade.  

   Assim, o problema que aqui se pretende discutir é: que contribuições 

podem ser sugeridas, para deslocar as práticas tradicionais do ensino de 

matemática para fazeres docentes interdisciplinares, que impulsionem a construção 

dos saberes dos estudantes e desencadeiem suas ações em prol dos 

desenvolvimentos humano e social? 

  Para tratar do problema e buscar respostas, apresenta-se o seguinte 

objetivo geral: refletir sobre a construção do conhecimento matemático aplicado e 

sua relevância para a formação de sujeitos críticos e lógicos, que respeitem o 
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ambiente e a comunidade em que vivem, valorizando as questões humanas e 

sociais. Para tanto, é proposto um Plano de Ação, contendo problemas 

matemáticos, para aplicação no ensino médio, em que se extrapola, nas respostas, 

o aspecto quantitativo, e que faz emergir, de forma complementar, as questões 

qualitativas, próprias das ciências humanas e sociais.  

 O objetivo geral pode ser atendido, a partir dos objetivos específicos:  

 a) estabelecer concepções de desenvolvimentos humano, social e 

ambiental que permeiam as discussões sobre o ensino de Matemática Aplicada;  

 b) discutir meios de construção do conhecimento na educação formal 

contemporânea, adotando teóricos como Piaget, Vygotsky e Freire, que destacam a 

relação indivíduo e sociedade. Além disso, inserir o processo educacional nos 

contextos de multi e interdisplinaridade; 

 c) refletir sobre o ensino de Matemática: um percurso de tempos e 

espaços;  

 d) conceituar e posicionar a Matemática Aplicada na sociedade 

contemporânea, apontando, ainda, o lugar da Etnomatemática, enquanto conceito e 

prática educativa; 

  e) propor atividades interdisciplinares, a partir de Matemática Aplicada, 

para o ensino, com vistas aos desenvolvimentos humano e social. 

 Para cumprir os objetivos, adotou-se, inicialmente, uma pesquisa 

bibliográfica, com fundamentos e conceitos extraídos de leituras sobre teóricos 

desenvolvimentistas e das áreas de filosofia e economia, tais como Bauman, 

Guattari, Sen, Kesselring, Pereira, Lyotard, Zambam e Lewis; além desses, também 

pensadores e teóricos da área da psicologia e educação, como Piaget, Vygotsky e 

Freire. Em seguida, delineou-se um Plano de Ação, composto de duas atividades: a 

primeira, baseada em situações cotidianas familiares, com o objetivo de estabelecer 

os parâmetros sociais, econômicos e sustentáveis concernentes aos grupos 

hipotéticos nela apresentados; a segunda, vale-se da Etnomatemática como 

ferramenta para elaborar a proposta de atividade que se pretende sugerir para o 

contexto da sala de aula. 

 Este trabalho está configurado em seis capítulos, assim apresentados: 

 1 Introdução: onde se encontra o delineamento geral da pesquisa;  

 2 Matemática: traz recortes temporais em contexto educacional do 

ensino da Matemática, respaldado em pensamentos de teóricos da área específica e 
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da área de educação; como base pedagógica, apresenta, ainda, a Etnomatemática, 

com sugestão de atividades contextualizadas que convidam os professores a pensar 

sobre as atividades práticas;  

 3 Construção de Saberes em Perspectivas Multi e Interdisciplinares: o 

capítulo apresenta as reflexões teóricas e acadêmicas que permeiam o estudo, 

voltadas às práticas pedagógicas no processo ensino-aprendizagem, e, entre os 

focos principais desta busca, está a interdisciplinaridade.   

 4 Concepções históricas e teóricas sobre os desenvolvimentos humano 

e social  breves olhares: estabelece discussões sobre desenvolvimento, por meio 

de apontamentos históricos que justificam a interdisciplinaridade teórica e 

metodológica das concepções adotadas para a elaboração do Plano de Ação 

proposto na presente pesquisa; 

 5 Matemática Aplicada  Desenvolvimentos Humano e Social com um 

olhar sobre a Sustentabilidade: neste capítulo, reflete-se sobre o deslocamento do 

ensino tradicional para uma perspectiva interdisciplinar, em que a Sustentabilidade e 

a Etnomatemática se complementam no fazer pedagógico. Sugere-se, aos 

docentes, um Plano de Ação composto de duas atividades.  

 6 Considerações Finais: encerra-se a dissertação, reafirmando a 

proposta da pesquisadora de que, com este trabalho, seja possível despertar, nos 

docentes, o interesse por outras formas mais motivadoras de produzir o 

conhecimento matemático. 

  Quanto à relevância da investigação, observa-se a questão social, 

quando se reflete sobre o ensino de maneira integralizada, interdisciplinar, que 

desencadeie, nos educandos, princípios como: responsabilidade no consumo, o não 

desperdício, economia de itens preciosos, como água e energia.  

 Por fim, a inserção do trabalho na linha de pesquisa  Desenvolvimento 

Social e Políticas Públicas  é decorrência da observação de que propostas nas 

formas de atuar no campo educacional podem promover os desenvolvimentos 

humano e social. 
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2 MATEMÁTICA: recortes temporais em contexto educacional  

 
 

 O presente capítulo discorre, de maneira sucinta e focada, sobre o 

percurso temporal do ensino de Matemática, especialmente no Brasil, respaldado 

nos pensamentos de teóricos da área e da área de educação, dentre eles 

D´Ambrosio, Saviani, Mizukami e Fiorentini, que desenvolvem estudos sobre o tema. 

Além disso, aponta os estudos e as teorias educacionais que compõem o contexto 

em que os processos de ensino e de aprendizagem se constituem.  

O Infográfico 1 destaca momentos fundamentais na história da 

Matemática, que são discutidos, no decorrer do capítulo. Em seguida, apresentam-

se possibilidades de ensino de matemática que levam em conta o desenvolvimento 

pessoal e social. 

Infográfico 1  Breve histórico da Matemática  contextos mundial e nacional 
 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora, a partir dos teóricos citados no início do capítulo. 
  

 Antiguidade clássica  

Ciência Abstrata e Racionalidade  Grécia, 
Mesopotâmia, Egito, Egeu, Israel, Pérsia, Roma, 
Bizâncio e Islã 

Renascimento 

Escolas Científicas  séculos XIV e XV - Europa 

Era das Navegações - Idade Moderna 

Formação da civilização moderna  Descobrimento 
do Brasil  meados do século XVI 

Idade Contemporânea 

Iluminismo  Século da Razão  XVIII  predomínio 
do pensamento positivista  Proclamação da 
República (Brasil) 

Século XIX  Século de Ouro da Matemática 
(D Ambrósio, 2008)  padrões de rigor 

Séculos XX e XXI 

Etnomatemática traz para o contexto da matemática 
as questões políticas, sociais  e culturais. Busca pela 
interdisciplinaridade.
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 Para quem atua no ensino de Matemática, como é o caso da 

pesquisadora, e busca os procedimentos mais adequados para despertar interesse 

pela disciplina, e, assim, apresentá-la como ferramenta útil e abrangente, não só na 

aquisição de conhecimento específico, mas também como facilitadora de ações 

simples e complexas do cotidiano, é relevante abordar pensamentos que discutem 

as inquietações, sendo eles conflitantes ou não. 

 É possível depreender das leituras sobre o tema que, considerando-se 

a segunda metade do século passado, e o atual, apesar das incontáveis propostas 

inovadoras na forma de inserir a matemática no processo ensino-aprendizagem, a 

natureza conservadora que ainda subsiste nas escolas mantém a disciplina entre as 

de difícil compreensão, levando o aprendiz a relegá- : 

O professor passa a matéria, o aluno recebe e reproduz mecanicamente o 
que absorveu. O elemento ativo é o professor que fala e interpreta o 
conteúdo. O aluno, ainda que responda o interrogatório do professor e faça 
os exercícios pedidos, tem uma atividade muito limitada e um mínimo de 
participação na elaboração dos conhecimentos. Subestima-se a atividade 
mental dos alunos privando-os de desenvolverem suas potencialidades 
cognitivas, suas capacidades e habilidades, de forma a ganharem 
independência de pensamento (LIBÂNEO, 1990, p. 78). 

  

 O professor mantém o foco da aula em sua atuação  é o elemento 

ativo, nos processos ensino e aprendizagem. O estudante é mero ouvinte, pouco 

participativo  é o passivo. 

 

2.1 HISTÓRICO 

 

 Para D´Ambrosio1, é obsoleta a maneira de se avaliarem os jovens e 

os professores. A

possivelmente, resultado do descompasso entre os desafios de uma sociedade em 

rápida  (2008, p. 12).  

 Pontua o autor que a criação de escolas científicas iniciou-se após o 

período do Renascimento, e então se formaram as direções teóricas da matemática 

moderna2 ricos começaram a participar do progresso 

                                                           
1 D´AMBROSIO, Ubiratan (1932) é um matemático e professor universitário brasileiro. Doutor em 
matemática, teórico da educação matemática e um dos pioneiros no estudo da etnomatemática. 
Fonte: <https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=ubiratan+d%27ambrosio+biografia> 
2 Por matemática moderna, entende-se a matemática que se desenvolveu na Europa, a partir dos 
trabalhos de Fermat, Descartes, Newton, Leibniz e outros (D´AMBROSIO, 2008). 
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da matemática somente a partir do século XIX, após a consolidação das 

D´AMBROSIO, 2008, p. 18).  

 Se a busca de sobrevivência é natural em todas as espécies, a 

humana diferencia-se pela procura de explicações de fatos e fenômenos; para isso, 

organiza-as em sistemas.  

 Ainda conforme D´Ambrosio (2008, p. 22), 

matemática é uma resposta à busca de sobrevivência e de transcendência, 

acumulada e transmitida ao longo de gerações desde a pré-

mesmo se dá com as religiões, com as técnicas, com as artes e com as ciências, em 

geral.  

Em suma, todos os fazeres e saberes são respostas do homem a 
informações recebidas da realidade, que é o complexo de tudo que é 
material, ampliado por experiências vividas e acumuladas, na forma de 
memórias. Essas respostas, em permanente transformação, são as 
estratégias desenvolvidas pela espécie para responder aos pulsões de 
sobrevivência e de transcendência (D AMBRÓSIO, 2008, p. 18). 

 Refere o autor que o sofisticado sistema de comunicação, 

característico da espécie humana, garante que as estratégias de sobrevivência se 

organizem intelectualmente, para ser compartilhadas socialmente; representam os 

sistemas de conhecimento, que, institucionalizados, são devolvidos à população: 

a mesma população que, em primeira instância, foi responsável pela 
geração desse conhecimento e das estratégias. Mas, a devolução, na forma 
de transmissão e difusão, é submetida a filtros com o objetivo que seja 
transmitido e difundido apenas o que interessa à estrutura de poder. Grupos 
de indivíduos e sociedades, subordinados a uma estrutura de poder, que se 
assemelham, constituem as civilizações (D´AMBROSIO, 2008, p. 23). 

 Sociedades que se formaram sob o jugo dos poderes não viram 

reconhecida sua contribuição nos sistemas de organização intelectual. 

 
 
 
                                                                                                                                                                                     
Notas da pesquisadora: 1. DESCARTES, René (1596-1650) foi um matemático e filósofo francês, 
cujos trabalhos são voltados para a área chamada hoje de Geometria Analítica. A respeito do 
Cálculo, ele desenvolveu métodos de como construir a reta tangente a um ponto pertencente a uma 
curva. 2. FERMAT, Pierre de (1601-1665) foi um matemático francês que viveu na mesma época de 
Descartes. Seus trabalhos também foram voltados para a área de Geometria Analítica, porém a 
maioria só foi publicada após a sua morte. Seus trabalhos eram mais sistemáticos e didáticos, além 
de mais próximos da matemática atual em relação aos de Descartes. 3. NEWTON, Isaac (1643-1727) 
e LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm (1646-1716) são conhecidos na Matemática como os inventores e 

. Fonte: <http://www.sbhmat.org/wa_files/P12.pdf> 
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Figura 1: O ciclo do conhecimento 
 

       REALIDADE 
   natural, sociocultural 
  (ambiental, emocional) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: D´AMBROSIO, 2008, p. 25. 
 
  Assim, o autor explica a figura anterior: 
 

- a realidade [entorno natural e  cultural] informa [estimula, impressiona] 
indivíduos e povos que em consequência geram conhecimento para 
explicar, entender, conviver com a realidade; 
- o conhecimento assim gerado é organizado intelectualmente, pelo 
indivíduo e, mediante comunicação, é sociabilizado, compartilhado e 
organizado socialmente, mostrando-se útil para a sociedade; 
- é então expropriado pela estrutura de poder, institucionalizado como 
sistemas [normas, códigos], e mediante esquemas de transmissão e de 
difusão, é devolvido ao povo mediante filtros [sistemas], para a 
sobrevivência dos indivíduos e sua servidão ao poder (D´AMBROSIO, 2016, 
online). 

 
 

 Os estudos de D´Ambrosio, sobre a evolução histórica da matemática, 

atestam que sua origem vem da Antiguidade Grega. Na ocasião, uma ciência 

abstrata e identificada com um padrão de racionalidade que serviu de base para o 

privilégio exclusivo da Grécia Antiga. Encontra-se nas civilizações da Mesopotâmia, 

do Egito, do Egeu, de Israel, da Pérsia, de Roma, de Bizâncio, do Islã e em outras 

 (2008, p. 28).  
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 Ainda, de acordo com o autor, essas civilizações contribuíram na 

formação da Civilização Moderna, que se iniciou a partir do século XV, na Era das 

Navegações. 

 Ao citar historiadores das navegações portuguesas discorrendo sobre a 

intencionalidade ou o acaso no descobrimento do Brasil, D´Ambrosio aborda 

questão pertinente ao tema deste trabalho: 

[...] Ninguém reconheceu, ao encontrarem as novas terras, algo que 
pudesse ser identificado como matemática entre os nativos. Nem mesmo 
falaram sobre a organização das aldeias. Na verdade, deve-se atribuir isso 
ao não reconhecimento da especificidade de certas formas de 
conhecimento que, somente muito depois viria a ser identificada como 
matemática (2008, p. 35). 

 Os estudos atestam que, no final do século XIX, iniciou-se uma fase 

que, do ponto de vista matemático e científico em geral, pouca inovação trouxe ao 

país. A República foi proclamada sob o paradigma do positivismo de Auguste Comte 

(França, 1798-1857), o que, no âmbito da Matemática, consolidou as propostas 

positivistas que já vigoravam nas escolas de Engenharia. As influências ainda se 

notavam no início do século XX, especialmente na Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro, e depois por outras importantes instituições superiores.   

  D´Ambrosio discorre que, 

-se a Matemática Ocidental, desenvolvida desde a 

 rigor que prevalecem na matemática 

 (2008, p. 61). 

 No contexto, surge a Etnomatemática. 

 

2.1.1 Etnomatemática 

 

 É evidente a dimensão política 3  
(Ubiratan D´Ambrosio)  

 

 A Etnomatemática é citada pelo autor como meio para os estudiosos 

Como exemplo, cita parte de um relato: Arosca consentiu que seu jovem filho [...] 

viesse para a cristandade, porque prometiam ao pai e ao filho trazê-lo de volta 

                                                           
3 grifo da pesquisadora 



20 
 

dentro de 20 luas o mais tardar, pois assim significam eles os meses (sugere uma 

contagem associada ao tempo) (D´AMBROSIO, 2008, p. 29). 

 Demonstra o autor a etimologia da palavra como: etno refere-se ao 

contexto cultural, inclui linguagem, jargão, códigos de comportamento, mitos e 

símbolos; matema é uma raiz difícil, que vai na direção de explicar, de conhecer, de 

entender; e tica vem, sem dúvida, de techne, que é a mesma raiz de arte e de 

técnica. Portanto, etnomatemática é a arte ou a técnica de explicar, de conhecer, de 

entender, nos diversos contextos culturais (D´AMBROSIO, 2002). 

 Conforme discorre Fiorentini (1994, p. 25), a Etnomatemática 

inicialmente significava a Matemática não acadêmica e não sistematizada; 

apresentava-

 

 matemática, 

definindo-

 

  Em qualquer ambiente, virtual ou físico, onde se buscam referências 

sobre a Etnomatemática, encontra-se o nome de D´Ambrosio unanimemente citado 

entre os estudiosos do tema. Apontado como o especialista em matemática que 

primeiramente referiu a Etnomatemática, no contexto educacional brasileiro, norteia 

o capítulo que ora se apresenta. 

 D´Ambrosio demonstra, aos que buscam novos paradigmas na forma 

de ensinar ou praticar matemática, que a ciência deve voltar ao seu conceito 

essencial, e ser posta a serviço das pessoas em suas ações cotidianas, desde as 

mais simples até as mais complexas; e cabe à educação promover essa mudança. 

 

Desde pequena a criança é condicionada a achar que a matemática é 
complicada. Se ela tem em casa um irmão mais velho, já ouve que 
matemática é difícil. É um comportamento condicionado: ela entra na escola 
apavorada com a disciplina. [...] A teoria nos ensina a dar importância ao 
contexto e ao ambiente cultural no qual a matemática se desenvolve. Se os 
engenheiros da Embraer vão colocar um novo avião no mercado, eles usam 
a etnomatemática para aquele ambiente. Usam equações complexas para 
resolver situações de voo. Já as crianças jogando bolinha de gude estão em 

assim com o dedão, qual será a trajetória da bolinha, qual força vou usar, 
qual a distância da outra bol
e vai para a escola tem que traçar um trajeto, isso é etnomatemática 
adequada àquele ambiente, assim como o piloto de avião que sai de São 
Paulo e vai para o Rio. Ele usa a etnomatemática adequada para aquela 
situação. A teoria intervém na solução da situação que se apresenta e no 
conhecimento dessa situação. Mas a matemática que está na escola só 



21 
 

reconhece as regras e formalismos desligados das reflexões mutáveis de 
acordo com o ambiente em que se está (D´AMBROSIO apud HUBNER, 
online, 2016). 

 O matemático alerta sobre a relevância de se utilizar a matemática 

aplicada às etnias e aos interesses inerentes aos vários grupos sociais, lembrando a 

ética que envolve a Etnomatemática, como forma de recuperar a dignidade cultural 

barreiras discriminatórias estabelecidas pela sociedade dominante, inclusive e, 

 

 raciocínio qualitativo é essencial para se chegar a 

uma nova organização da sociedade, pois permite exercer crítica e análise do 

 (2005, p. 44); é fundamental que seja incorporado nos 

sistemas educacionais, e sugere que a Etnomatemática privilegia o raciocínio 

qualitativo. Além disso, esclarece que a Etnomatemática apresenta-se sempre 

vinculada a manifestações culturais, como arte e religião; o que a enquadra na 

concepção multicultural de educação. 

 Define D´Ambrosio (2005, p. 46) que, 

Etnomatemática é fazer da matemática algo vivo, lidando com situações reais no 

mergulho nas raízes culturais enriquece a dinâmica cultural. A educação leva ao 

reconhecimento da importância da formação transcultural e transdisciplinar. 

Figura 2: Ciclo permanente de interação do homem com o seu meio ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: D´AMBROSIO, 2005, p. 52. 
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De acordo com o matemático, o indivíduo interagir com a realidade em 

grande desafio das ciências da cognição, particularmente da 

inteligência artificial4 2005, p. 60), que o contexto natural, social e cultural 

é determinante no movimento de perguntas e respostas a problemas, dinâmica esta 

que conduz ao conhecimento. 

 Conclui D´Ambrosio que contextualizar a matemática é essencial para 

todos:  
 

[...] A matemática contextualizada se mostra como mais um recurso para 
solucionar problemas novos que, tendo se originado de outra cultura, 
chegam exigindo os instrumentos intelectuais dessa outra cultura. A 
Etnomatemática da comunidade serve, é eficiente e adequada para muitas 
outras coisas, próprias àquela cultura, àquela etno, e não há porque 
substituí-la (2005, p. 80). 

  

 Para sistematizar o conhecimento construído, o ser humano 

desenvolve teorias, realiza experiências, discute conceitos. Das teorias que constrói, 

são gerados valores que caracterizam a visão de mundo de indivíduos e grupos.  

 Construir conhecimento é característica da história do ser humano, e 

ele o transcende quando conhece o mundo e se insere na sociedade a que pertence 

(ALMEIDA; ALVES, 2009, p. 68). 

 Compreender como se processa a construção do conhecimento é 

ponto de partida para analisar o diálogo entre o homem e o mundo, principalmente 

quando se quer observar os desenvolvimentos humano e social. As ciências 

humanas, entre as várias ciências que voltam atenção e estudos ao tema, tratam de 

integrar o conhecimento acumulado a novas aprendizagens, especialmente em 

contextos escolares.  

  Considerando-se a dinâmica educacional dos tempos atuais, busca-se 

compreender se a Matemática Aplicada favorece os desenvolvimentos humano e 

social, com práticas que harmonizem a relação entre os sujeitos e o contexto em 

que vivem. 

 

                                                           
4 Inteligência artificial (IA) é um conjunto de técnicas e metodologias de programação usadas para 
tentar resolver os problemas de forma mais eficiente que soluções algorítmicas, para dotar as 
máquinas de algum tipo de habilidade que simule a inteligência do homem Fonte: 
<http://www.lem.ep.usp.br/Pef411/~Cristiano%20Oliveira/CristianoOliveira/Paginas/InteligenciaArtificia
l.htm> 
 
 



23 
 

2.1.2 Estudos, Teorias e Abordagens Educacionais e de Ensino 

 

 Para dar suporte aos estudos empreendidos nesta pesquisa, a 

pesquisadora buscou fundamentos em Saviani (2006), Fiorentini (1994) e Mizukami 

(1986), que apresentam em seus trabalhos, as fases da Pedagogia no Brasil e as 

tendências de ensino, desde meados do século XIX. 

 Saviani (2006) classifica as teorias educacionais utilizando como 

critério a questão da marginalidade, que consiste no contingente de crianças que 

não tiveram acesso à escola ou que dela desertaram, estando à margem da 

instituição; posicionando-as em dois grupos: teorias não-críticas (Pedagogia 

Tradicional, Pedagogia Nova e Pedagogia Tecnicista) e teorias crítico-reprodutivas 

(Sistema de Ensino enquanto Violência Simbólica, Escola como Aparelho Ideológico 

do Estado  AIE e Escola Dualista). Para além das teorias apontadas nos dois 

grupos, o autor propõe uma teoria crítica da educação: a Teoria Crítico-Social dos 

Conteúdos.  

 Para efeitos desta dissertação, foram destacadas as teorias não-

críticas, enfatizando a Pedagogia Tradicional à qual se propõe um contraponto. 

 Os sistemas nacionais de ensino constituíram-se em meados do século 

XIX; uma organização inspirada no princípio de que a educação é direito de todos e 

O direito de todos à educação decorria do tipo de sociedade 

correspondente aos interesses da nova classe que se consolidara no poder: a 

 (SAVIANI, 2006, p. 5).  

 Discorre o autor que, nesse quadro, a causa da marginalidade 

identifica-se com a ignorância, o não ser esclarecido.  

A escola surge como um antídoto à ignorância, logo, um instrumento para 
equacionar o problema da marginalidade. Seu papel é difundir a instrução, 
transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade e sistematizados 
logicamente. O mestre-escola será o artífice dessa grande obra. A escola 
organiza-se como uma agência centrada no professor, o qual transmite, 
segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos alunos. A estes cabe 
assimilar os conhecimentos que lhes são transmitidos. [...] Como as 
iniciativas cabiam ao professor, o essencial era contar com um professor 
razoavelmente bem preparado (SAVIANI, 2006, p. 6). 

 Pontua, ainda, que a escola não conseguia atingir a abrangência 

desejada de ingressos de estudantes, nem o sucesso pretendido aos que 

ingressavam. Além disso, nem todos os bem-sucedidos ajustavam-se ao tipo de 
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sociedade que se queria consolidar. Com as críticas se avolumando, a teoria da 

 

 Em sua sequência, Saviani apresenta a Pedagogia Nova, e descreve 

(2006, Pedagogia Tradicional, formuladas a partir do final do 

 

[...] Toma corpo, então, um amplo movimento de reforma, cuja expressão 

nova começa, pois, por efetuar a crítica da pedagogia tradicional. [...] 
Segundo essa nova teoria, a marginalidade deixa de ser vista 
predominantemente sob o ângulo da ignorância, isto é, o não domínio de 
conhecimentos (SAVIANI, 2006, p. 7). 

 
 Conforme Saviani (2006, p. 7), o marginalizado migra da condição de 

ignorante  na abordagem tradicional  para rejeitado, na abordagem escolanovista. 

Para o autor -se de uma teoria pedagógica que considera que o importante 

 

 Pela nova concepção, para um bom funcionamento, a organização 

escolar teria de ser reformulada:  

interesses decorrentes de sua atividade livre. O professor agiria como um 

estimulador e orientador da aprendizagem cuja iniciativa principal caberia aos 

 

 Entretanto, conforme demonstra o autor, o tipo de escola descrito não 

conseguiu alterar significativamente o panorama organizacional dos sistemas 

escolares: -se basicamente na forma de escolas 

experimentais ou como núcleos raros, muito bem equipados e circunscritos a 

pequenos grupos de elit  

 O escolanovismo, amplamente difundido, penetrou nas cabeças dos 

educadores, estendendo-se nas amplas redes escolares oficiais, organizadas de 

forma tradicional. O fato gerou consequências mais negativas que positivas; 

provocou o afrouxamento da disciplina e a despreocupação com a transmissão de 

conhecimentos. Conforme afirma o autor:  

a absorção do escolanovismo pelos professores acabou por rebaixar o nível 
do ensino destinado às camadas populares, as quais muito frequentemente 
têm na escola o único meio de acesso ao conhecimento elaborado. Em 

às elites (SAVIANI, 2006, p. 10). 
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 Ou seja, a nova pedagogia proposta, em princípio destinada às 

camadas pobres, por sua formulação confusa, ou mal propagada entre os 

professores que a praticariam, além de não resolver a questão da marginalidade, 

agravou-a. 

 Saviani (2006, p. 11), discorrendo sobre a Pedagogia Tecnicista, diz 

visíveis de exaustão. As esperanças depositadas na reforma da escola resultaram 

frustradas. Um sentimento de desilusão começava a se alastrar nos meios 

rme descreve, a Pedagogia Nova, apesar do domínio teórico, 

-

pedagogias de Freinet e de Paulo Freire, como parâmetros para o desenvolvimento 

pedagógicos presentes no escolanovismo acaba por desembocar na eficiência 

instrumental. Articula-se aqui uma nova teoria educacional: a Pedagogia 

Tecnicista  a 

reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional. 

 Pelo estudo abordado, nota-se que, na Pedagogia Nova, os 

professores e alunos decidem sobre utilizarem ou não determinados meios, e na 

Pedagogia Tecnicista é o processo que define o que devem fazer: 

Para a pedagogia tecnicista a marginalidade não será identificada com a 
ignorância nem será detectada a partir do sentimento de rejeição. 
Marginalizado será o incompetente (no sentido técnico da palavra), isto é, o 
ineficiente e improdutivo. A educação estará contribuindo para superar o 
problema da marginalidade na medida em que formar indivíduos eficientes, 
isto é, aptos a dar sua parcela de contribuição para o aumento da 
produtividade da sociedade. Assim, estará ela cumprindo sua função de 
equalização social (SAVIANI, 2006, p. 13). 
 
 

 Pelas conclusões do autor, a disparidade entre as três pedagogias: a 

tradicional, a nova e a tecnicista, está em que para a primeira o objetivo é aprender; 

para a segunda, aprender a aprender; e, para a terceira, aprender a fazer.  

 Fiorentini (1994), por sua vez, compila quatro tendências que 

permeiam o desenvolvimento da pedagogia no Brasil. Na Tendência Formalista 

Clássica

livresco e centrado no professor e no seu papel de transmissor e expositor do 

educando, uma aprendizagem passiva, baseada em memorização e reprodução 
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Uma concepção simplista que requer apenas que o professor conheça a matéria a 

 

 Para  caracterizada 

pela concepção de educação como um produto, já que os modelos a serem 

alcançados estão pré-

se trata de uma concepção educacional encontrada nos diversos períodos da 

história e ainda permanece na atualidade, em diferentes formatos.  

 Na Tendência Empírico-ativista, conceitua Fiorentini que

conhecimento matemático emerge do mundo físico e é extraído pelo homem através 

dos sentidos. Entretanto, não existe um consenso sobre como se  

Afirma, ainda, que, para os menos ativistas, também chamados de empírico-

sensualistas, apenas a observação contemplativa da natureza ou de objetos/réplicas 

de figuras geométricas conduz à descoberta das ideias matemáticas. Exemplifica 

q

teria descoberto os números a partir da observação de diferentes quantidades de 

 (1994, p. 9).   

 Conforme descreve Fiorentini (1994, p. 10), a concepção empírico-

ativista do ensino-aprendizagem surge no Brasil a partir da década de 1920, em 

meio ao movimento escolanovista. Mais tarde, nas décadas de 1940 e 1950, 

surgiram professores de matemática seguidores dessa corrente: Melo e Souza 

(Malba Tahan), Irene Albuquerque, Manoel Jairo Bezerra e Munhoz Maheder.   

 Demonstra o autor que essa tendência unificou a matemática em uma 

só disciplina, favorecendo o surgimento de livros didáticos com figuras ou desenhos 

sobre uma abordagem mais pragmática. Afirma que os materiais produzidos pelos 

centros de ciências, já na década de 70 e no início dos anos 80, demonstram 

características da tendência empírico-ativista, em que a educação tem por finalidade 

desenvolver a criatividade e as potencialidades, com o intuito de propiciar respeito 

mútuo entre os membros da sociedade que ela pretende formar. 

 No presente estudo, apresentam-se, resumidamente, as principais 

características didáticas da tendência, organizadas pelo autor (1994, p. 11):  
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1. Pressuposto básico  -se a 
pesquisa, a descoberta, os estudos do meio, a resolução de problemas e as 
atividades experimentais; 

2. Com a manipulação e a visualização de objetos ou de atividades práticas, 
envolvendo medições, contagens, levantamento e comparações de dados, 
a aprendizagem da matemática pode ser obtida mediante generalizações ou 
abstrações, de forma indutiva e intuitiva; 

3. Não se enfatizam as estruturas internas da matemática, mas sua relação 
com as ciências empíricas (Física, Química...) ou com situações-problema 
do cotidiano dos alunos; o modelo de matemática privilegiado é o da 
matemática aplicada, tendo como método de ensino a Modelagem 
Matemática ou a Resolução de Problemas; 

4. O ensino de Ciências e Matemática desenvolvido num ambiente de 
experimentação, observação e resolução de problemas, oportunizará a 
vivência do método científico. 
 
 

 De acordo com Fiorentini (1994, p. 17), na Tendência Tecnicista, 

tecnicismo mecanicista procura reduzir a matemática a um conjunto de técnicas, 

regras e algoritmos, sem grande preocupação em fundamentá-los ou justificá-

tecnicismo mecanicista enfatiza o fazer, em detrimento de outros aspectos como o 

compreender, o refletir, o analisar e o justificar / provar.  

A finalidade do ensino da Matemática na tendência tecnicista seria a de 
desenvolver habilidades e atitudes computacionais e manipulativas, 
capacitando o aluno para a resolução de exercícios ou de problemas-
padrão. Isto porque o tecnicismo, com base no funcionalismo, parte do 
pressuposto de que a sociedade é um sistema tecnologicamente perfeito, 
orgânico e funcional. Caberia, portanto, à escola preparar recursos 

1994, p. 17). 
 
 

 Afirma, ainda, que a Pedagogia Tecnicista não se centra no professor 

nem no aluno, mas nos objetivos instrucionais, nos recursos e nas técnicas de 

ensino.  

 Depreende-se, das reflexões do autor, que a pesquisa direcionada ao 

ensino da matemática deve focar na competência de especialistas incumbidos de 

ensino de matemática e materiais instrucionais mais eficientes ao desempenho 

apresentar a Tendência 

Construtivista, Fiorentini (1994, p. 18)  construtivismo surgiu como 

tendência pedagógica a partir da epistemologia genética piagetiana, passando a 

 

 Pontua que, nessa tendência, o conhecimento matemático resulta 

muito mais de ações interativas do homem com o meio ambiente e com atividades. 
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Que a prática pedagógica substitui a prática mecânica, com o auxílio de materiais 

concretos que visam à construção das estruturas do pensamento lógico-matemático 

e/ou à construção do conceito de número e dos conceitos relativos às quatro 

operações (FIORENTINI, 1994, p. 19).  

 Surgido no Brasil nas décadas de 60 e 70, nos anos 80, o 

construtivismo piagetiano já vigorava em praticamente todas as regiões do país, em 

grupos de estudo/pesquisa em Educação Matemática. 

 Na leitura de Fiorentini (1994, 

como uma construção humana constituída por estruturas e relações abstratas entre 

for -se como uma corrente que 

prioriza mais o processo que o produto do conhecimento. Dessa forma, o erro 

cometido pela criança na tarefa matemática não é visto como algo negativo, que 

deve ser corrigido pelo profe

FIORENTINI, 1994, p. 21). 

 

O ensino que seja compatível com a teoria piagetiana tem de ser baseado 
no ensaio e no erro, na pesquisa, na investigação, na solução de problemas 
por parte do aluno, e não em aprendizagem de fórmulas, nomenclaturas, 
definições etc. A descoberta irá garantir ao sujeito uma compreensão da 
estrutura fundamental do conhecimento. [...] O ponto fundamental do 
ensino, portanto, consiste em processos e não em produtos de 
aprendizagem (MIZUKAMI, 1986, p. 76). 
 
 

 Refere, ainda, Fiorentini (p. 23), sobre a importância de se investigar 

como a criança aprende ou constrói determinados conceitos matemáticos e, a partir 

dos resultados, desenvolver atividades que desencadeiem conflitos cognitivos e 

abstrações reflexivas, possibilitando a construção de conceitos e o desenvolvimento 

do aprendizado. 

 Mizukami (1986, p. 76) expressa que a aprendizagem verdadeira se dá 

no exercício operacional da inteligência; e que se efetiva realmente na elaboração 

do conhecimento pelo aluno. Acrescenta que a aprendizagem se refere, 

estritamente, às aquisições relacionadas com informações.   

 O estudo de Fiorentini (1994, p. 24) mostra que o fracasso do 

Movimento Modernista, e as dificuldades na aprendizagem da Matemática por 

alunos das classes economicamente menos favorecidas levaram alguns estudiosos, 

a partir da década de 60, a voltarem a atenção aos aspectos socioculturais da 

Educação Matemática. Na ocasião, Paulo Freire (2004b) já formulara seu conceito 
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valorizando o saber trazido pelo aluno. Surge, então, a Tendência 

Socioetnocultural:  

 

Inicialmente acreditava-se que os alunos oriundos dessas classes sociais 
apresentavam carências culturais que os impediam de acompanhar a 
escola ou obter sucesso na educação formal. Dentro dessa tendência surge 

sses 
pobres não são carentes de conhecimentos e de estruturas cognitivas, mas 
talvez não tenham habilidades formais tão desenvolvidas em relação à 
escrita e à representação simbólica, ou talvez possuam uma experiência de 
vida muito rica, na qual usam procedimentos matemáticos não formais 
(Etnomatemática) que a escola, além de não saber aproveitá-los como 
ponto de partida, discrimina-os ou rejeita-os enquanto formas válidas e 
possíveis de saber (FIORENTINI, 1994, p. 24).  

 

 O grande mérito da Etnomatemática, ainda conforme Fiorentini (1994, 

antropológica, social e política, que passam a ser vistas como atividades humanas 

determinadas socioculturalmente pelo contexto em que são re

que a Matemática só adquire validade e significação inserida em um grupo cultural: 

 ORENTINI, 

1994, p. 25). 
 

O homem se constrói e chega a ser sujeito na medida em que, integrado em 
seu contexto, reflete sobre ele e com ele se compromete, tomando 
consciência de sua historicidade. O homem é desafiado constantemente 
pela realidade e a cada um desses desafios deve responder de uma 
maneira original (MIZUKAMI, 1986, p. 90). 

 
 
 O estudo convida à reflexão de que o conhecimento matemático não 

mais visto como pronto, acabado e isolado do mundo, assume a característica de 

um saber prático, relativo, não universal e dinâmico, produzido nas diferentes 

práticas sociais, sistematizado ou não.  

 De acordo com Fiorentini (1994, 

como finalidade a desmistificação e a compreensão da realidade (tanto próxima 

oprimidos e os marginalizados socioculturalmente. 

 Sugere que o processo ensino-aprendizagem deveria partir dos 

problemas da realidade; e identificados e estudados conjuntamente pelo professor e 
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pelos alunos, numa relação de troca de conhecimentos entre as duas partes, a partir 

de iniciativas do professor. A problematização (tanto do saber popular como daquele 

produzido pelos matemáticos) e a Modelagem Matemática, que contempla uma 

abordagem externalista5 para a Matemática, conforme o autor, compõem o método 

de ensino dessa tendência, pois contempla a pesquisa e o estudo/discussão de 

problemas que dizem respeito à realidade dos alunos. 

 Para o autor (1994, p. 26), se o saber matemático é relativo e não 

-

estabelecido e comum. Cada escola, localidade ou região pode definir seu currículo 

 

 De tais estudos, conclui-se que, na busca de um novo paradigma 

educacional para o século XXI, a escola ainda se apresenta como uma instituição de 

ensino que privilegia a reprodução do conhecimento, situando o professor como 

dono do saber, mediante uma postura autoritária, em que um manda e os alunos 

obedecem. O desenvolvimento tecnológico que propiciou a universalização do 

saber, removendo a imagem do professor soberano, nos palcos das salas de aula, 

com carteiras enfileiradas, lousa e giz, vem provocando mudanças no cenário 

educacional. Para que a aquisição do conhecimento se efetive, não se pode 

fragmentá-lo em áreas do saber científico e em disciplinas. É mister que a escola, 

instituição que promove a construção do conhecimento, por meio de seus 

educadores e professores, esteja inserida no cotidiano do aluno; a aprendizagem se 

torna interessante, se estiver associada à prática do dia a dia desses estudantes. Se 

destacado o contexto e nele, o sujeito protagonista do seu tempo, como se defende 

na presente pesquisa, não se pode conceber um ensino que não contemple olhares 

multi e interdisciplinares6: 

 

A história da evolução do homem enfatiza que já existia uma familiarização 
com o conhecimento matemático, pois o homem já tinha a precisão de 
representar, simbolizar e quantificar. A familiarização do conhecimento 
matemático se evidenciava porque existia a aplicação da matemática em 
suas relações do cotidiano e fortemente o conhecimento informal 
matemático propiciava relações com outras áreas da ciência (DIAS, 2011, p. 
1). 
 
 

                                                           
5 Abordagem externalista  trata-se de um método de ensino que contempla a pesquisa e o 
estudo/discussão de problemas que dizem respeito à realidade dos alunos (FIORENTINI, 1994). 
6 Na sequência da presente pesquisa, há um capítulo, para discutir as questões de disciplinaridade e 
interdisciplinaridade. 
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 A aritmética se apresenta nas inter-relações humanas, na forma de 

quantificação numérica, desde os primórdios da história do homem, em ações que 

exigiam organização para controle de seus estoques, rebanhos e comercializações. 

Eram contagens muito diferentes das que são praticadas nos dias atuais, mas cujos 

resultados se equivalem. 

 

2.2 A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO  

 O ensino da Matemática, nas escolas brasileiras, tem sido tema de 

investigações científico-pedagógicas, desde o final do Movimento da Matemática 

Moderna, que ocorreu no Brasil, na década de 60 do século XX. 

 Conforme pontua 

que: 

[...] herdamos, a partir do Movimento da Matemática Moderna, após a 
Segunda Guerra Mundial, um aluno receptor passivo, que deve memorizar 
as informações transmitidas pelo professor, centro do processo de ensino, 
em que as aulas são basicamente expositivas (ALVES, 2008, p. 105). 
 
 

  Freire (2004a) sugere que se discuta com os alunos a realidade 

 (FREIRE, 2004a, p. 30). 

 
Ao aproximar a matemática trabalhada na escola básica com a produzida 
pelos pesquisadores da área, os seguidores do Movimento da Matemática 
Moderna desejavam uma matemática menos estática e mais funcional para 
atender a uma sociedade que passava por processo de modernização e 
industrialização (FERNANDES, 2004 apud BERMEJO, DE MORAES; DA 
GRAÇA, 2011, p. 4).  

 

 A investigação que permeou o presente trabalho não pretendeu buscar 

informações aprofundadas do que foi aquele movimento, mas sim, trazer o olhar de 

pensadores contemporâneos sobre a prática da disciplina, de maneira mais 

acessível, humanizada e contextualizada com a realidade dos estudantes deste 

século. 

 Conforme descreve Kishi (2015, p. 1):  
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[...] desde os anos 70, as teorias que estruturam a atual matemática como 
disciplina científica é baseada nas psicologias europeia e americana, com 
grande ênfase no psicólogo Jean Piaget abordando um conceito de 
educação no qual o aluno é classificado como ser autônomo, propenso a 

pelos professores.  

 

 Nesse panorama, ainda segundo a mesma autora, surge Radford7, que 

esquisas longitudinais e a aplicação da 

 

 O professor e pesquisador expõe sua teoria em entrevista na primeira 

edição de 2015 do periódico Educação e Pesquisa, publicado pela Universidade de 

São Paulo (USP), da qual foram usados alguns excertos para elucidar a presente 

dissertação. 

 

teoria geral sobre ensino e aprendizagem que visa a superar uma compreensão 

MORETTI;  PANOSSIAN;  DE MOURA, 

2015, p. 4); e afirma, ainda, conforme se lê na referida 

pesquisador ressignifica os conceitos de saber, conhecimento e apren  

 É possível depreender que a teoria de Radford sustenta que a 

educação matemática não se deve centrar apenas nos saberes, mas, igualmente, 

nos seres, enfatizando a questão das subjetividades na sala de aula, através da 

 grifo da 

autora).  

  Segundo o professor, um bom estudante de matemática não pode ser 

somente um bom resolvedor de problemas; tanto melhor será se for, antes, um 

 

[...] no construtivismo, o problema é que o professor ficou praticamente sem 
ofício, dado que era o aluno que tinha que construir seu próprio saber. 
Dentro da Teoria da Objetivação, visto que partimos de um conceito 
diferente de saber, como algo que passa de uma pura potencialidade a uma 
atualização, é dessa atualização que o professor tem que participar 

                                                           
7 RADFORD, Luis é professor titular da Laurentian University em Sudbury, em Ontário, Canadá. 

instituição na qual é atualmente diretor e onde coordena o Laboratório de Pesquisa em Semiótica 
Cultural e Pensamento Matemático. Fonte: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
97022015000100243&lng=en&nrm=iso#B14> 
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juntamente com o aluno para que certas tomadas de consciência sejam 
possíveis na sala de aula. Nesse sentido, o professor não é um simples 
acompanhante, coach, ajudador ou assessor. É alguém que está 
implicadíssimo com o aluno e que sofre ou goza ao lado do aluno 
(RADFORD, 2015, p. 9). 

 Ainda sobre sua Teoria da Objetivação, em abordagem sobre o 

 currículo não deve ser prescritivo no sentido de 

no Brasil, uma riqueza matemática, evidenciada pela Etnomatemática: 

[...] são formas de pensar diferentes, são formas de pensar o mundo de 
outra maneira; [...] penso que essa é a contribuição mais importante para a 
educação matemática. Isso é um convite para ver a educação não somente 
como uma educação de saberes, mas também como formação do sujeito 
como sujeito humano (RADFORD, 2015, p. 11). 

  O conhecimento adquirido pelas diversidades culturais produz um 

aprendizado alicerçado nas relações entre os sujeitos e entre estes e o meio. 

 Louzano8 (2016) sugere que, no currículo que se desenvolve no Brasil, 

não há diálogo entre as disciplinas. Com isso, as habilidades que devem ser 

desenvolvidas em cada uma delas não se organizam em uma progressão clara: 
 

Para o ensino de qualquer disciplina, é preciso que esteja claro quais são 
seus objetivos. Essas ideias centrais ou conceitos-chave se encadeiam 
numa progressão, ano a ano, ciclo a ciclo. O currículo detalha como isso é 
feito. Professores, diretores, pais e alunos precisam enxergar essa evolução 
com clareza, para compreender como se dará o aprendizado (LOUZANO, 
2016, online). 

 Louzano cita países como Canadá, Finlândia e Austrália como bons 

exemplos nessa área, detalham o que ensinar e dão autonomia na escolha dos 

modos de transmitir os saberes . 

 E, acrescenta que o sistema de progressão norteia o percurso 

gradativo necessário para se atingir o aprendizado. Professor e aluno devem saber 

quais são seus objetivos, e como cada etapa do conhecimento colabora para se 

atingirem esses objetivos; do contrário, perder-se-ão em meio aos conteúdos.  

                                                           
8 LOUZANO, Paula. Pedagoga formada pela Universidade de São Paulo (1994) com doutorado em 
Política Educacional pela Universidade de Havard (2007) e mestrado em Educação Internacional 
Comparada pela Universidade de Stanford (1999). Fonte: <http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-
pessoap/paula-baptista-jorge-louzano> 
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[...] é importante na matemática a compreensão das frações. No início, o 
aprendizado é concreto. O estudante começa aprendendo que um inteiro 
pode ser dividido em partes como metade, um terço, um quarto. Depois, 
aprende que isso pode ser representado por frações numéricas. Em 
seguida, deduz porcentagens, até chegar aos cálculos de juros, por 
exemplo. Se as etapas são cumpridas, os alunos atingem os níveis mais 
abstratos de conhecimento. Se perdemos alguma das etapas do contínuo, o 
aprendizado para. Na proposta brasileira, essa progressão é ausente em 
língua portuguesa e não está explícita em matemática (LOUZANO, 2016, 
online). 
 

                     Em se tratando de uma construção e produção de conhecimento, é 

fundamental que as escolas apresentem projetos pedagógicos e planos de ensino 

que contemplem as atividades a serem desenvolvidas durante o processo ensino-

aprendizagem. A produção do conhecimento é progressiva. Não é possível avançar, 

sem que as etapas anteriores sejam vencidas. É importante que, aos professores 

sejam apresentados os objetivos de ensino, e, a partir deles, os docentes estruturem 

seus planos de trabalho, que serão desenvolvidos junto aos alunos; o conjunto de 

etapas, superadas gradativamente, promoverá o aprendizado. 

Há um diálogo entre a Pedagogia tradicional, a Abordagem tradicional 

e a Tendência clássica, de Saviani (2006), Mizukami (1986) e Fiorentini (1994), no 

tocante aos perfis do professor e dos estudantes, à consideração sobre o conteúdo, 

a metodologia e a avaliação escolar. Os estudiosos afirmam que a opção por um 

trabalho, por meio de ações tradicionais não mais funcionam. Nesse sentido, o 

presente trabalho acompanha o posicionamento dos teóricos.  

As críticas negativas à abordagem tradicional permitiram o surgimento 

de discussões que tentam elaborar propostas para superar a pedagogia. Apesar de 

criticada, a abordagem parece estar legitimada na prática docente.  

Houve tentativas de romper com o paradigma tradicional, como se 

discutiu anteriormente e como se pode observar no Quadro 1 anterior. 

Nesta Dissertação, sugere-se uma ação para contornar os efeitos da 

Pedagogia Tradicional, deslocando o lugar do professor e do estudante, apontando 

um olhar diferenciado para o conteúdo, a metodologia e a avaliação escolar, em um 

mundo de incertezas, que são discutidas nos capítulos seguintes, na perspectiva de 

filósofos e sociólogos que tratam do homem e da sociedade. 

A Pedagogia Nova afronta a Pedagogia tradicional, em Saviani (2006). 

Pode-se observar que abriu possibilidade de discussão, porém deixou lacunas para 

a continuidade das ações de ordem tradicional. Nesse sentido, buscou-se 
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complementariedade em Mizukami (1986), nas abordagens humanista, cognitivista e 

sociocultural e, em Fiorentini (1994), nas Tendências Empírico-Ativista e 

Socioetnocultural. 

Das abordagens trazidas por Mizukami (1986), é a Humanista (com 

base em Carl Rogers) que contempla o estudante e sua relação com o meio. O 

professor passa a ser um facilitador de aprendizagem. A Cognitivista (com base nas 

teorias piagetianas) considera as estruturas biológicas e morais na construção do 

conhecimento, tendo o sujeito como elemento essencial nos testes de hipóteses 

para solucionarem problemas reais. A Sociocultural (com base em Paulo Freire) 

aponta para a emancipação do sujeito, por meio de uma intervenção na sociedade 

em que vive, destacando a autonomia e a luta contra a opressão. Assim, aqui se 

promove a conciliação entre as três abordagens, porque se pretende olhar para o 

homem como ser integral, visto a partir de características amplas, de si para o 

mundo e do mundo para si. Não há, nesse sentido, uma preocupação com estudos e 

teorias que se completam, mas estudos e teorias que permitem ver o homem e sua 

relação com o mundo, em diversas perspectivas. 

Dos estudos de Fiorentini (1994), adotam-se as perspectivas Empírico-

ativista e a Socioetnocultural, porque existem discussões sobre as questões que 

focam na experiência estudantil, facilitada pelo professor e, também, na relação do 

indivíduo aprendiz com a cultura e a sociedade. 

Dessa forma, por meio de tessituras teóricas e metodológicas das 

diversas questões apresentadas, no próximo capítulo, são tratadas discussões sobre 

interdisciplinaridade, que é um elemento articulador que pode ser relevante na 

escola. 

No Quadro 1, são apresentados os principais focos dos estudiosos de 

abordagens pedagógicas, discutidos anteriormente, a fim de apontar a correlação 

que se estabelece entre estas, no presente trabalho. 
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Quadro 1- Diálogo entre estudos de abordagens pedagógicas de ensino e  
                  aprendizagem 

 

SAVIANI (2006)  
Teorias 

 

MIZUKAMI (1986)  
Abordagens de ensino 

 

FIORENTINI (1994)   
Teorias 

 

TEORIAS NÃO-CRÍTICAS 
Pedagogia tradicional  
Pedagogia nova 
Pedagogia tecnicista 
 
TEORIAS CRÍTICO-
REPRODUTIVISTAS     
Sistema de ensino  
violência simbólica        
Escola como Aparelho 
Ideológico Estado (AIE) 
Escola Dualista 
(Não apresentam 
propostas pedagógicas  
discutem a marginalidade) 
 
TEORIA CRÍTICA DA 
EDUCAÇÃO 
Leva em conta o ponto de vista 
dos dominados 
Superar o poder ilusório 
Educadores com poder real  
ilimitado 
Luta contra a seletividade, a 
discriminação e o rebaixamento 
do ensino das camadas 
populares 
(Luta contra a marginalidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abordagem tradicional 
Abordagem 
comportamentalista 
Abordagem humanista 
Abordagem cognitivista 
Abordagem sociocultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tendência Clássica 
Tendência Empírico-Ativista 
Tendência Tecnicista 
Tendência Construtivista 
Tendência Socioetnocultural 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora, com base na leitura dos estudiosos. 
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3 CONSTRUÇÃO DE SABERES EM PERSPECTIVAS MULTI E     
   INTERDISCIPLINARES 
 
 
 Neste capítulo, apresentam-se as reflexões teóricas e acadêmicas que 

permeiam o presente estudo, configurando-se em respostas e pensamentos que 

respaldaram a investigação, no tocante aos possíveis deslocamentos nas formas de 

desenvolver a construção do conhecimento matemático, na educação básica.  

Reflexões sobre o ensino e a aprendizagem, para quem crê que a 

educação é a base essencial para formar sujeitos aptos, críticos e participativos, têm 

sido tema de investigações de estudiosos voltados às práticas pedagógicas. E, a 

interdisciplinaridade está entre os focos principais desta busca: 

 

Muito mais que acreditar que a interdisciplinaridade se aprende praticando 
ou vivendo, os estudos mostram que uma sólida formação à 
interdisciplinaridade encontra-se extremamente acoplada às dimensões 
advindas de sua prática em situação real e contextualizada. Essa tem sido a 
missão que une os educadores brasileiros, corroborando o que nossos 
parceiros internacionais magnificamente proclamam (FAZENDA9, 2011, p. 
13). 

 

Depreende-se que tratar de interdisciplinaridade é articular a teoria e a 

prática, as metodologias e os sistemas de avaliação, em objetivos previamente 

estabelecidos para os processos ensino e aprendizagem, sempre com um olhar para 

a realidade e para os significados que ela pode oferecer. 
 

 
3.1 PIAGET, VYGOTSKY E FREIRE: psicologia e política a favor do pensamento 
 

 Os estudos de Piaget10 concentram-se no desenvolvimento intelectual, 

vida para a construção do conhecimento abstrato e complexo que se encontra no 

 apud ALMEIDA; ALVES, 2009, p. 69).  

                                                           
9 FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Doutora em Antropologia pela Universidade de São Paulo (1984) 
e livre docência em Didática pela UNESP (1991). É professora titular da Pontifícia Universidade 
Católica de S. Paulo. Fonte: <http://www.pucsp.br/gepi/downloads/revistas/revista-1-gepi-out11.pdf>  
10 PIAGET, Jean (1896-1980) foi um renomado biólogo, psicólogo e educador suíço, conhecido por 
seu trabalho pioneiro no campo da inteligência infantil. Piaget passou grande parte de sua carreira 
profissional interagindo com crianças e estudando seu processo de raciocínio. Seus estudos tiveram 
um grande impacto sobre os campos da Psicologia e Pedagogia. Fonte: 
<https://www.portaleducacao.com.br/psicologia/artigos/53974/jean-piaget-biografia> 
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O desenvolvimento do ser humano está subordinado a dois grupos de 
fatores: os fatores da hereditariedade e adaptação biológicas, dos quais 
depende a evolução do sistema nervoso e dos mecanismos psíquicos 
elementares, e os fatores de transmissão ou de interação sociais, que 
intervêm desde o berço e desempenham um papel de progressiva 
importância, durante todo o crescimento, na constituição dos 
comportamentos e da vida mental. Falar de um direito à educação é pois, 
em primeiro lugar, reconhecer o papel indispensável dos fatores sociais na 
própria formação do indivíduo (PIAGET, 1977, p. 35). 

 

 Reconhece-se, assim, que, para Piaget, o organismo é a sede de todos 

os fenômenos humanos, desde os neurológicos até os logísticos.    

 Em sua teoria, os problemas que surgem na construção do 

conhecimento da criança, com o processo de maturação, transformam-se em 

desafios maiores, e, à medida que ela interage com o mundo, torna-se cada vez 

mais capaz de superá-los e fortalecer o conhecimento em formação, conforme 

consegue construir novas respostas (PIAGET apud ALMEIDA; ALVES, 2009, p. 70). 

 O termo construtivismo refere-se a uma abordagem iniciada por Piaget, 

porém sua perspectiva não é específica para a área educacional, mas para a 

biologia e a psicologia. Emília Ferreiro11, orientanda de Piaget é que vai trazer os 

estudos cognitivistas para a educação. Há, entre seus seguidores, definições 

díspares quanto aos processos de construção do conhecimento. Visto como 

''construção  

mas se sabe que é relevante certa familiaridade do novo conhecimento com os 

anteriores, como forma de enriquecer a experiência de aprendizagem. Nessa 

concepção, o papel do professor é o de facilitador, mas o conhecimento, em si, 

resulta de um processo solitário, centrado na ação do próprio aprendiz (UFBA, 

2016). 

 Discorrendo sobre o caráter sequencial dos estágios de 

desenvolvimento do pensamento, Piaget (2003, p. 26) considera que esses estágios 

 

 

                                                           
11 FERREIRO, Emilia (Argentina, 1936). Doutorou-se na Universidade de Genebra, sob orientação do 
biólogo Jean Piaget, cujo trabalho de epistemologia genética (uma teoria do conhecimento centrada 
no desenvolvimento natural da criança) ela continuou, estudando um campo que o mestre não havia 
explorado: a escrita. É considerada a estudiosa que revolucionou a alfabetização. Fonte: 
<novaescola.org.br/conteudo/.../emilia-ferreiro-estudiosa-que-revolucionou-alfabetizacao> 
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preparação sensório-motora (daí, por exemplo, o atraso dos cegos, cujos 
esquemas de ação são mal acomodados) e não é possível alcançar as 
operações proposicionais sem apoio nas operações concretas prévias etc. 
(PIAGET, 2003, p. 28). 

 

 Como mostra a literatura, o nome de Piaget, por sua influência no 

campo da educação, na segunda metade do século XX, praticamente se tornou 

sinônimo de pedagogia, muito embora ele próprio, biólogo de formação e atuação, 

obra, no entanto, em seus desmembramentos, corrobora este estudo, ressaltando-

se o presente capítulo, que trata da interdisciplinaridade. 

 Diz Piaget (2003, p. 416), ao refletir sobre conhecimento e sociedade, 

 mesmas num único 

cérebro ou num sistema de cooperações (o que em linguagem corrente é o sentido 

 

[...] porque, coisa curiosa, os especialistas em epistemologia, 
sobretudo matemática, esquecem-se facilmente da biologia, e os 
biologistas esquecem-se em geral completamente de perguntar por 
que a matemática se adapta à realidade física. [...] o gênero de 
colaboração entre biologistas, psicólogos e epistemologistas que as 
provas levariam a supor mal existe ainda, sendo altamente desejável. 
Só por um trabalho interdisciplinar se tornará possível a 
epistemologia científica [...] (PIAGET, 2003, p. 417). 

 

  Também Vygotsky12 traz uma contribuição ao estabelecer com sua 

teoria as ligações com o meio social. Para o teórico, o homem é um ser social, 

formado em um ambiente cultural historicamente definido.  

  Vygotsky (apud ALMEIDA; ALVES, 2009, p. 71) projetou seus estudos 

nas funções psicológicas superiores13, para compreender os mecanismos mais 

complexos do ser humano, como pensar em objetos ausentes, imaginar situações 

                                                           
12 VYGOTSKY, Lev Semenovitch (1896-1934) foi um professor de literatura bielorrusso bastante 
interessado em psicologia. Pensador importante em sua área e época, foi pioneiro no conceito de que 
o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de 
vida. Veio a ser descoberto pelos meios acadêmicos ocidentais muitos anos após a sua morte. 
Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotsky> 

 
13 Funções psicológicas superiores são aquelas que, em oposição às funções elementares ou 
biológicas, definem a especificidade humana do homem, e são de natureza cultural. São aquelas 
funções mentais que caracterizam o comportamento consciente do homem - atenção voluntária, 
percepção, a memória e pensamento (VIVER MENTE E CÉREBRO, 2005). 
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nunca vividas, planejar e realizar ações. Para o teórico, o comportamento e a 

linguagem se desenvolvem nos processos sociais, históricos e culturais. O conceito 

de mediação  intervenção de elementos nas relações  compõe a base da teoria 

vygotskyana: o trabalho une o homem à natureza, estabelece sua formação social e 

o marca como espécie diferenciada. A interação entre o indivíduo e seu contexto 

leva-o a passar do processo interpessoal para o intrapessoal, na construção do 

conhecimento.  

  O pensamento, em Vygotsky, demonstra que os signos  elementos 

utilizados para representar objetos  são instrumentos auxiliares na solução de 

problemas psicológicos do indivíduo, quando precisa lembrar, comparar coisas, 

relatar etc.. o da atividade 

ALVES, 2009, p. 71). 

  O autor apresenta uma relação entre aprendizado e desenvolvimento e 

os aspectos específicos dessa relação, quando a criança atinge a idade escolar. O 

ponto de partida dessa discussão é o fato de que 

o aprendizado das crianças começa muito antes de elas frequentarem a escola. 

Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem 

sempre uma história prévia .  

 Exemplo proposto pelo autor: as crianças começam a estudar 

aritmética, mas muito antes elas tiveram alguma experiência com quantidades  lidar 

com operações de divisão, adição, subtração e determinação de tamanho. 

Consequentemente, as crianças têm a sua própria aritmética pré-escolar. 

 Vygotsky reforça sua teoria, apresentando dois níveis de 

desenvolvimento da criança: o real e o potencial ou proximal. O real é o nível das 

funções mentais da criança, que se estabeleceram como resultado de certos ciclos 

de desenvolvimento já completados. Determinar a idade mental de uma criança, por 

meio de testes, é uma forma de lidar com o nível de desenvolvimento real.  

 Nos estudos do desenvolvimento mental das crianças, admitia-se que o 

indicativo de suas capacidades mentais era, geralmente, aquilo que elas 

conseguiam fazer por si mesmas; e, se conseguissem resolver o problema, depois 

de receberem pistas de possíveis soluções, ou, ainda, se resolvessem o problema 

em colaboração de outras crianças, a solução não era vista como um indicativo de 

seu desenvolvimento mental. Esta lógica pertencia ao senso comum: 
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Por mais de uma década, mesmo os pensadores mais sagazes nunca 
questionaram esse fato; nunca consideraram a noção de que aquilo que a 
criança consegue fazer com ajuda dos outros poderia ser, de alguma 
maneira, muito mais indicativo de seu desenvolvimento mental do que 
aquilo que consegue fazer sozinha (VYGOTSKY, 2003, p. 111).   
 

 O segundo nível seria denominado, pelo autor, de zona de 

desenvolvimento proximal, aquela que define as funções que ainda não 

amadureceram, estão em processo de maturação. Essas funções poderiam ser 

do 

desenvolvimento (VYGOTSKY, 2003, p.113).  

 

O conceito de zona de desenvolvimento proximal é de extrema importância 
para as pesquisas do desenvolvimento infantil e para o plano educacional, 
justamente porque permite a compreensão da dinâmica interna do 
desenvolvimento individual. Através da consideração da zona de 
desenvolvimento proximal, é possível verificar não somente os ciclos já 
completados, como também os que estão em via de formação, o que 
permite o delineamento da competência da criança e de suas futuras 
conquistas, assim como a elaboração de estratégias pedagógicas que a 
auxiliem nesse processo (REGO,1995, p. 74). 

        

 É relevante observar, assim, os efeitos dos estudos da Psicologia para 

a educação, mas também observar a educação, em perspectiva política é 

significativo. Dessa forma, pontua Freire14 (2004b) que, o educando deve ser 

para, assim, transformá-lo. Autor do livro A pedagogia do 

oprimido, Freire desenvolveu um pensamento pedagógico com sustentação política, 

pelo qual orienta que o objetivo maior da educação deve ser o de conscientizar os 

estudantes, especialmente aqueles que se originam das parcelas desfavorecidas da 

sociedade, sobre a comunidade em que estão inseridos. Emancipados da condição 

de oprimidos, aprenderão a agir em favor de sua própria libertação. 

 Para o pensador (2004b), a dita escola burguesa  que pratica uma 

educação, denominada, por Freire, educação bancária  coloca o professor como 

quem deposita conhecimento em um aluno apenas receptivo, dócil e, em segundo 

momento, resgata, por meio de provas, o conhecimento transmitido; é uma escola 

                                                           
14 FREIRE, Paulo (1921-1997) foi um educador, pedagogo e filósofo brasileiro, nascido em Recife- 
PE. Formou-se em Direito na Faculdade de Direito do Recife. Tinha preocupação com o grande 
número de adultos analfabetos. Por seu empenho em ensinar os mais pobres, criou um método 
baseado no vocabulário de cada região. É considerado um dos pensadores mais notáveis 
na história da Pedagogia mundial. Tornou-se uma inspiração para gerações de professores, 
especialmente na América Latina e na África. Fonte: 
<https://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/biografia/> 
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alienante, que mata nos educandos a curiosidade, o espírito investigador, a 

criatividade. -se, o educador faz comunicados e depósitos 

que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e 

 

 Nesta perspectiva teórica, é preciso inquietar os alunos, não apenas 

transmitir saberes. O professor, para Freire, deve possibilitar a produção do 

conhecimento, levar os educandos a conhecer conteúdos, mas não como verdades 

absolutas:  

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, 
enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser 
educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em 

[...] Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a 
si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo 
(FREIRE, 2004b, p. 68-69). 

 A compreensão de sua proposta de ensino leva a concluir que, mais do 

que conduzir os estudantes a um aprendizado rápido, o professor e a escola devem 

habilitá-los a ler o mundo e a realidade, para, assim, transformá-los. 

 O tradicional currículo dissertativo-narrativo é veementemente criticado 

por Freire, por se basear em disciplinas afastadas da realidade existencial dos 

educandos. A metodologia freireana propõe que se confie na criatividade dos alunos 

e na capacidade dos professores; e, afirma que o centro de poder que estabelece as 

normas educacionais comanda e manipula as atividades desses sujeitos.  

 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com 
a libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como 

-se 
numa consciência especializada mecanicistamente compartimentada, mas 
n
intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a 
da problematização dos homens em suas relações com o mundo (FREIRE, 
2004b, p. 67). 

 
 

  O educador relaciona a educação como prática da liberdade, em que 

educando e educador são os protagonistas do processo, que devem se comportar 

igualmente investigadores, críticos, curiosos e persistentes. E, a conduta que 

fundamenta esse parecer é a do diálogo entre as partes e a problematização 

conjunta, para, assim, construírem o conhecimento. Para Freire (2004b, p. 78
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diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, 

não se esgotando, portanto, na relação eu-  

 A importância do diálogo, no processo de construção do conhecimento, 

amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não me é possível o 

4b, p. 80). 

 Das leituras sobre o educador, depreende-se que seus conceitos 

pedagógicos levam não somente à construção de currículos escolares 

revolucionários, mas, principalmente, à construção de indivíduos autônomos, aptos a 

reavaliar suas condições de oprimidos e opressores, e, assim, tornarem-se livres e 

emancipados. 

  Tomando-se por parâmetro as diversificadas maneiras de se refletir 

sobre a educação, em sua totalidade, como meio imprescindível para aquisição de 

conhecimento, considera-se pertinente trazer, para este ponto do trabalho 

dissertativo, algumas observações que interligam as teorias, ou formas de pensar a 

educação, dos três pensadores mais abordados neste capítulo: Piaget, Vygotsky e 

Freire. As contribuições são referências para estudiosos contemporâneos, na busca 

contínua de projetos e ideias que bem alicercem uma estrutura que favoreça todos 

os sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem.   

 Sobre o desenvolvimento cognitivo, cerne das teorias abordadas, vê-

se, em Piaget, uma busca para elucidar sobre a transição do ser biológico e 

sensório-motor no início da vida para a construção do conhecimento abstrato e 

complexo na idade adulta. Vygotsky, estabelecendo foco nas funções psicológicas 

superiores para se compreender os mecanismos mais complexos do ser humano, 

acrescenta um aspecto ao pensamento piagetiano. Ou seja, ambos concebem a 

criança como ser ativo, criando hipóteses sobre seu ambiente, porém, apresentam-

se algumas diferenças. Veja-se: para Piaget, prepondera a maturação biológica, no 

desenvolvimento; para Vygotsky, o ambiente social; em Piaget, a criança elabora, 

espontaneamente, o conhecimento, em conformidade com o estágio biológico em 

que se encontra, e vai se tornando um ser social; no entender de Vygotsky, a 

criança já nasce num ambiente social e, na interação com o outro, forma sua visão 

de mundo. Freire, com seu olhar voltado para as questões sociais, que, para ele, 

interferem diretamente no processo da aprendizagem, sugere que a opressão é o 
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maior impedimento ao avanço intelectual; e que somente emancipado de tal 

condição, o sujeito será capaz de ler o mundo e nele atuar com liberdade. 

Quadro 2 - Psicologia e política a favor do pensamento 
 

Consolidado Teórico  
 

 

PIAGET 
 

 

VYGOTSKY 
 

FREIRE 
 

Cognitivismo 
 

Interacionismo 
 

 

Pedagogia Sociopolítica  

1) o homem: 

- visto na passagem do ser 
biológico e sensório-motor no 
início da vida para a construção do 
conhecimento abstrato e complexo 
que se encontra no adulto 

- é o organismo como sede de 
todos os fenômenos humanos, 
desde os neurológicos até os 
logísticos. 
 

1) o homem: 

é um ser social, formado em um 
ambiente cultural historicamente 
definido 

- apresenta funções psicológicas 
superiores, para compreender os 
mecanismos mais complexos 

- indica comportamento e 
linguagem que se desenvolvem 
nos processos sociais, históricos e 
culturais. 

1) o homem: 

como educando, deve ser 

assim, transformá-lo. 

 

 

Construção do Conhecimento 
 

 

Construção do Conhecimento 
 

Construção do Conhecimento 

processo de maturação>desafios 
maiores>interação com o mundo> 
superação dos desafios > 
construção de novas respostas > 
conhecimento fortalecido 

- o trabalho une o homem à 
natureza, estabelece sua 
formação social e o marca como 
espécie diferenciada 

- interação entre o indivíduo e seu 
contexto leva-o a passar do 
processo interpessoal para o 
intrapessoal 

- signos  elementos que 
representam os 
objetos>instrumentos auxiliares na 
solução de problemas psicológicos 
do indivíduo, quando precisa 
lembrar, comparar coisas, relatar 

- pedagogia do oprimido> levar 
o educando, por meio do 
conhecimento adquirido, a agir 
em favor de sua própria libertação

- educação bancária>professor 
deposita conhecimento em um 
aluno apenas receptivo, dócil; 
escola alienante, que mata a 
curiosidade, o espírito 
investigador, a criatividade 

 

Construtivismo 
 

Aprendizado 
 

 

Aprendizado 

- abordagem iniciada por Piaget 
para as áreas de biologia e 
psicologia 

- estágios de desenvolvimentos 
biológicos e emocionais são 
sequenciais 

- começa muito antes de se iniciar 
a frequência na escola > história 
prévia 

- desenvolvimento real > nível das 
funções mentais 

- desenvolvimento proximal 
>define as funções que ainda não 
amadureceram, estão em 
processo de maturação 

- relação entre educador e 
educando é alicerçada pelo 
princípio do aprendizado mútuo, 
não há verdades absolutas
trazidas pelo professor para a 
sala de aula; e o aluno traz 
consigo conhecimentos prévios e
sua visão de mundo 

- professor > ensinar a pensar 

- professor e alunos reconstruindo 
os saberes tornam-se autônomos, 
emancipados, críticos 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.2 A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO A PARTIR DE UM OLHAR MULTI, 
      INTER OU TRANSDISCIPLINAR 
 

 Construir saberes com os recursos da interdisciplinaridade enriquece o 

processo ensino-aprendizagem, facilitando o intercâmbio de culturas e 

conhecimentos entre os sujeitos que o integram. 

 O tema interdisciplinaridade escolar permeia o presente trabalho por se 

tratar de uma escolha educacional eficiente, para estabelecer relações teóricas e 

metodológicas, entre as várias disciplinas curriculares, a fim de alcançar o objetivo 

principal do processo ensino-aprendizagem: domínio do conhecimento, a favor do 

bem comum, de forma integral e ampla.  

Para Fazenda15 (2008, p. 21

curricular, pedagógica ou didática requer profunda imersão nos conceitos de escola, 

 

 e 

autora aponta que, para alguns, a interdisciplinaridade surgiu da necessidade de 

promover uma reunificação no processo do conhecimento; outros a colocam como 

um fenômeno capaz de corrigir os problemas decorrentes da fragmentação; além de 

ser considerada, ainda, como uma prática pedagógica. 

 As instituições de ensino públicas e privadas são escolas destinadas à 

formação de crianças e jovens que buscam a construção do conhecimento. Esse 

processo acontece, a partir da interação de professores e alunos com o mesmo 

objetivo, interpretar o mundo e as formas de se relacionarem com ele. 

  Em se tratando das estruturas curriculares das escolas tradicionais, 

ainda predominantes no sistema educacional brasileiro, assevera Alves (2008, p. 

104), que, nelas, 

material que, para ser aprendido pelo aluno, deve ser organizado segundo um 

. 

  Para Trindade (2008, p. 67

tecnológico que ora vivenciamos também trouxe uma preocupante carência de 

                                                           
15 Reconhece-se que as pesquisas de Fazenda (2008) focam-se nos níveis básicos de ensino. 
Entretanto, na presente pesquisa, o fato é irrelevante. 
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desenvolvendo pela especialização, e torna-se tanto mais rigoroso quanto mais 

específico é seu objeto de estudo.  

 Entre as rupturas e os questionamentos, convém ao homem rever 

possibilidades e antigos conceitos, para, assim, abrir-se a novas e múltiplas 

perspectivas quanto ao entendimento das coisas. Trindade (2008, p. 69) discorre 

que a tecnologia não se restringe mais tão somente à atividade econômica, mas 

expande-se, também, entre as atividades humanas. 

 Discutindo, ainda, sobre as incertezas geradas pelos antigos modelos e 

paradigmas educacionais, Fazenda (2008, p. 70) sugere que se estudem, 

especialmente os educadores, a problemática e a origem de tais dúvidas, visando 

interdisciplinaridade pode ser recurso eficiente para se superar a atual crise de 

conhecimento, quando devidamente compreendida sua problemática e reconhecidos 

os impasses a ser superados.  

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto 
estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente a sua 
sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, 
[...] o professor que se exime do cumprimento de seu dever de propor 
limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de estar 
respeitosamente presente à experiência formadora do educando, transgride 
os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência. [...] É preciso 
deixar claro que a transgressão da eticidade jamais pode ser vista como 
virtude, mas como ruptura com a decência (FREIRE, 2004a, p. 59-60). 

 
 Os atuais currículos escolares apresentam-se em uma perspectiva em 

que as disciplinas são compartimentadas, cada uma em suas especificidades, não 

relacionadas entre si.  

 

um problema requer a obtenção de informações de uma ou mais ciências ou setores 

do conhecimento, sem que as disciplinas que são convocadas por aqueles que as 

(PIAGET apud MEDEIROS, 2016, 

p. 4). 

 Em pleno século XXI, em que a tecnologia é acessível a todos e a 

informação é transmitida simultaneamente no mundo inteiro, o conceito de estrutura 

curricular não faz mais sentido. É preciso enfrentar novos paradigmas que impõem 

que a transmissão do conhecimento se estabeleça, a partir da integração das 

disciplinas que compõem os currículos escolares. 
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sentido do saber, procurando superar a insatis

 Yared (2008, p. 162) 

interação existente dentre duas ou mais disciplinas no âmbito do conhecimento, dos 

 

 Quanto à transdisciplinaridade, Moraes (2010, p. 1) conceitua que se 

cognitivos baseados no desenvolvimento de competências e habilidades, para que o 

 

Transdisciplinaridade, como princípio epistemológico, implica atitude de 
abertura para com a vida e todos os seus processos, atitude que nos ajuda 
a superar as barreiras disciplinares na tentativa de compreender melhor o 
que está além dos limites e das fronteiras estabelecidas (MORAES, 2010, p. 
1). 

 

 

teórico a sugerir a transdisciplinaridade, para se extinguirem as fronteiras entre as 

disciplinas, e assim promover uma integração harmoniosa entre elas. 
 

De difícil aplicabilidade, a transdisciplinaridade acaba encaminhando a 
interdisciplinaridade como processo que se tem mostrado exequível, pois 
propõe a reunião das disciplinas, considerando a essência de cada uma 
delas, com uma metodologia específica, integrando saberes, e no ensino, 
articulando a ele, a pesquisa. Necessário ainda se faz esclarecer uma 
proposta multidisciplinar. Nesta, as disciplinas dialogam, entretanto, 
mantendo, cada qual, sua autonomia, forma esta que não permite a 
integralidade, a totalidade do conhecimento (LEMOS, 2016, p. 34-35). 

 

 Pensando nesse outro paradigma, estruturado segundo uma 

perspectiva interdisciplinar, a pesquisadora propõe atividades inerentes ao cotidiano 

do estudante, que o levem a compreender a relevância da cooperação entre as 

várias disciplinas escolares, na interpretação da realidade. Uma escola que constrói 

o conhecimento, a partir da realidade de seus aprendizes, passa a ser mais 

interessante, já que a vida real torna-se elemento vivo dessa construção; e as 

disciplinas, as ferramentas disponíveis de que eles se apropriam para as diversas 

atividades a que forem desafiados. 

A interdisciplinaridade leva o aluno a ser protagonista da própria história, 
personalizando-o e humanizando-o, numa relação de interdependência com 
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a sociedade, dando-lhe, sobretudo, a capacidade crítica no confronto da 
cultura dominante e por que não dizer opressora, por meio de escolhas 
precisas e responsáveis para a sua libertação e para a transformação da 
realidade (YARED, 2008, p. 161). 

 

 Fazenda (2009 apud LEMOS, 2015, p. 32) sugere que a parceria entre 

os sujeitos envolvidos com o ensino-aprendizagem, educadores e estudantes, é 

fundamental para se atingir a qualidade do processo. Para Lemos (2015, p. 33) 

devem-se atender, integralmente, às necessidades sociais e individuais dos 

educandos, ampliando-lhes os horizontes do conhecimento, sob a ótica do complexo 

tema da interdisplinaridade. 

 Por meio das diversas formas de construção de conhecimento, sejam 

elas mais prioritariamente endógenas, em Piaget, ou exógenas, em Vygotsky, ou 

ainda, com ação para intervenção no mundo, em Freire, o relevante aqui é 

estabelecer significância e sentido para articulá-las e aplicá-las na elaboração do 

plano de ação seguinte. O elo que coordena a articulação é a interdisciplinaridade, 

visto como forma(s) de construção do conhecimento, de maneira integral. 

Aos educandos, fornecer-lhes o que lhes é de direito: saúde, arte, 

conhecimento, educação, felicidade, liberdade. Ao mundo, devolver esses mesmos 

estudantes, devidamente preparados, e com saberes que os levem a transformar, 

preservar, enriquecer, confirmando que a educação está na base dos 

desenvolvimentos humano e social. 
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4 CONCEPÇÕES HISTÓRICAS E TEÓRICAS SOBRE OS 
   DESENVOLVIMENTOS HUMANO E SOCIAL  BREVES OLHARES 
 
 
  O objetivo do presente capítulo é estabelecer discussões sobre 

desenvolvimento, em especial os desenvolvimentos humano e social, por meio de 

apontamentos históricos, oferecendo balizas conceituais e acadêmicas, conflitantes 

ou complementares entre si, e que justificam a interdisciplinaridade teórica e 

metodológica das concepções adotadas para a elaboração do Plano de Ação, 

proposto na presente pesquisa. 

4.1 UM PERCURSO HISTÓRICO SOBRE AS TEORIAS DESENVOLVIMENTISTAS 

  Para Sen16 (2000 desenvolvimento consiste na eliminação de 

privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de 

desenvolvimento relacionado unicamente à renda, à industrialização, ao avanço 

tecnológico ou ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). Ressalta, ainda, que 

2000, p. 35).  

 Zambam17 

dimensão essencial e decisiva para a realização pessoal, o fortalecimento das 

 

 Nesse sentido, o desenvolvimento tem o foco no indivíduo, o qual 

promove transformações na sociedade: 

 
A expansão das liberdades é um critério fundamental para que a pessoa 
desenvolva a sua condição de agente, pois engloba as diversas relações e 
perspectivas que integram a existência humana. Na condição de agente, a 
pessoa não apenas amplia as suas capacidades ou contribui com o 
processo de desenvolvimento social, mas também age de maneira 
autônoma. A autonomia é fundamental para a identidade individual de uma 
pessoa, para a definição do seu papel e sua importância no conjunto da 

                                                           
16 SEN, Amartya (3/11/1933). Escritor e economista indiano. Foi laureado com o Prémio de Ciências 
Econômicas em Memória de Alfred Nobel de 1998, por suas contribuições à teoria da decisão social. 
Fonte:<http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Resumo-Da-Biografia-De-Amartya-Sen/585330.html> 
17 ZAMBAM, Neuro José. Doutor em Filosofia. Professor da Faculdade Meridional (IMED) de Passo 
Fundo. Membro do Grupo de Trabalho, Ética e Cidadania da Associação Nacional de Pesquisadores 

Fonte: 
<http://www.pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/article/viewFile/P.0034-7191.2013v106p215/217> 
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sociedade, inclusive para influenciar no processo de mudança, de 
organização e de desenvolvimento social (ZAMBAM, 2012, p. 67). 

 
 

 As leituras sobre desenvolvimento e crescimento econômico apontam 

para que se atente para a sutil diferença entre os dois conceitos. De maneira 

simplificada, resume-se que o desenvolvimento se dá através de indicadores de 

educação, saúde, renda, pobreza etc. Atualmente, o Índice de Desenvolvimento 

Humano  IDH é o critério mais utilizado para comparar o desenvolvimento de 

diferentes economias. O crescimento econômico, em geral, se mede pelo Produto 

Interno Bruto  PIB. 

 

 Lewis18 (2016, online) considera que o crescimento econômico pode 

modificar a sociedade, mas, segundo o economista, há a necessidade de uma 

mudança no comportamento social, para que o crescimento ocorra. Portanto, algo 

mais profundo está implícito em sua análise, o próprio desenvolvimento e o que ele 

seria. Uma mudança real de atitude no trabalho, na criação dos filhos, nos projetos 

inovadores e em outras tantas atividades humanas, poderá expandir horizontes e 

promover um desenvolvimento verdadeiro. 

 Pereira19 (2008) relata que as mudanças tecnológicas e de divisão do 

trabalho, que ocorrem com o aumento da produtividade, são acompanhadas por 

mudanças nos planos das instituições, da cultura e das próprias estruturas básicas 

da sociedade. Para o economista, o desenvolvimento econômico deve ser 

acompanhado de uma distribuição de renda mais justa e menos desigual; de mais 

liberdade política e uma participação realmente efetiva na proteção do meio 

ambiente. O autor aponta para o fato de que as quatro formas de desenvolvimento: 

econômico, social, político e ambiental tendem a se correlacionar por sua 

interligação estrutural, e, também, porque correspondem a objetivos políticos; 

porém, adverte que elas se apresentam mais desordenadas do que sincronizadas. 

 
 

O desenvolvimento econômico implica melhoria dos padrões médios de vida 
da população, seja porque o aumento da renda acaba beneficiando também 
os mais pobres, seja porque, nas democracias, essa é uma forma de 

                                                           
18 LEWS, Arthur (1934-1991). Economista britânico. Foi laureado com o Prémio de Ciências 
Económicas em Memória de Alfred Nobel de 1979, tornando-se o primeiro negro a ganhar um Prêmio 
Nobel em uma categoria diferente da paz. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Arthur_Lewis. 
19 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser (30/06/1934). Brasileiro, economista, cientista político, administrador 
de empresas, advogado. Foi ministro da Fazenda do Brasil, de 29 de abril de 1987 a 21 de dezembro 
do mesmo ano, durante o governo José Sarney. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bresser_Pereira 
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legitimação do sistema político, mas daí não se pode deduzir que o 
desenvolvimento vise em termos práticos à constituição de uma sociedade 
mais igualitária. [...] Os muito pobres e destituídos poderão, por longo 
tempo, em nada se beneficiar do desenvolvimento; mesmo os trabalhadores 
semiqualificados poderão também ser excluídos dos frutos do 
desenvolvimento enquanto houver oferta abundante de mão-de-obra 
rebaixando os salários. O desenvolvimento econômico poderá, portanto, ser 
extraordinariamente injusto. Por isso, do ponto de vista ético, o 
desenvolvimento não pode ser entendido como único objetivo político 
(PEREIRA, 2006, p. 210). 

 
 Guattari20 demonstra que, na década de 1980, considerou-se que o 

desenvolvimento era medido pela riqueza produzida por uma comunidade, através 

do seu Produto Interno Bruto (PIB). Esse argumento não se sustentou devido à 

 

  Nas fábricas Fiat, por exemplo, a mão de obra assalariada passou de 

140 mil para 60 mil operários, numa década, enquanto a produtividade aumentava 

em 75%. 
 

 Em função do contínuo desenvolvimento do trabalho maquínico redobrado 
pela revolução informática, as forças produtivas vão tornar disponível uma 
quantidade cada vez maior do tempo de atividade humana potencial. Mas 
com que finalidade? A do desemprego, da marginalidade opressiva, da 
solidão, da ociosidade, da angústia, da neurose, ou a da cultura, da criação, 
da pesquisa, da re-invenção do meio ambiente, do enriquecimento dos 
modos de vida e de sensibilidade? (GUATTARI, 2001, p. 9).  

 
Depreende-se, assim, que a mecanização do trabalho, substituindo a 

mão de obra, representa avanço na produtividade da indústria, porém tende a 

acarretar aumento no número de desempregos, e gerar frustrações pessoais e 

sociais ao trabalhador.  

Sen (2000) assegura que crescimento econômico não é condição 

suficiente para uma melhora na qualidade de vida e fortalecimento das liberdades 

dos indivíduos. Lembra que políticas sociais aplicadas em países como Coréia do 

Sul, Taiwan, Srilanka, China e Querala, no sul da Índia, elevaram a expectativa de 

vida desses povos, sem que a economia tivesse crescido.  

Em Furtado21 (apud PEREIRA, 2008, p. 4), lê-se que 

econômico vem se fundando na preservação de privilégio das elites que satisfazem 

                                                           
20 GUATTARI, Pierre Félix (1930-1992). Psicanalista, escritor, filósofo e militante político francês. 
Através do pensamento de Jacques Lacan, aproximou-se da obra freudiana e iniciou a sua própria 
psicanálise com Lacan. Fonte: <http://pt.slideshare.net/lucascxavier2/felix-guattari> 
21 FURTADO, Celso Monteiro (1920- 2004). Brasileiro, economista e pensador. Foi Ministro do 
Planejamento no governo João Goulart e Ministro da Cultura no Governo José Sarney. Foi 



52 
 

seu afã de modernização; já o desenvolvimento se caracteriza por seu projeto social 

Desenvolvimento envolve direito à cidadania, ou seja, ordem e 

segurança, autonomia nacional, garantia dos direitos civis, liberdade na escolha de 

seus governantes, direito ao trabalho, justiça social e proteção ao meio ambiente.  

 Em setembro de 2000, aconteceu, em Nova York, a Cúpula do Milênio, 

evento promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), que contou com a 

participação de Chefes de Estado e Governantes de 191 países, com a finalidade de 

debater sobre os problemas que afetariam o mundo no novo século. Nesse 

encontro, foi assinada a Declaração do Milênio, quando foram estabelecidos os 

Objetivos de Desenvolvimento do Século XXI. Os Estados se comprometeram a 

colocar em prática ações para que esses objetivos fossem alcançados até o ano 

2015. Foram assim constituídos:  

 1) Erradicar a Pobreza  

homens, mulheres e crianças da pobreza extrema, à qual estão submetidos mais de 

 

 2) Universalizar o Ensino Básico  ara que até esse mesmo 

ano, as crianças de todo o mundo possam concluir um ciclo completo de ensino 

primário e para que as crianças de ambos os sexos tenham acesso igual a todos os 

 

 3) Melhorar a saúde das gestantes  a, a 

 

 4) Combater a mortalidade infantil  

com menos de cinco anos, em dois terços, em relação às taxas de 2000.  

 5) Buscar a igualdade entre os sexos  os 

sexos e a autonomia da mulher como meios eficazes de combater a pobreza, a fome 

 

 6) Combater as doenças evitáveis e transmissíveis  

tendência atual do VIH/SIDA (Vírus de Imunodeficiência Humana/Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirida), do flagelo do paludismo e de outras doenças graves 

 

                                                                                                                                                                                     
superintendente da SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), criada no 
governo de Juscelino Kubitschek. Fonte: <https://www.ebiografia.com/celso_furtado/> 
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 7) Respeitar o Meio Ambiente  

tudo os nossos filhos e netos, da ameaça de viver num planeta irremediavelmente 

destruído pelas atividades do homem cujos recursos não serão suficientes já para 

 

 8) Direito ao Trabalho  

 

 Segue ilustração dos estatutos: 
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Diante do exposto, fica a certeza de que não será possível se alcançar 

o status de uma Nação desenvolvida, objetivo maior de todos os povos, se não 

houver, primeiramente, um olhar direcionado às questões humanas e sociais. 

Somente com esforço conjunto dos membros da sociedade, será possível encontrar 

um caminho para a diminuição das desigualdades e a valorização das liberdades 

individuais, na promoção da prática econômica e política, e da universalização das 

trocas, que caracteriza o atual modelo de desenvolvimento  a globalização.  

Tendo em vista as discussões sobre crescimento, crescimento 

econômico e desenvolvimento, no presente trabalho, entende-se que o poder 

público e a sociedade deveriam, conjuntamente, oferecer oportunidades individuais 

para que as pessoas pudessem escolher o que querem e como querem viver, 

amparadas por políticas públicas efetivas, que garantissem a segurança, o bem-

estar, a saúde e as condições dignas de moradia à sua população, sem perder de 

vista o respeito ao meio ambiente. Enfim, formas efetivas de autonomia. 

Salienta-se que, neste trabalho, a educação e, em especial, a 

educação matemática, tal qual postulada pela Etnomatemática, constitui um 

elemento relevante para alcançar o desenvolvimento em todas as suas facetas: 

política, econômica, humana, social e ambiental. 

 

4.2 CONTEXTO DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E CONSTRUÇÃO DE 
      SUBJETIVIDADES 

No item, destacam-se reflexões sobre a construção de subjetividades, 

em um contexto social contemporâneo, resultante de ações próprias da 

globalização. 

Guattari (2001) realizou estudos sobre o desenvolvimento humano, 

tratando o tema sob a ótica das questões sociais, humanas, políticas, econômicas e 

ambientais, com base na subjetividade e na transdisciplinaridade. 

A Ecosofia, cujo conceito é atribuído a outro pensador, o ecologista 

norueguês Arne Naess (1972), foi base para suas reflexões sobre a temática 

desenvolvimentista. Trata-se de um campo do conhecimento que integra as ciências 

humanas, naturais e econômicas. 

erado um neologismo, que une as palavras 
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de maneira abrangente, sugere uma postura ativista e política, com o objetivo de 

agir no mundo, e não apenas pensá-lo.  

Sob a ótica do que propõe Guattari (2001), deve-se pôr em prática a 

reinvenção dos modos de ser dos indivíduos no meio social e se renovar a relação 

do sujeito com o corpo. Da mesma forma, indica que uma articulação entre os três 

registros ecológicos (o meio ambiente, as relações sociais e a subjetividade 

humana) levará à maior compreensão das relações, recriando-se novos dispositivos 

de produção de subjetividade. 

O autor sinaliza, ainda, que a lógica de uma sociedade de controle 

operada pelo capitalismo pós-industrial mantém laminados a subjetividade, os bens 

e o meio ambiente. E, a reconstrução das relações humanas, nos diferentes níveis, 

é fundamental para uma ressignificação da vida individual e/ou coletiva. 

Ainda acrescenta que a mídia cria uma subjetividade capitalística22 que 

impõe modelos humanos de ser e viver, condicionada ao desejo pelo consumo. 

As práticas de vivência que o autor propõe sugerem, além do ato de 

descartar os supérfluos, que haja uma harmonização entre o natural e o cultural para 

se promover a relação saudável do homem com o seu ambiente. 

Na abordagem de uma subjetividade de natureza industrial, fabricada, 

modelada, como decorrência do sistema capitalista, Guattari (2005) alerta para as 

novas representações comportamentais que se injetam como parte do processo de 

produção subjetiva  uma espécie de reciclagem ou de formação permanente. A 

economia do desejo, para Guattari: 

[...] deixa de parecer utópica a partir do momento em que não mais 
consideramos a produção da subjetividade como sendo apenas um caso de 
superestrutura dependente das estruturas pesadas de produção das 
relações sociais, a partir do momento em que consideramos a produção de 
subjetividade como sendo a matéria-prima da evolução das forças 
produtivas em suas formas mais desenvolvidas (os setores de ponta das 
indústrias) (2005, p. 33-34).  

 

                                                           
22 -se capitalística, sendo produzida pela 
mídia e pelos equipamentos coletivos, de modo geral, que impõem modelagens de como ser e de se 
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 Para o autor, a produção da subjetividade, segundo as forças sociais 

que administram o capitalismo, talvez seja mais relevante do que qualquer outro tipo 

de produção.  

O que é produzido pela subjetividade capitalística, segundo Guattari 

conexão direta entre as grandes máquinas 

produtivas, as grandes máquinas de controle social e as instâncias psíquicas que 

processo capitalístico têm uma percepção de mundo inteiramente diferente; são: as 

sociedades arcaicas, as crianças e os doentes psiquiátricos. 

Afirma, ainda, que um operário especializado não é somente resultado 

das escolas profissionais que ele frequentou. Sua história anterior, em outros 

ambientes maquínicos, também está inserida em seu perfil que se foi formando até 

chegar a esse ponto.  

Um produto final não está restrito apenas à esfera da fábrica. Conforme 

Guattari (2005), antes disso, existe a produção da subjetividade, como matéria-prima 

de todas as outras. Nos EUA, por exemplo, quando o país quer implantar suas 

expansões econômicas em países do terceiro mundo, inicia-se por se trabalhar os 

processos de subjetivação, como forma de desenvolver a formação prévia das 

forças produtivas e das forças de consumo. 

Também são discussões relevantes sobre a construção das 

subjetividades, o que afirma Bauman23 (2008), sobre o intercâmbio de informações 

propiciado pelas redes sociais, que atualmente integram, de maneira irreversível, o 

cotidiano das pessoas, em todos os níveis e idades, gera comportamentos antes 

inimagináveis. Em postagens, mesclam-se alegrias, tristezas, tragédias, maldades, 

crenças, preconceitos, solidariedade, posições políticas, realizações pessoais etc., 

ilustrados por imagens fortes, contundentes, de baixa e alta qualidade, inspiradoras, 

denunciadoras, fotografias de grupos, criancinhas, animais felizes ou abandonados, 

selfies:  

 
Os que ainda zelam por suas intimidades, e resistem em se expor nesse 
palco público (redes sociais), tendem a ser rejeitados, colocados de lado ou 
considerados suspeitos de um crime. A nudez física e psíquica está na 
ordem do dia. Os adolescentes equipados com confessionários eletrônicos 

                                                           
23 BAUMAN, Zygmunt (1925). Sociólogo polonês, professor da London School of Economics e um 
dos mais respeitados intelectuais da atualidade. Iniciou sua carreira na Universidade de Varsóvia, 
onde teve artigos e livros censurados, e em 1968 foi afastado da universidade. Fonte: 
<https://deniswesley.wordpress.com/2011/04/17/biografia-e-bibliografia-de-zygmunt-bauman/> 
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são aprendizes treinando e treinados na arte de viver numa sociedade 
confessional, uma sociedade que elimina as fronteiras que antes separavam 
o privado e o público (BAUMAN, 2008, p. 9). 
 
 

Nesse mural coletivo, escancaram-se intimidades, os desejos não são 

mais secretos, expõem-se ideias e opiniões com e sem embasamentos, denunciam-

se atos, pregam-se credos. E a incitação ao consumo transita por essa imensa 

 

O consumo nem sempre está relacionado apenas à necessidade de 

aquisição de produtos para uso pessoal, profissional ou doméstico. Pessoas 

rendem-se a apelos comerciais, muitas vezes, para resolver, ou suavizar, medos e 

inseguranças. Note-se que a corrida desenfreada aos salões de beleza, às lojas de 

cosméticos e às academias de ginástica pode, também, ser decorrência de 

preocupações existenciais. O envelhecimento acompanhado do pavor de se cair em 

qualquer idade, são fatores determinantes de um consumo desproporcional. 

Kracauer pital e do trabalho como a 

principal função do Estado capitalista  
 

 
 [...] se a reprodução da sociedade capitalista é obtida mediante encontros 

transnacionais interminavelmente repetidos entre o capital no papel de 
comprador e o trabalho no de mercadoria, então o Estado capitalista deve 
cuidar para que esses encontros ocorram com regularidade e atinjam seus 
propósitos culminados em transações de compra e venda (apud BAUMAN, 
2008, p. 14).  

 

Se o capital deve ser capaz de pagar o preço da mercadoria, o 

mercado deve estar pronto para atrair o olhar de potenciais compradores, e aliciá-los 

a comprar o que está sendo vendido.  

entra a figura do profissional de mercado, visto que, em todos os âmbitos, existem 

as duas forças: a de quem quer vender e a de quem quer (ou precisa) comprar, 

compreendendo-se, , não somente itens de consumo, mas também 

projetos, ideias, conhecimentos. 

s pessoas em busca de trabalho 

precisam ser adequadamente nutridas e saudáveis, acostumadas a um 

comportamento disciplinado, e possuidoras das habilidades exigidas pelas rotinas de 
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 Hochschild (apud BAUMAN, 2008, p. 17

empregadores, é notória a preferência por empregados flutuantes, generalistas, 

flexíveis -pra-toda-

ligações emocionais anteriores, pronto a assumir diferentes tipos de tarefas, seria o 

perfil do empregado ideal.  

A colocação de produtos no mercado segue regras, de certa forma, 

universais. Segundo Bauman (2008), são elas:  

1. O destino final de toda mercadoria é ser consumida por 

compradores. 

2. Os compradores desejam consumir mercadorias que satisfaçam 

seus desejos. 

3. O preço que o consumidor está disposto a pagar dependerá da 

credibilidade dessa promessa e da intensidade desses desejos. 

 

humanas entre os consumidores e os objetos de consumo:  

 
 O retrato dos consumidores pintado nas descrições da vida de consumo 

suposto retrato do consumidor encapsula todas as virtudes pelas quais a 
modernidade deseja ser louvada  racionalidade, autonomia, capacidade de 
autodefinição e de autoafirmação violenta) (DON SLATER apud BAUMAN, 
2008, p. 19). 

 
 

 Ao discorrer sobre a dinâmica do consumismo, Bauman (2008) sugere 

que o sujeito torna-se mercadoria, e a subjetividade se mantém à medida que se 

reanimam e recarregam as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria 

vendável. Deduz-se, assim, que a subjetividade torna-se, ela própria, uma 

mercadoria vendável. Para o autor, -se 

uma mercadoria desejável e desejada é a matéria de que são feitos os sonhos e os 

 

 

sociedade de produtores são fetiches: objetos possuidores de características 

mágicas, utilizados pelo ser humano para seduzir. 
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 O processo de compra e venda confere aos produtos um valor de 

mercado e os transforma em mercadorias negociáveis. Quanto à subjetividade, 

vendem-se e compram-se os símbolos empregados na construção da identidade.  

Crescimento da renda e aumento da riqueza de uma nação ou de uma 

comunidade não são o bastante, para garantir seu desenvolvimento. São também 

determinantes a liberdade de expressão e a capacidade das pessoas de escolherem 

seus líderes e/ou governantes  que lhes devolvem políticas públicas capazes de 

beneficiar toda a população. A integração entre os diversos campos como o social, o 

político, o econômico e o ambiental, associados ao desenvolvimento, resulta no 

desenvolvimento humano. Países desenvolvidos são autônomos e garantem 

empregos, saúde e educação de boa qualidade para todos; promovem o bem-estar 

e a segurança de sua população, por meio de políticas públicas consistentes e 

previdência social.  

Lyotard24 (1998) discute a constituição do homem na pós-modernidade, 

afirma que a ciência, originalmente, conflita com as transformações que afetaram 

suas regras do jogo, assim como as regras da literatura e das artes, a partir do final 

do século XIX. Para este estudo interessam, primordialmente, as reflexões do 

estudioso, a respeito do desenvolvimento sob a ótica do saber. O autor declara sua 

que as sociedades entram na idade dita pós-industrial e as culturas na idade dita 

pós- 98, p. 3): 

 

[...] Nesta transformação geral, a natureza do saber não permanece intacta. 
Ele não pode se submeter aos novos canais, e tornar-se operacional, a não 
ser que o conhecimento possa ser traduzido em quantidades de informação. 
Pode-se então prever que tudo o que no saber constituído não é traduzível 
será abandonado, e que a orientação das novas pesquisas se subordinará à 
condição de tradutibilidade dos resultados eventuais em linguagem de 
máquina (LYOTARD, 1998, p. 4).  

 
 

  Depreende-se, assim, que com as transformações, por Lyotard 

mencionadas, características da pós-modernidade, decorrentes das influências 

tecnológicas e da informatização, o saber não permanecerá mais em sua natureza 

intacta; e espera-

                                                           
24 LYOTARD, Jean-François (1924-1998). Filósofo francês. Foi um dos mais importantes pensadores 
na discussão sobre a pós-modernidade. Definiu o pós-moderno como "a incredulidade em relação às 
metanarrativas". Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Lyotard> 
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qualquer pont

ainda, Lyotard (1998

saber é indissociável da formação do espírito, e mesmo da pessoa, cai e cairá cada 

 

  Sob tal ótica, deduz-se que o conhecimento chegará a um ponto de se 

tornar um produto a ser consumido, estabelecendo relações semelhantes às de 

produtores e fornecedores de outros gêneros25.  

 

4.3 CONCEPÇÕES SOBRE DESENVOLVIMENTO HUMANO, UM OLHAR 
      VOLTADO PARA A INDIVIDUALIDADE NO CONTEXTO SOCIAL 

 

Sen (1999) alerta para a questão das desigualdades sociais, em que se 

observam privações das liberdades individuais e coletivas, especialmente na 

apropriação de políticas públicas que possam atender às populações em suas 

necessidades básicas como saúde, educação, segurança e moradia.  

 Kesselring26 (2011) faz uma reflexão sobre os caminhos de uma 

política que se caracteriza como Política do Desenvolvimento, que possa, 

efetivamente, diminuir as desigualdades que, mesmo com o processo da 

globalização, aumentaram significativamente em todo o mundo no decorrer do 

século XX. O autor afirma que, embora a divulgação dos dados, pelas Nações 

Unidas, revelasse que a mortalidade infantil vem diminuindo desde 1965, e a 

expectativa de vida aumentando, são muitas as pessoas que ainda vivem em 

condições de vida indigna e até lastimável27. 

 Considerando-se os dados de menos de uma década, essa 

precariedade, na condição econômica dos indivíduos, afeta o desenvolvimento 

humano. Sem liberdades econômicas, ficam também afetadas as liberdades sociais 

(saúde, educação, segurança e moradia), e as liberdades políticas (participação nas 

                                                           
25 Sob a forma de mercadoria informacional indispensável ao poderio produtivo, o saber já é e será 
um desafio maior, talvez o mais importante na competição mundial pelo poder (LYOTARD, 1998, p. 
5). 
26 KESSELRING, Thomas. Filósofo suíço, formado na Alemanha. Ensinou ética, ecologia e 
multiculturalidade na Escola Superior de Pedagogia de Berna (Suíça), e filosofia na Universidade de 
Berna. É professor convidado da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e da Universidade 
Pedagógica em Maputo (Moçambique). Fonte: <http://www.ucs.br/site/ucs/noticias/1218051872> 
27 A desigualdade é tão acentuada que o abismo entre a quinta parte mais rica e a quinta parte mais 
pobre da população mundial setuplicou no século XX (UNDP, 1999, p. 3). 
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decisões públicas, escolha de seus governantes e também a manutenção dos 

direitos políticos associados às democracias). 

 Nos anos noventa, o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) propôs um novo conceito para o desenvolvimento 

humano, o que chamou de Desenvolvimento Humano Sustentável (DHS). Esse novo 

atributo, ao Desenvolvimento Humano, amplia as oportunidades, as potencialidades 

e os direitos dos indivíduos na escolha, por meio de oferta de nutrição, saúde, e 

outras condições fundamentais para uma vida digna. O indivíduo e as comunidades 

são agentes do desenvolvimento, por isso devem ter poder de decisão durante esse 
28.  

 De acordo com Oliveira (2016, online), o empoderamento dá, aos 

indivíduos, o poder de compartilhar informações e controlar o governo, exigindo 

deste, transparência nas suas decisões. O DHS preza pela sustentabilidade na 

preservação dos recursos naturais, nas condições políticas, econômicas, sociais e 

ambientais. O desenvolvimento sustentável é aquele que procura satisfazer às 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de satisfazerem às próprias necessidades. 

 A pobreza humana é avaliada pelo conjunto de privações que ela 

apresenta.  A perda da renda é uma delas:    

 [...] o desemprego não é meramente uma deficiência de renda que pode ser 
compensada por transferências do Estado (a um pesado custo fiscal que 
pode ser, ele próprio, um ônus gravíssimo); é também uma fonte de efeitos 
debilitadores muito abrangentes sobre a liberdade, a iniciativa e a habilidade 
dos indivíduos. Entre os múltiplos efeitos, o desemprego contribui para a 

autoconfiança e de saúde física e psicológica (SEN,1999, p. 35). 

 

 Pensando no conceito de pobreza humana, em tempos atuais, pode-se 

observar que o mundo está empobrecendo diante de privações das liberdades que, 

muitas vezes, fogem ao controle daqueles que têm por missão promover a ordem, a 

segurança e a paz em seus territórios.  

                                                           
28 Empoderamento  termo traduzido do i
dos principais educadores brasileiros. Para o professor, empoderamento 

 (FREIRE, 
2004b). 
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 Como exemplo, o terrorismo que vem crescendo e abalando a 

segurança das populações nas nações mais desenvolvidas do planeta. Ana Sofia 

Rodrigues, correspondente da RTP (Rádio e Televisão de Portugal), em reportagem 

publicada no dia 19/11/2015, cita que o número de pessoas mortas em atentados 

aumentou 80 por cento em 2014 face ao ano anterior. Foram 32.658 em 2014 contra 

18.111 em 2013. As organizações Boko Haram (organização antiocidental que 

objetiva implantar a lei islâmica no território da Nigéria) e o Estado Islâmico (grupo 

dissidente da Al-Qaeda, que age na Síria e no Iraque) foram responsáveis por mais 

de metade do número de vítimas mortais em 2014. Esses números não consideram 

os ataques ao jornal Charlie Hebdo em janeiro de 2015 e à casa de shows, 

restaurante e bares de Paris, em novembro do mesmo ano. O Estado Islâmico 

também assumiu o atentado que provocou a queda de uma aeronave da companhia 

aérea russa Metrojet, no Sinai egípcio, causando 224 mortes, em outubro de 2015. A 

suspeita de atentados terroristas, nos recentes acidentes aéreos de 2015 e 2016, e as 

constantes ameaças de bombas em locais públicos que reúnem grupos de pessoas em 

manifestações festivas ou políticas, nos países desenvolvidos, sinalizam uma ameaça à 

segurança e a paz em todo o planeta.  

 Outros fatores como a fome coletiva e a subnutrição nos países da África; 

a submissão das populações à ordem e à obediência em países comandados por 

regimes políticos autoritários; desigualdades crescentes na distribuição da renda nos 

países em desenvolvimento e, ainda, a utilização de recursos naturais de forma 

irresponsável, provocando desastres ecológicos e a perda de vidas humanas, 

contribuem para esse empobrecimento, gerando sofrimento, mortes e privação de 

liberdades coletivas. 

 Em relatório divulgado em 29/10/2014, pela Oxfam (organização não 

governamental que desenvolve campanhas e programas de combate à pobreza em 

todo o mundo), havia na África Subsaariana, até a presente data, 16 bilionários 

convivendo com 358 milhões de pessoas na extrema pobreza. Para o diretor da 

que promove um crescimento econômico que beneficia apenas uma elite pequena, 

de bilionários no mundo dobrou desde a crise financeira internacional de 2008. 

Ticehurst, em entrevista à Agência Brasil, comenta que, embora o Brasil ainda esteja 
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posicionado entre os mais desiguais do mundo, é o único país, entre os Brics (bloco 

que agrega também Rússia, Índia, China e África do Sul), que conseguiu diminuir a 

desigualdade. A implantação de programas de transferência de renda como o Bolsa 

Família e também o aumento constante do salário mínimo nacional foram as causas 

 

 Em reportagem publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 

19/01/2015, seu correspondente na Suíça, Jamil Chade, apresentou dados 

fornecidos pela Oxfam, chamando a atenção para o aumento da concentração de 

renda das elites.  
 

Figura 3: Aumento da Desigualdade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O ESTADO DE SÃO PAULO, 2016, online. 

 Segundo a 

população mundial acumulava 44% do PIB do planeta. Em 2014, essa taxa chegou 

a 48%, e em 2016, ela atingiria  

 Uma das preocupações das Nações Unidas é a promoção do 

Desenvolvimento Humano Sustentável, com especial atenção à preservação dos 

recursos naturais. Muito já se conquistou nesse sentido, trabalhos publicitários de 

incentivo ao consumo consciente vêm trazendo resultados positivos. Mas ainda há 

muito o que se fazer, especialmente quando catástrofes ambientais acometidas pela 

utilização desses recursos, de forma irresponsável, provocam prejuízos ao meio 

ambiente e destruições de comunidades inteiras como a que sofreu o Brasil em 

novembro de 2015. Considerada como a maior tragédia ambiental da história do 
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 a 

liberação de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos e a formação de uma onda de 

lama de aproximadamente 10 metros de altura, que deixou um rastro de destruição 

tástrofe poderia ser evitada se houvesse uma legislação específica 

para a exploração de minerais, mas não é o que pensam os empresários e o poder 

público. 

 No período em que se contavam os danos causados pelo rompimento 

da barragem, tramitava no Congresso Nacional um projeto de lei do senador 

Romero Jucá, que defendia a flexibilização do Licenciamento Ambiental para 

empreendimentos de infraestrutura estratégicos para o interesse nacional (EBC, 

2016, online). 

  Desenvolvimento Humano requer consistência política, social e 

ambiental, numa convivência harmônica que privilegie a sociedade como um todo. 

Esses atributos somente serão possíveis se houver, antes de tudo, Educação. 

Através da Educação será possível diminuir as desigualdades, combater a fome, as 

intolerâncias religiosas e os conflitos entre grupos dissidentes. Educação promove 

sabedoria; sabedoria admite tolerância e respeito ao próximo. 

 As atuais crises econômica e política que acometem o Brasil, de 

acordo com economistas que buscam analisá-las com olhar apolítico, têm sua 

origem em fatores que vão além da gestão vigente.  

  Feldmann, professor de economia da USP, afirma que os grandes 

motivos da crise são, primeiramente, a desoneração fiscal e o represamento de 

preços públicos, como o da energia. As medidas tomadas, em 2014, provocaram um 

rombo nas contas do governo. E, depois, já em 2015, para tentar corrigir esse erro, 

anunciaram-se medidas recessivas, o que acabou travando de vez a economia (R7, 

2016, online). 

  Nesse contexto, o país entrou num processo de recessão que gerou 

um conjunto de privações de liberdade à sua população, especialmente, em relação 

à segurança protetora, às condições de acesso a programas de auxílio à educação e 

à moradia e, principalmente, às condições de trabalho, resultando em cerca de mais 

de 10 milhões de brasileiros desempregados (VALOR ECONÔMICO-IBGE, 2016, 

online). 

  Embora a tecnologia contribua para o desenvolvimento, de forma 

significativa no que diz respeito à informação e à pesquisa científica, trazendo novos 
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resultados na solução de enfermidades que assolam os indivíduos, ainda há muito 

que se fazer para a preservação e valorização das liberdades individuais e coletivas. 

Entretanto, é inegável que o contexto problematizado anteriormente faz com que as 

subjetividades sofram diversidades nas suas formas de constituição. Os indivíduos 

precisam olhar para si e para o mundo de forma a refletir e a agir em incertezas e 

urgências. 
 

Infográfico 2  Diálogo do Desenvolvimento Humano com os Desenvolvimentos  
                         Social, Econômico e Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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A partir da observação do Infográfico anterior, e tendo em vista o foco 

nas discussões sobre o desenvolvimento humano, pode-se afirmar que há um 

trânsito na constituição do indivíduo, por meio das ações provenientes dos âmbitos 

social, ambiental e econômico. O mesmo trânsito tem uma via de retorno para os 

contextos citados. Assim, se se muda o indivíduo, pode-se mudar a sociedade, a 

economia e/ou o meio ambiente e vice-versa.  
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5 MATEMÁTICA APLICADA  DESENVOLVIMENTOS HUMANO E 
   SOCIAL COM UM OLHAR SOBRE A SUSTENTABILIDADE 
 

  

 O objetivo deste capítulo é apresentar um Plano de Ação, composto 

por duas atividades da área matemática, que exemplificam uma sistemática de fazer 

pedagógico sugerido a professores do ensino básico, promovendo um deslocamento 

das práticas predominantes no ensino da matemática. Apregoa-se a 

interdisciplinaridade e o foco no desenvolvimento sustentável, por meio da seleção 

de conteúdos correlacionados com a vida real do estudante; uma construção do 

conhecimento promovida prioritariamente pelos estudantes, através da mediação 

docente, de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais29, como se 

apresenta, a seguir; uma diversificação de metodologias que enfatizem o trabalho do 

estudante e um processo avaliativo que contempla o significado e não a 

memorização. 

 

5.1 SUSTENTABILIDADE E EDUCAÇÃO30 

 O diálogo entre o tema sustentabilidade e a área matemática, no fazer 

pedagógico dos docentes da área de exatas, permite articular o meio ambiente, os 

conhecimentos da economia e da sociedade, ou seja, o tripé que ampara as 

discussões sobre o mundo sustentável. Saber quantificar, calcular e associar o 

consumo e o impacto ambiental através de dados numéricos é uma possibilidade 

que pode ser desenvolvida em sala de aula. As questões que envolvem a economia, 

por exemplo, a demanda e o consumo também podem ser refletidas nas abordagens 

matemáticas. Ainda, na questão social, a formação educacional, a busca pela 

autonomia, o entendimento do mundo e do outro podem ser relevados pela 

Matemática. O desenvolvimento sustentável prevê um tripé indissociável, em que a 

                                                           
29 Para Coll (apud ZABALA, 1998), esta classificação de conteúdos conceituais, procedimentais e 

 
30 O texto que segue foi parcialmente extraído de artigo produzido em 2015, pela autora desta 
pesquisa, conjuntamente com Cristiane Freitas Bertanha Machado, ambas discentes do Programa de 
Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Centro Universitário Municipal de Franca  Uni-
FACEF: SUSTENTABILIDADE E MATEMÁTICA, por sua pertinência ao tema. Foi apresentado no IV 
PYDES IV CONGRESSO INTERNACIONAL EM PATRIMÔNIO E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, REALIZADO PELA UNESP  Faculdade de Ciências Humanas e Sociais / Campus 
de Franca. 
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educação, aqui no caso específico da matemática, permeia a construção de 

conhecimento e permite, ao indivíduo, formar-se como pessoa e como ser social. 

 Compreender conceitos, estratégias e situações matemáticas 

numéricas, para aplicá-los a situações diversas no contexto das ciências, da 

tecnologia e da atividade cotidiana se faz necessário, para garantir um olhar 

interdisciplinar. 

 Conhecer o ambiente em que vivemos, verificar a influência do homem 

na natureza e quais ações deverão ser tomadas, pensando-se nas futuras gerações 

poderia ser um despertar para o consumo responsável, o que acarretaria, como 

possibilidade, o retorno à natureza de recursos utilizados de maneira correta. 

Compreender uma conta de luz detalhada, aprender a calcular o consumo mensal 

de quilowatt-hora (Kwh) e diminuir o consumo de energia elétrica, através da 

mudança de hábitos, são alguns exemplos cotidianos em que a matemática se faz 

presente. Relacioná-la ao estudo do meio ambiente possibilita, através dos números, 

mensurar os prejuízos e projetar soluções, tornando a aprendizagem construtiva, 

podendo se constituir num comportamento cotidiano ou numa ação educativa para 

formar uma consciência ecológica dentro de indicadores reais. 

 A aprendizagem se torna significativa, quando relacionada ao cotidiano 

dos estudantes; assim, ao propiciar que eles conheçam e adquiram autonomia para 

criticar os problemas do meio ambiente, no qual estão inseridos, pode se apresentar 

como um caminho profícuo para que ocorram mudanças de hábitos, além de 

contribuir, ainda, para o desenvolvimento das habilidades matemáticas.  

 Afirma-se que um processo de ensino e aprendizagem da matemática, 

relacionada com a sustentabilidade poderia desenvolver, nos aprendizes, de forma 

permanente, as condições para interferirem e agirem no seu entorno de forma 

responsável e, consequentemente, prudente. Nesse diapasão, é possível 

desenvolver trabalhos pedagógicos na trilha da matemática: do raciocínio ao meio 

ambiente, à economia e à sociedade. A resolução de situações-problemas e 

assuntos referentes ao tripé da sustentabilidade faz com que os educandos tomem 

os cuidados necessários, assim como respeitem e planejem o futuro, evitando 

atitudes errôneas e desastrosas para o homem. 

 Um trabalho interdisciplinar, envolvendo a educação matemática e 

ações para a sustentabilidade, poderá resultar em efeitos positivos para os 

educandos. As dificuldades da Matemática, relacionadas ao seu ensino e 
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aprendizagem, são amplamente reconhecidas pela literatura; porém, sua notória 

presença na vida humana leva a concluir que a matemática pode ser relevante no 

desenvolvimento de um despertar para as questões da sustentabilidade.  

 É fundamental, para o desenvolvimento da aprendizagem, que o 

estudante absorva o conteúdo e o contextualize em seu cotidiano. Entretanto, 

geralmente, como dito anteriormente, na abordagem de ensino tradicional 

(MIZUKAMI, 1986), o conteúdo trabalhado na ciência matemática está distante da 

realidade e não possui diálogo com a vida dos alunos. Contrapondo-se a esse 

cenário, a matemática deveria ser trabalhada como um instrumento de interpretação 

da realidade. 

 Entende-se que a sustentabilidade, em todas as suas vertentes, deve, 

então, ser vista como um elemento que permita a interdisciplinaridade. 

 Pensando na matemática enquanto ciência formadora de cidadãos, os 

docentes podem empenhar-se em formar indivíduos críticos em relação à realidade 

em que vivem, que contribuam com o desenvolvimento sustentável e enxerguem a 

matemática como algo transformador e significativo em suas vidas. 

  As disciplinas, dentre elas a matemática, não podem se isolar no 

contexto teórico. O conhecimento é construído gradativamente. É preciso dar 

ênfase, então, ao ensino interdisciplinar:  

 

[...] o domínio do conhecimento, mesmo quando especializado, se dá 
sempre de forma interdisciplinar31. A interdisciplinaridade é a presença da 
íntima articulação dos saberes decorrente da complexidade do real a ser 
conhecido (SEVERINO, 2007, p. 43). 
 

 

Assim, para sugerir uma ação, no contexto educacional, como forma de 

deslocamento das abordagens tradicionais, no tocante aos objetivos, conteúdos, 

metodologias e avaliação, adotam-se aqui abordagens de ensino que perpassam o 

humanismo, o cognitivismo e o sociocultural. Para tanto, há de se pensar no 

indivíduo no seu contexto pessoal e social, tornando-o autocrítico e aquele que 

                                                           
31 Importante deixar claro que, para a Educação Básica, não se pretende a inclusão desta temática 

autoriza este tipo de inserção). Ao contrário, o que se pretende é fortalecer a sua característica 
interdisciplinar, para que a Educação Ambiental possa continuar perpassando e avançando nas 
modalidades educativas e ramos científicos  mantendo um vínculo comum e verdadeiramente 
conexo com elas, respeitando-se sempre a liberdade da comunidade escolar para construir o 
conteúdo pedagógico a ser desenvolvido. Disponível em:  
<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao13.pdf> Acesso em 18/07/2015. 
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intervém no mundo. Assim, torna-se imprescindível, no contexto escolar, 

empreender sobre a interdisciplinaridade, em oposição à fragmentação de 

disciplinas ou à colocação delas lado a lado, cada qual mantendo sua identidade. 

Para atuar através da interdisciplinaridade, é preciso observar as várias perspectivas 

que envolvem um objeto de estudo. Trata-se de uma chamada para a construção de 

saberes, por meio do olhar da integralidade desse objeto.  

Partir da perspectiva do desenvolvimento sustentável, para amparar as 

questões escolares, é uma via para tentar melhorar os baixos resultados no 

processo ensino-aprendizagem que se constata atualmente. Pensar sobre 

sustentabilidade é pensar nos preceitos econômicos, sociais e ambientais que irão 

amparar o homem. 

 

5.2 PLANO DE AÇÃO 

 

 Neste item, apresenta-se um Plano de Ação, para sugerir 

encadeamentos interdisciplinares entre os conhecimentos matemáticos e os das 

áreas humana e social, a fim de demonstrar a possibilidade da construção de um 

aprendizado relevante, para estudantes de ensino médio, com mais significado e 

diretamente aplicado à vida real. Trata-se de uma proposta que propicia um 

encontro de complementariedade entre as questões quanti e qualitativas no ensino 

formal, de maneira que o educando envolva-se integralmente em uma educação 

sustentável e uma educação para o consumo. 

 Chama-se ação, na presente pesquisa, a discussão sistemática e 

construção de conhecimento, promovidas por um docente da área de Matemática, 

junto a estudantes da educação básica, que englobam um tema, abordado, por meio 

de um contexto sustentável, nos três pilares  social, econômico e ambiental  e que 

permitem desencadear os desenvolvimentos humano e social. 

  O Plano de Ação32, desmembrado em duas atividades, é uma sugestão 

de trabalho interdisciplinar, como uma possível contribuição a docentes empenhados 

em agir, na construção de conhecimento de seus estudantes, por meio de adoção 

de padrões críticos no momento da seleção de conteúdos, métodos e avaliação, 

                                                           
32 Não é proposta da presente dissertação verificar os resultados da aplicação do Plano de Ação. 



72 
 

diferentes daqueles definidos em abordagens tradicionais, tendo em vista a 

interdisciplinaridade e o despertar para o desenvolvimento sustentável. 

A seguir, em Zabala (1998) e Libâneo (1990), buscaram-se estratégias 

para tratar de conteúdo, metodologia e avaliação, adaptadas para o contexto do 

presente trabalho. 

 De acordo com Zabala (1998), a tendência habitual de os diferentes 

conteúdos de aprendizagem se situarem sob a ótica disciplinar tem condicionado a 

aprendizagem às disciplinas ou áreas: matemática, língua, música, geografia etc.; o 

que gera, paralelamente, didáticas específicas de cada disciplina: 

Se mudamos de ponto de vista e, em vez de nos fixar na classificação 
tradicional dos conteúdos por matéria, consideramo-los segundo a tipologia 
conceitual, procedimental e atitudinal, poderemos ver que existe uma maior 
semelhança na forma de aprendê-los e, portanto, de ensiná-los, pelo fato de 
serem conceitos, fatos, métodos, procedimentos, atitudes etc., e não pelo 
fato de estarem adstritos a uma ou outra disciplina (ZABALA, 1998, p. 39). 

 
 Na busca de teorias que abordem a aprendizagem como consequência 

natural, eficiente e prazerosa, a partir de situações da realidade dos alunos, ou de 

algo que eles possam entender como componente da realidade, a pesquisadora 

encontra identificação no pensamento de Zabala (1998), que demonstra que é a 

partir da necessidade de responder às questões que a realidade lhes coloca que se 

tornam imprescindíveis as contribuições das diferentes áreas do conhecimento.  

  Se, conforme afirma o autor, a interação entre as diferentes disciplinas 

possibilitará um conhecimento mais profundo e elaborado da situação da realidade 

estudada, a interdisciplinaridade pode se tornar um recurso viável para aproximar os 

educandos do conhecimento. Mediante esse processo, os alunos não apenas o 

adquirem, como aprendem de forma funcional conhecimentos e estratégias de 

diferentes disciplinas acadêmicas. 

 Para a seleção do conteúdo, espera-se que o docente esteja 

previamente preparado para as questões conceituais, procedimentais e atitudinais, e 

se baseie em métodos investigativos que priorizem a busca do estudante pelas 

respostas. E, finalmente, quanto à avaliação, que se observe a construção do 

conhecimento em âmbitos técnicos, procedimentais e atitudinais. 

 Radford, ao tratar da questão da consciência no processo de 

aprendizagem, afirma que os sistemas de pensamento são derivados da prática 

e tematizar a 
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aprendizagem é com essa progressiva tomada de consciência dessas idealidades, 

 

Quando falamos de consciência, de tomada de consciência, devemos levar 
em conta que a consciência não é algo que alguém possui, ou que temos, 
mas, sim, algo que se forma e que se forma na prática. É consciência de 
algo. Não há consciência em absoluto. Não há consciência sem objeto. No 
caso da educação matemática ou para outras disciplinas, esses objetos da 
consciência são precisamente formas de pensamento que vão ser objeto de 
consciência através da prática de ensino e aprendizagem. Não é a ideia de 
consciência no sentido metafísico, da tradição ocidental idealista, mas, sim, 
uma consciência no sentido dialético-materialista, o que significa 
consciência com relação ao mundo (2015, p. 7-8). 

 

 No tocante à metodologia, considera-se o que Libâneo sugere, ou 

seja, que o professor, ao usar métodos ativos de ensino, como solução de 

problemas, pesquisa, estudo dirigido etc., deve ter claro que são eles válidos se 

estimulam a atividade participativa do estudante

. 

 Reflete o autor que os métodos de ensino se inserem na condução do 

classificação dos métodos de ensino resulta da relação existente entre ensino e 

aprendizagem, concretizada pelas atividades do professor e dos alunos no 

 

 De acordo com esse critério, afirma que o eixo do processo é a relação 

cognitiva entre o aluno e o conteúdo. E os métodos consistem na mediação escolar, 

que ativará as forças mentais dos alunos para a assimilação do conhecimento 

produzido. 

 Para Libâneo (1990, p. 160), 

externo (os conteúdos de ensino) e um aspecto interno (as condições mentais e 

am 

mutuamente: de um lado, o conteúdo a ser assimilado pelo aluno; de outro, o aluno 

a ser preparado para assimilar o conteúdo. 

Há, portanto, métodos de ensino de acordo com aspecto externo, que indica 
procedimentos e formas de dirigir o processo de ensino, ou seja, as 
relações professor-aluno-matéria; e de acordo com seu aspecto interno, que 
indica as funções ou passos didáticos e procedimentos e ações de 
assimilação ativa da parte do aluno. Isto quer dizer que métodos de ensino 
se ligam aos métodos de aprendizagem (LIBÂNEO, 1990, p. 160). 
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 Por fim, quanto à avaliação, é adotada a perspectiva de Libâneo 

(1990), correlacionando-a com as questões teóricas sobre desenvolvimentos 

humano e social, em âmbito sustentável. Para o autor, a avaliação conduz os 

resultados no decorrer do trabalho conjunto professor x alunos, em comparação com 

os objetivos propostos. O sistema de avaliação representa uma reflexão sobre o 

nível de qualidade do trabalho escolar. Uma tarefa que não se resume apenas à 

realização de provas e atribuição de notas.  

  Libâneo (1990, p. 196) propõe que se defina a avaliação como um 

componente do processo de ensino que, através da verificação e qualificação dos 

resultados obtidos, determina a correspondência entre estes e os objetivos 

propostos; depois, tomar-se-ão decisões quanto às atividades didáticas seguintes. 

 O autor assim identifica as tarefas da avaliação (1990, p. 196): 

Quadro 3  Tarefas da avaliação  objetivos 
 

Tarefas da avaliação 
 

Verificação Qualificação Apreciação qualitativa 
Coleta de dados sobre o 
aproveitamento dos alunos 
- provas, exercícios, tarefas 
- observação de desempenhos, 
entrevistas 

Comprovação dos resultados 
alcançados a partir dos objetivos  
Atribuição de notas ou conceitos 

Avaliação efetiva dos 
resultados, referindo-os a 
padrões de desempenho 
esperados 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Descreve Libâneo (1990, p. 196-197) que a avaliação cumpre funções 

pedagógico-didáticas, de diagnóstico e de controle, em relação às quais se 

recorre a instrumentos de verificação do rendimento escolar. 

Quadro 4  Funções da avaliação 

 

Funções da avaliação 
 

Pedagógico-didática Diagnóstico Controle 
- papel da avaliação no 
cumprimento dos objetivos 
gerais e específicos 
- assimilação e fixação 
- correção de erros 
- aprimoramento  
de conhecimentos e habilidades 
- desenvolvimento das 
capacidades cognitivas 

- identifica progressos e 
dificuldades dos alunos e a 
atuação do professor  
- a partir daí, determinam-se 
modificações do processo de 
ensino para melhor cumprir as 
exigências dos objetivos 
 

- refere-se aos meios e à 
frequência das verificações e de 
qualificação dos resultados 
escolares 
- possibilita o diagnóstico das 
situações didáticas 
. é sistemático e contínuo  
- ocorre no processo de 
interação professor-aluno no 
decorrer das aulas 
- permite ao professor observar 
conhecimentos e habilidades  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Nos dizeres de Libâneo (1990), a avaliação escolar deve envolver a 

objetividade e a subjetividade, tanto em relação ao professor como aos alunos; pois, 

se somente levar em conta aspectos objetivos, tornar-se-á mecânica e imparcial; e, 

atendo-se somente às subjetividades dos alunos, pode comprometer o papel social 

da escola. 

  
 

 

Propostas de atividades que destacam o ensino de matemática  
em perspectiva contextual, observada nas vivências contemporâneas. No 

Infográfico seguinte, o movimento de DESLOCAMENTO sugerido da 
abordagem tradicional de ensino para a interdisciplinar. 

 

 

Quadro 5  Sugestão de deslocamento da abordagem tradicional para uma 
                    abordagem interdisciplinar 
 

 

DESLOCAMENTO PROPOSTO 
 

 
TRADICIONAL 

 

  
INTERDISCIPLINAR 

Objetivos educacionais 
(Definidos e escolhidos no 
âmbito escolar) 
 

 Objetivos educacionais 
(Diálogos com a realidade e com a 
vida concreta) 

 
Conteúdo 

(Conceitual) 
 

 
 

 
Conteúdos 

(Conceitual, Procedimental e 
Atitudinal) 

 
 

Metodologia 
(Foco no professor) 

 
 

Metodologia 
(Foco no estudante, com proposta 
de facilitação da aprendizagem) 
 

 

Sistemas de avaliação 
(Foco na memorização) 

 
 

Sistemas de avaliação 
(Foco na reflexão e na 
demonstração da autonomia sobre 
o saber) 
 

 

Disciplinas 
 Fronteiras entre si 
 Nobres e menos nobres, 

com carga horária 
diferente 
 

 
 

Áreas 
 Articulação entre áreas de 

conhecimento 
 Integralidade dos saberes 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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PLANO DE AÇÃO  ATIVIDADE 1 
 

5.2.1 Atividade 1 

 
 A Atividade 1 se compõe de duas situações-problema relacionadas 

com a vivência cotidiana dos estudantes: o consumo diário de energia no banho, 

focado em duas famílias com perfis socioeconômicos semelhantes, porém com 

atitudes díspares na questão abordada. As situações-problema são resolvidas por 

meio de conceitos matemáticos, em que se obtêm resultados quantitativos. 
 

Quadro 1  Plano de Atividade 1 
 

Plano de Atividade 1  BANHO É BOM, É BOM DEMAIS! 

Recomendada para estudantes do Ensino Médio 
 

 
 

 
 

Carga horária: 8h/aula 

 

Instâncias Interdisciplinares  com vistas ao 
desenvolvimento sustentável 

 

ECONÔMICA 
(demanda x consumo 

Infraestrutura) 

SOCIAL 
(cultural e educação) 

 

AMBIENTAL 
(responsabilidade e  

preservação dos 
recursos naturais) 

 

Objetivos  
 

X 
 

 
 

X 

 
 

X 

1) refletir sobre o consumo de 
energia elétrica, tratando-o em 
perspectiva quantitativa, nos 
estudos de cálculos algébricos 
e funções 
2) analisar os tipos de energia 
e o consumo dela, nos 
diversos aparelhos das 
residências 

 

 
 

X 

 

X 

3) despertar para a 
responsabilidade de consumo X X X 
4) agir sistematicamente para 
evitar o desperdício, 
planejando para o futuro 

X 
 

X 

 

X 

5) pesquisar formas 
alternativas de produção de 
energia 

 

X 

 

X 

 

X 

6) investigar tecnologias que 
favoreçam o consumo e o 
bem-estar 

 

X 

 

X 
 

X 
 

 

Conteúdos  

1) a álgebra como ferramenta 
matemática 

 

XConceitual e 
Procedimental 

 

X(Procedimental e 
Atitudinal) 

 

X(Procedimental e 
Atitudinal) 

2) cálculos algébricos XConceitual e 
Procedimental 

 

X(Procedimental e 
Atitudinal) 

 

X(Procedimental e 
Atitudinal) 

3) funções: conceitos e 
aplicações 

 

XConceitual e 
Procedimental 

 

X(Procedimental e 
Atitudinal) 

 

X(Procedimental e 
Atitudinal) 
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Metodologia    

1) observação da realidade, 
apontada pelos estudantes 

 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação 
docente) 

 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação 
docente) 

 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação 
docente) 

2) discussão em grupo da 
realidade e construção de 
problemas e hipóteses 

 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação 
docente) 

 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação 
docente) 

 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação 
docente) 

3) aula expositiva e dialogada 
para esclarecer as 
ferramentas matemáticas, 
para solucionar os cálculos 

 

X(foco na atuação 
do docente, 

permitido o diálogo) 

  

4) pesquisa para investigar 
temáticas correlacionadas à 
atividade 

 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação 
docente) 

 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação 
docente) 

 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação 
docente) 

5) seminário de apresentação 
de pesquisas escritas e orais 

 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação 
docente) 

 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação 
docente) 

 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação 
docente) 

6) discussões finais  

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação 
docente) 

 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação 
docente) 

 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação 
docente) 

 
 

 
 
 

Avaliação  prioriza a 
reflexão à memorização 

 
 

   

1) resolução de problemas X(desempenho do 
estudante, 

intermediado pelo 
docente) 

X(desempenho do 
estudante, 

intermediado pelo 
docente) 

X(desempenho do 
estudante, 

intermediado pelo 
docente) 

2) exposição oral X(desempenho do 
estudante, 

intermediado pelo 
docente) 

X(desempenho do 
estudante, 

intermediado pelo 
docente) 

X(desempenho do 
estudante, 

intermediado pelo 
docente) 

3) relatório X(desempenho do 
estudante, 

intermediado pelo 
docente) 

X(desempenho do 
estudante, 

intermediado pelo 
docente) 

X(desempenho do 
estudante, 

intermediado pelo 
docente) 

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora. 
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Imagem 1: Reflexão da Atividade 1  Ratinho Castelo Ra-Tim-Bum 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Fonte: VAGALUME, 2016, online. 
 
1) O professor de Matemática pode iniciar a aula, projetando a imagem e o jingle da 

Imagem 1, a título de reflexão e para que os estudantes façam um brainstorm 

 
 

2) Em seguida, o professor deve apresentar o problema da aula: 

 
DUAS FAMÍLIAS DE SEMELHANTES PADRÕES SOCIOECONÔMICOS 

 

 

Família 1  Marido, esposa, um filho de 21 anos, uma filha de 14 anos 

Família 2  Marido, esposa, um filho de 40 anos, uma criança de 7 anos 

 
 

 

Perfil da Família 1 
Trata-se de um grupo familiar com bom senso de economia doméstica e razoável 
consciência ambiental.   

Perfil da Família 2 
Trata-se de um grupo familiar despreocupado com seus níveis de consumo de 
energia elétrica e água. 
 
 

Cotidiano das famílias (dois banheiros na casa)  
Cada componente toma dois banhos diários. Porém, com diferença no tempo 
despendido:  
 

Família 1 = 5 min. por banho  
Família 2 = 15 min. por banho 
 
 

3) Apresentado e discutido o problema, o professor passará à explanação teórica 

das questões: 

Oh... 
Lava lavalava 
Lava lavalava 
Ahh! 
Banho é bom 
Banho é bom 
Banho é muito bom 
 
(Ratinho tomando banho  Castelo 
Ra-Tim-Bum 
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Os chuveiros têm, igualmente, padrões aprovados pelo INMETRO, com 

potências satisfatórias, que propiciam bons resultados, e, ao mesmo tempo, 

despendem baixo consumo de energia elétrica. 

Dado que potência é a razão entre o consumo em quilowatts e o tempo 

em horas, tem-se que: 

 

 
P (kw)  =    consumo      Logo:    consumo (kwh) = P (kw) x tempo (h)  
                   tempo (h) 
 

 

Exemplo de um banho  Família 1: 
Potência do chuveiro = 5400 watts OU  5,4 kw 
Tempo usado = 5 minutos OU  5/60 h 
 

DIA 
cons. = 5,4 x 5/60            cons. = 0,45 kwh (por banho)     
 

MÊS (30 dias) 
cons. = 5,4 x 5/60 x 30            cons. = 13,5 kwh (por 30 banhos)     
 

ANÁLISE - Visto que todos os integrantes tomam dois banhos ao dia, um de manhã 
e um à noite, quando voltam a casa, tomam-se 8 banhos diários, ou 240 banhos 
mensais, totalizando um consumo de 108 kwh ao mês. 
 

GASTO - Supondo-se um custo de R$0,30 o kwh, conclui-se que esta família tem 
um gasto mensal de energia elétrica equivalente a R$32,40 com os banhos. 
 
Exemplo de um banho  Família 2: 
Potência do chuveiro = 5400 watts OU  5,4 kw 
Tempo usado = 15 minutos OU  15/60 h 
 

DIA 
cons. = 5,4 x 15/60            cons. = 1,35 kwh (por banho)     
 

MÊS (30 dias) 
cons. = 5,4 x 15/60 x 30            cons. = 40,5 kwh (por 30 banhos)     
 

ANÁLISE - Visto que todos os integrantes tomam dois banhos ao dia, tomam-se 8 
banhos diários, ou 240 banhos mensais, totalizando um consumo de 324 kwh ao 
mês. 
 

GASTO - Supondo-se um custo de R$0,30 o kwh, conclui-se que esta família tem 
um gasto mensal de energia elétrica equivalente a R$97,20 com os banhos. 
 
 
4) No caso da Atividade 1, pode-se discutir as questões de desenvolvimento 

sustentável, em leituras qualitativas e interdisciplinares.    
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 Em se tratando de uma aula de física, no ensino médio, o professor, cujo 

plano de ensino contém o estudo da eletricidade, poderia iniciar o assunto discutindo 

com os alunos as formas de condução de energia que eles conhecem, como 

também as utilizadas em suas casas, especialmente, no aquecimento da água dos 

chuveiros. A partir daí direcionar a discussão sobre o consumo de energia, levando 

em conta os aparelhos encontrados no mercado e o quanto de energia eles 

consomem no tempo em que forem utilizados. Através do diálogo, este professor 

poderia estabelecer com os estudantes as relações de proporcionalidade entre estas 

duas grandezas, consumo de energia e tempo. A aplicação de uma situação-

problema como a proposta acima, viria a contextualizar o assunto, e promover a 

compreensão dos fenômenos físicos com o auxílio de ferramentas matemáticas que 

poderão, através dos números, levar os educandos a refletirem sobre suas práticas 

e os impactos que provocam no meio ambiente. 

5) Para além dos conteúdos, próprios das técnicas Matemática, o professor aborda 

outros que envolvem a matemática, em atividades procedimentais e atitudinais, 

assim também um olhar qualitativo, para a temática, conforme sugestão 

seguinte. 

 Considerando o que Freire (2004a) trata sobre a construção do 

conhecimento, no tocante ao educador, iniciar seu fazer pedagógico, a partir de 

situações reais do cotidiano dos estudantes e demonstrado conceitualmente, em 

termos numéricos, o conhecimento matemático, discutem-se, a seguir, as questões 

da sustentabilidade e Educação para o Consumo. 

  Comparando-se os hábitos díspares das duas famílias, depreende-se 

que há, na primeira, senso de economia e boa percepção das questões ambientais; 

e, na segunda, atitude de desperdício e despreocupação com recursos naturais.  

  Se ambas possuem patamares financeiros semelhantes e apresentam 

despesas tão diferentes, no que se refere aos consumos de energia elétrica e água, 

pode-se deduzir que a educação promove o respeito e a responsabilidade para com 

o meio ambiente, demonstrando, assim, o padrão sociocultural de tais pessoas. 

Quanto mais abrangente e desenvolvido for esse padrão, mais próximas elas 

estarão de compreender e praticar os princípios da sustentabilidade.  

 O equilíbrio ambiental da Terra depende, cada vez mais, do 

comportamento daqueles que a habitam. Há mananciais e florestas condenados, 
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alguns já irrecuperáveis; animais em extinção; e o ser humano, o maior predador de 

seu próprio meio ambiente, com suas práticas urbanas, não reconhece sua 

participação neste processo destruidor. 

 Analisando-se o foco da Atividade 1, proposta neste Plano de Ação, 

pode-se interpretá-la sob dois olhares: 

 Sob a perspectiva Multidisciplinar, o professor de Física seguiria seu 

programa de curso estabelecido no planejamento anual, o mesmo ocorrendo com os 

professores das disciplinas Matemática e Meio Ambiente, cada um com suas 

propostas individuais. O professor de Física trabalharia os conceitos de eletricidade, 

definindo como se procede a condução de energia elétrica, a transformação dessa 

energia em calor, e o cálculo da potência de um aparelho elétrico, através de uma 

fórmula pronta cujas unidades de medida são as definidas por ele. Aos alunos, 

caberia se apropriar deste conhecimento, estudar o que foi proposto e aplicar as 

fórmulas apreendidas e compreendidas quando lhes for solicitado. Enquanto isso, os 

outros professores das áreas correlacionadas seguem desenvolvendo seus 

programas de curso, restringindo-se ao objetivo de cumprir o programa pré-

estabelecido nas reuniões anuais.  

 Em se tratando de perspectiva Interdisciplinar, foco da presente 

discussão, o educador de matemática, face à Atividade 1 proposta, tem a 

possibilidade de discutir o significado dos resultados obtidos nas duas situações-

problema.  

 Assim, pode enfocar, por meio de debates, grupos de estudos, grupos 

de pesquisa e seminários, as seguintes temáticas: 

a) responsabilidade quanto ao uso de recursos naturais; 

b) a orientação para o consumo; 

c) os custos de um consumo orientado; 

d) os custos do desperdício para a sociedade e para si mesmo; 

e) a necessidade de planejamento para as gerações futuras; 

f) a necessidade de participação dos educandos na construção de 

políticas públicas; 

g) a emancipação dos sujeitos, por meio da intervenção na 

comunidade em que estão inseridos; 
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h) a necessidade de desenvolvimentos de tecnologia  hardware e 

software  que auxiliem na preservação de recursos naturais; 

i) a possibilidade de produção de inovações, por meio de trocas de 

fontes de energia, por exemplo, solar, eólica, nuclear, e outras. 

  As hipotéticas situações propostas, neste Plano de Ação, foram 

estruturadas para exemplificar a aplicabilidade da matemática em situações relativas 

ao cotidiano das pessoas; buscam demonstrar o quanto pode ser construtivo 

inserirem-se exercícios relacionados à rotina que vivem as famílias, os indivíduos e 

outros grupos, nos programas aplicados na sala de aula. Despertar, assim, o 

interesse dos educandos, levando-os a se identificarem com os problemas 

propostos, e ampliar a discussão, que pode se iniciar pela economia, passar pela 

organização, até atingir as questões que os levem a refletir sobre as atitudes do ser 

humano em seus micro e macro ambientes. 

  A abordagem desses aspectos, como sugestão a um docente da 

educação básica, ampliada gradativamente, de acordo com o amadurecimento dos 

envolvidos, na compreensão da proposta, e conduzida de forma que todos se 

envolvam com real interesse, poderá gerar uma inter-relação entre a escola e as 

famílias desses estudantes, que possibilitará resultados satisfatórios quanto à 

mudança de conduta. Esclarecidos de que o modo de consumir, hoje, significará a 

provável falta de itens essenciais, amanhã, despertados estarão para adquirir novos 

padrões de comportamento quanto à utilização da água, ao consumo de energia, ao 

descarte de produtos e de lixo. 

  A matemática, especialmente no âmbito da Etnomatemática, estará 

cumprindo seu papel de desenvolver o raciocínio lógico, e colaborando na formação 

de sujeitos menos alienados e mais bem postos para a realidade que se vive, 

atualmente, assim contribuindo para o desenvolvimento social e individual, e 

despertando para o necessário respeito à sustentabilidade. 

6) Metodologia e Avaliação  envolvem-se vários procedimentos metodológicos, 

predominantemente com foco na atividade e na atitude que atraem o estudante. 

A avaliação enfatiza as reflexões e o aprendizado descolado das memorizações. 

Aprende-se a fazer e a ser. 
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Imagem 2  Resultados para os desenvolvimentos humano e social (nas   
            perspectivas de Libâneo (1990) e Zabala (1998)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

  A partir dos resultados quantitativos, apresentados pelos cálculos 

matemáticos, será possível promover discussões que possibilitem, aos estudantes, 

um olhar mais abrangente, quanto às questões qualitativas, nos âmbitos - 

Econômico, Social e Ambiental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Autonomia no consumo 
- Aprendizagem de cálculos 
  e mensuração 
- Análise de gastos 
- Investimentos 

- Leitura e escrita de temas interdisciplinares 
- Defesa de argumentos 
- Cidadania 
- Diferentes culturas e o uso da energia 
- Tecnologia aplicada a geração, planejamento  
   e distribuição 

- Preservação de meio ambiente 
- Formas de geração de energia 
- Interação sistemática com a natureza

Econômico 

Ambiental Social 
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5.2.2 Atividade 2 
 
 

 
 

 A Atividade 2 vale-se do conceito da Etnomatemática  que desenvolve 

conhecimentos a partir do contexto dos envolvidos , para conduzir os educandos a 

ampliar o aprendizado por meio de vivência direta. Apresenta uma proposta de 

atividade externa, em que os estudantes, organizados em grupos, visitarão uma 

fábrica de calçados local. Depois de acompanharem a produção, de volta à sala de 

aula, desenvolverão as atividades matemáticas propostas. 

Quadro 1  Plano de Atividade 2 
 

Plano de Atividade 2  MINHA ESCOLA NA INDÚSTRIA: O CALÇADO COMO 
         ATIVIDADE ECONÔMICA E SOCIAL 

 

Recomendada para estudantes do Ensino Médio 
 

 
 
 

Carga horária: 10h/aula 

 

Instâncias Interdisciplinares (com vistas ao 
desenvolvimento sustentável) 

 

ECONÔMICA 
(demanda x consumo 

Infraestrutura) 

SOCIAL 
(cultura e 
educação) 

 

AMBIENTAL 
(responsabilidade e 

preservação dos 
recursos naturais) 

 

Objetivos 
 
 

X 
 

 
 

X 

 
 

X 
1) refletir sobre a construção do 
conhecimento matemático 
aplicado ao cotidiano dos 
estudantes 
2) inserir a Etnomatemática 
como elemento diferencial no 
processo de 
interdisciplinaridade 

 

X 
 

X 

 

X 

3) analisar a importância da 
matemática aplicada na 
produção calçadista 

X X X 

4) apresentar as ferramentas 
matemáticas envolvidas na 
dinâmica de produção do 
calçado 

 

X 
 

X 

 

X 

5) investigar os impactos da 
indústria calçadista no meio 
ambiente e quais medidas estão 
sendo tomadas para a 
manutenção do equilíbrio 
ambiental 

 

 

X 
 

 

 

X 

 

 

X 

6) propor atividades que 
resultem em competências e 
habilidades matemáticas que 
ampliem os horizontes dos 
estudantes 

 

 

X 

 

 

X 

 
 

X 
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Conteúdos 
 

1) áreas de figuras planas  

X(Conceitual e 
procedimental) 

 

X(Procedimental e 
Atitudinal) 

X(Conceitual, 
Procedimental e 

Atitudinal) 
2) porcentagem X(Conceitual e 

procedimental) 
X(Conceitual e 
Procedimental) 

X(Conceitual, 
Procedimental e 

Atitudinal) 
3) regra de três simples e 
composta 

 

X(Conceitual e 
procedimental) 

 

X(Conceitual e 
Procedimental) 

X(Conceitual, 
Procedimental e 

Atitudinal) 
4) juros simples e compostos 
 X(Conceitual e 

procedimental) 

X(Conceitual e 
Procedimental) 

X(Conceitual, 
Procedimental e 

Atitudinal) 

5) noções de matemática 
financeira X(Conceitual e 

procedimental) 

X(Conceitual e 
Procedimental) 

X(Conceitual, 
Procedimental e 

Atitudinal) 
 

 

Metodologia 
   

1) visita a uma indústria de 
calçados local 
1.1 observação do processo de 
produção do sapato 
1.2 registro das práticas 
matemáticas relacionadas a 
cada setor da indústria 
1.3 análise das condições de 
trabalho dos funcionários, e da 
utilização dos dispositivos de 
proteção 
1.4 análise da destinação que 
se dá ao lixo industrial 

 

 
 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação do 
docente) 

 

 
 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação do 
docente) 

 

 
 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação do 
docente) 

2) discussão entre os alunos e o 
professor sobre a realidade 
vivenciada 

 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação do 
docente) 

 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação do 
docente) 

 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação do 
docente) 

 
3) aula expositiva sobre as 
ferramentas matemáticas 
envolvidas no processo de 
produção 

 

X(foco na atuação 
do docente, 

permitido o diálogo) 
 

  

4) proposição de situações-
problemas, que levem, através 
dos números, aos 
desenvolvimentos humano e 
social 
 

 

 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação do 
docente) 

 

 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação do 
docente) 

 

 

X(atuação do 
estudante facilitada 

pela atuação do 
docente) 
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Avaliação  prioriza a 
reflexão e a ação à 

memorização 

   

1) apresentação de trabalhos 
escritos e orais sobre a situação 
da indústria calçadista na cidade 
de Franca, seu percurso 
histórico e sua posição nos 
mercados nacional e 
internacional 
 

*Alternativa: estudar a 
viabilidade de organizar uma 
feira em local público, com os 
alunos, a partir dessas 
atividades 

 
X(desempenho do 

estudante, 
intermediado pelo 

docente) 

 
X(desempenho do 

estudante, 
intermediado pelo 

docente) 

 
X(desempenho do 

estudante, 
intermediado pelo 

docente) 

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora. 
 

 

 Esta atividade estabelece, como foco, o desenvolvimento regional, 

valendo-se da Etnomatemática para desenvolver o aprendizado no contexto real em 

que vivem os educandos. 
 

 

Imagem 1  Reflexão sobre a produção de calçados com olhar sustentável 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: WORDPRESS, 2016, online.  

 

1) O professor de Matemática, por meio de preceitos da Etnomatemática, pode 

iniciar a aula, projetando a imagem, a título de reflexão e para que os estudantes 

façam um brainstorm 

situação proposta é: os estudantes serão convidados a visitar uma fábrica de 

calçados masculinos na cidade de Franca-SP, e acompanhar a dinâmica da 

produção, desde a primeira etapa. Serão organizados em 5 grupos, e cada grupo 

observará dois itens propostos, antecipadamente, pelo professor de matemática 
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(que já terá visitado a mesma indústria), relacionando-os às diversas funções 

matemáticas, para as discussões posteriores, de volta à sala de aula:  
 

1. Como é feito o cálculo para o corte das peças no couro? 

2. Onde se nota a geometria, nesta etapa? 

3. De que forma se resolve o provável desperdício?  

4. Como é feito o descarte das sobras? Há preocupação com o meio 

ambiente? 

5. Que recursos matemáticos são usados para se definirem os 

números? 

6. Como se estabelecem as medidas entre os diferentes tamanhos? 

7. Como se chega ao custo final de um par? E como é calculado seu 

preço para o consumidor? 

8. Que percentagem da receita é destinada a impostos e outros itens 

da fábrica, como energia, água, salários, etc.? 

9. De que forma é controlada a produção, de acordo com o plano de 

trabalho? 

10. Como se calcula o lucro? 
 

  Discussões propostas, a partir da vivência: 

 Interpretação dos dados: os estudantes farão a análise dos 

dados colhidos na pesquisa de campo; os pré-requisitos 

matemáticos serão trabalhados durante o processo. O professor 

conduzirá o debate, com foco nos conceitos matemáticos que 

pretende desenvolver. 

 Formulação dos problemas: o professor deve auxiliar os 

educandos no entendimento das questões relacionadas ao tema da 

pesquisa; as formulações surgirão como consequência dos vários 

exemplos analisados pelo professor (este, mediador) e pelos 

aprendizes (estes, pesquisadores), que formularão os 

questionamentos baseados na proposta inicial, antes da visita à 

indústria. 
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 Resolução de problemas: esta fase é relevante no projeto; é a 

fase de coleta de dados e a concretização dos fatos; poderão 

ocorrer suposições e aproximações nos resultados, e não, 

necessariamente, soluções exatas; os conceitos matemáticos 

utilizados nas soluções deverão ser sistematizados. 

 Interpretação das soluções: pode ser realizada de maneira 

analítica, gráfica ou algébrica; as discussões devem ser 

incentivadas, para que os componentes dos grupos possam atingir 

o mesmo grau de compreensão na interpretação dos modelos 

matemáticos. 

 Avaliação: momento em que acontece a troca de experiências; 

cada grupo é avaliado pelo seu desempenho, e cada educando é 

avaliado pelos elementos dos grupos, além da autoavaliação. O 

professor também avalia o desempenho geral, enfatizando os 

conceitos matemáticos envolvidos na pesquisa, e a sua 

importância na resolução e solução de problemas cotidianos. 

 Assim como, de um lado, o docente deve almejar que programas 

desenvolvidos pela Etnomatemática nas escolas sejam produtivos no 

desenvolvimento do conhecimento matemático, de outro, deve analisar que a 

aceitação desses programas ocorrerá, efetivamente, se houver conexão entre eles e 

os principais objetivos contidos nos guias curriculares. 

 Cada indivíduo carrega consigo raízes culturais que vêm de sua casa, 

desde que nasce, se observados os preceitos de Freire (2004a). Aprende dos pais, 

dos amigos, da vizinhança, da comunidade. Ao chegar à escola, normalmente 

depara-se com um processo de aprimoramento que transformará e substituirá 

algumas dessas raízes. Esse encontro entre a cultura anterior e a que agora se 

apresenta deve ser bem conduzido e tratado com respeito, pois, do contrário, pode 

se tornar conflitante e prejudicial ao desenvolvimento desses indivíduos em fase de 

transição. 

 A Etnomatemática é uma forma de conduzir o conhecimento que visa à 

formação e preparação de jovens na caminhada em busca de espaço digno na 

sociedade e no mercado de trabalho. Essa linha de desenvolvimento, aplicada ao 

processo de ensino-aprendizagem, não desconsidera a matemática acadêmica, com 
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vistas a uma dimensão técnica, mas sim, vale-se de suas ferramentas principais 

para a concretização de conhecimentos que solucionem problemas da vivência 

diária dos envolvidos no processo. A Etnomatemática privilegia o raciocínio 

qualitativo, e seu enfoque se relaciona a questões de natureza ambiental ou de 

produção; e, raramente se apresenta desvinculada de outras manifestações 

culturais. A proposta pedagógica é fazer da matemática algo vivo, lidando com 

situações reais no tempo (agora) e no espaço (aqui). 

 A ausência de criticidade na educação escolar tem criado uma distinta 

dissociação, para os estudantes, entre o que eles estão aprendendo nas salas de 

aula e o que observam no mundo real.  Para que se formem cidadãos críticos e 

prontos a enfrentar concorrências na conquista do primeiro emprego e, 

consequentemente, o sucesso profissional, devem se tornar capazes de enfrentar e 

solucionar desafios que, certamente, os colocarão em condições de apresentar 

desempenhos satisfatórios, especialmente nas comunidades em que estão 

inseridos. 

 O modelo que segue foi extraído de visita feita pela pesquisadora, em 

fábrica de calçados na cidade de Franca-SP, no mês de agosto de 2016, como 

recurso para ilustrar a proposta da Atividade 2, contida neste Plano de Ação. 

2) Em seguida, o professor deve apresentar o problema da aula: 
 

Fábrica  X  Feito à mão 

Administrativo (diretoria, gerência, assessorias)  

Funcionários  460 

Constituição física da área de produção  1barracão com cerca de 1.000m2 

Funcionamento  de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 16h30 

Padrão de calçados  masculinos 

Distribuição  nacional e exportação 

Setores de produção  almoxarifado, corte, montagem, acabamento, embalagem. 

 A Figura 1, na página que segue, mostra como a peça de couro 

(vaqueta) é projetada no computador, para os cálculos de corte do couro para um 

par, considerando-se os seguintes itens: 
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 Material: Vaqueta vaq 

 Peças: vaq gáspea 2x1,  

    vaq cano ld de dentro 2x1 

    vaq cano ld de fora 2x1 

    vaq biqueira 2X1 

    vaq língua 2X1 

    vaq tira trás 2x1    Modelo tamanho 40 

Tamanho: 40      

 Área líquida das peças:   0,1527 m2 

 Consumo:     0,2373 m2 

 Percentagem de desperdício  35.65% 

 Percentual aumento   55.41% 

 Método de medição   Polígono 

 Passo ou margem    5.0 mm 

 Corretivo     15.00% 

 Consumo unitário    0,2373 m2 
 

 

Figura 1  Vaqueta e os desenhos das peças que serão cortadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fábrica X 

 

3) Apresentado e discutido o problema, o professor passará à explanação teórica 

das questões de análise de aplicabilidade matemática na experiência: 

1. Nesta primeira etapa, onde se projetam a vaqueta (transposta para 

a forma de um polígono), e os modelos das peças que serão 

cortadas para a produção de um par de sapatos número 40, pode-
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se trabalhar a identificação geométrica de cada uma das partes que 

comporão o calçado. 

2. No próximo setor da produção, acompanha-se o corte real das 

peças; nesta etapa é possível se levantar a discussão sobre o 

desperdício inevitável de couro (e o porquê), e, sob a ótica da 

sustentabilidade, extrair informações de como se descartam as 

sobras, se há possibilidade de aproveitamento secundário. 

3. Em todos os setores há uma tabela que identifica o andamento da 

produção; naquele em que houve alguma falha, que pode ser 

humana, funcional ou de equipamento, registram-se as diferenças 

estabelecidas na programação.  

Exemplo: a meta para o setor era, inicialmente, já terem passado 

por ele, às 8h, 468 pares; porém, por algum problema (detectado 

imediatamente ou não), passaram 390 pares. Na tabela de controle, 

registra-se uma diferença a menos de 78 pares (-78); a linha de 

produção contorna a ocorrência, aumentando o número de pares, 

como mostra a Figura 2.  
 

Figura 2  Quadro de Produção Diária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Fábrica X. 

 

4. O modelo apresentado no exemplo é o de número 40, que 

corresponde ao padrão médio masculino, cujo comprimento é de 

331,6 mm ou 33,16 cm. A fábrica visitada introduziu, recentemente, 

o modelo de tamanho 54. Para se fazer a adaptação de medidas, 
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estabelece-se um acréscimo de 3,3 cm2 na vaqueta, para cada 

número acrescido. Ou seja: 

 Número 40 = 0.23730 m2 a medida da vaqueta 

 Número 41= é necessário um acréscimo de 3,3 cm2 (0.00033 

m2), totalizando 0.23763 m2. 

 Número 54 = 0.23730 m2 + 14 x 0.00033 m2 = 0.24192 m2. 
 

Figura 3  Modelo nº 54  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Fábrica X. 

 

4) Para além dos conteúdos, próprios das técnicas Matemática, o professor pode 

abordar outros que envolvem a matemática, em atividades procedimentais e 

atitudinais, assim também um olhar qualitativo, para a temática, conforme 

sugestão seguinte. 

Sugere-se, entre as prováveis discussões, a abordagem do tema 

sustentabilidade, a partir do item descarte das sobras de couro. Será interessante 

que os educandos se preocupem com este quesito, considerando-se a possibilidade 

de o assunto integrar os estudos regulares, em sala de aula. 

 É necessário que se levantem questionamentos sobre o 

aproveitamento, ou não, das sobras, e que tipo de danos ocorrerão ao meio 

ambiente, se estas forem simplesmente transformadas em lixo. Momento este que 

poderá gerar curiosidade, interesse e as pesquisas que trarão as respostas sobre 

quanto tempo o material permanecerá na natureza.    

 Usando a criatividade como ferramenta, o professor poderá ampliar o 

debate, estimulando que os estudantes forneçam sugestões para outros produtos a 

partir dos pedaços perdidos de couro, por exemplo.  
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 Visando aos desenvolvimentos humano e social, afirma-se que uma 

educação sustentável, ao alcance de todos, rompe barreiras e valoriza o 

conhecimento, as relações interpessoais e o autodesenvolvimento. 

 Observando-se a realidade industrial local, com uma produção 

eminentemente calçadista, é possível afirmar que a matemática está presente na 

maioria das etapas da confecção dos sapatos, desde o projeto, iniciando-se pelo 

corte do couro, até a embalagem final. E, transpondo-se essa realidade para a sala 

de aula, como tema de reflexão, concluir-se-á que a matemática, além de integrar a 

produção industrial, participa do processo desta dinâmica, que, ao mesmo tempo em 

que gera empregos, promove os desenvolvimentos econômico e social, garantindo à 

cidade estar inserida em outros contextos, como o regional, o estadual, o nacional, 

e, ainda, apta a exportar para outros países. 
  

Imagem 2  Resultados para os desenvolvimentos humano e social (nas 
            perspectivas de Libâneo (1990) e Zabala (1998)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 
 Se a Etnomatemática estiver envolvida nesse contexto, estará 

contribuindo, efetivamente, para os desenvolvimentos humano e social, em todas as 

perspectivas que garantam a um país ser uma nação sustentável. 

- Planejamento de gastos 
- Aprendizagem de cálculos  
  financeiros 
- Cálculo de áreas no consumo  
  de materiais 
- Percentual do desperdício  
  nos gastos mensais 
- Investimentos 
- Atividade econômica da cidade 
- Demanda e consumo 
- Mercado interno e exportações 
- Mercado de trabalho 

- Sustentabilidade no processo produtivo 
- Discussões sobre o descarte do lixo na 
  natureza 
- Preservação dos recursos naturais 
- Consumo responsável  
- Logística reversa 

Econômico 

Ambiental Social 

- Estudos sobre as diversidades culturais 
- A interdisciplinaridade na produção  
  industrial 
- A tecnologia a serviço da cultura 
- A importância do diálogo e o respeito às  
  subjetividades  
- Possibilidades de turismo de negócios 
- Educação técnica e superior para o   
  mercado calçadista 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Retomando o objetivo geral, que é refletir sobre a construção do 

conhecimento matemático aplicado e sua relevância para a formação de sujeitos 

críticos e lógicos, que respeitem o ambiente e a comunidade em que vivem, na 

integralidade dela, demonstrando autonomia quanto às questões humanas e sociais, 

apresentam-se as considerações finais. 

 Observado o contexto de senso comum, em que se constata, 

cotidianamente, uma sociedade composta de gente que vai e vem, atira lixo nas vias 

públicas, polui os ambientes internos e externos, descarta, indiscriminadamente, 

produtos tóxicos, não apaga a luz que acende, mantém as torneiras jorrando água 

desnecessariamente e, joga fora comida ainda aproveitável  para citar apenas 

algumas práticas corriqueiras , faz-se necessária educação formal, para orientar 

sobre questões sociais e humanas.  

O contexto apresentado subsidiou o interesse pelo desenvolvimento do 

presente trabalho, que observa, acima de qualquer questão, a necessidade de os 

indivíduos obterem conhecimento amplo para tratarem, com responsabilidade, 

racionalidade e sensibilidade, o espaço em que vivem. 

                     Assim, considera-se que esses princípios fundamentais não se devem 

restringir a orientações aleatórias, mas sim a partir do âmbito em que se desenvolve 

a formação de pessoas além do contexto familiar  a escola. 

 A construção do conhecimento possibilita o avanço científico e 

tecnológico, promovendo ações humanas, às vezes para o bem ou para o mal. Por 

isso, essa construção deve vir acompanhada de princípios éticos e de uma relação 

harmônica entre os que dela participam.   

 A liberdade de escolha do que se quer e de como se quer viver é um 

dos atributos fundamentais à promoção dos desenvolvimentos humano e social. 

Despertar os educandos para os riscos que ameaçam o planeta em que vivem, e 

promover práticas educacionais efetivas que os levem a mudar a forma de agir fora 

do espaço escolar, com a perfeita compreensão do que é sustentabilidade  mais do 

que um significado, um conceito , será o marco fundamental para viverem melhor, 

e praticar ações, visando ao futuro daqueles que virão depois. Quanto mais 

comprovações se demonstram deste movimento predador, em todos os níveis das 
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práticas do ser humano, mais se confirma a validade de propostas pedagógicas que 

instruem para que se insiram conteúdos e práticas voltados para a sustentabilidade 

no tripé social, ambiental e econômico, nos currículos escolares, além da exigência 

de uma prática interdisciplinar, somando conhecimentos e empenhos de 

educadores, em prol do crescimento dos educandos, futuros cidadãos do mundo.  

A educação para o século XXI vislumbra um novo formato, um 

processo dinâmico que deve acompanhar as evoluções tecnológicas, a interferência 

das redes sociais, favorecendo a universalização dos saberes, diminuindo as 

distâncias e promovendo o compartilhamento de informações dos acontecimentos 

no mundo em tempo real. Dessa forma, para que essa educação apresente bons 

resultados, faz-se necessário um investimento, por parte do Estado, na formação e 

valorização daqueles que serão escolhidos a mediar esse processo, os professores; 

bem como na elaboração de projetos educacionais que possibilitem ampliar as 

oportunidades de ensino a todos, independentemente de classe ou posição social.  

 Por meio da educação, é possível conquistar um espaço na sociedade, 

o direito a disputar uma vaga no mercado de trabalho e, assim, promover as 

independências financeira, social e política, como, também, praticar o respeito às 

subjetividades, fator essencial nas decisões da vida em sociedade.  

 O equilíbrio nas questões econômicas, sociais e ambientais pode 

contribuir para a diminuição das desigualdades e promover o desenvolvimento em 

suas perspectivas.    

Cumpridos os objetivos específicos propostos no trabalho, elaborou-se 

um Plano de Ação, que apresenta situações cotidianas que envolvem uma gama de 

áreas de conhecimento, inclusive apresentando a possibilidade de 

complementariedade entre a Matemática Aplicada, a Etnomatemática e as 

abordagens de desenvolvimentos humano e social. O referido Plano é direcionado a 

docentes da área de matemática do ensino médio  para que se possa discutir com 

os seus estudantes, além de questões quantitativas, também as questões 

desenvolvimentistas, ou seja, conceder um olhar qualitativo aos números, na 

tentativa de demonstrar a complementariedade entre as áreas. Ainda, pode-se 

afirmar que, partindo de questões próximas ao dia a dia dos indivíduos, a 

aprendizagem torna-se mais significativa e viva, o que se observa nas relações 

desenvolvidas com o ambiente natural. 
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 Traçando-se um paralelo entre a forma tradicional de construção de 

saberes e a interdisciplinar, sugerindo-se não substituir uma pela outra, mas sim 

promover deslocamentos entre elas, podem-se verificar resultados, tais como: 1) se, 

na perspectiva tradicional, os objetivos são definidos e escolhidos no âmbito escolar, 

com o deslocamento proposto, promovem-se diálogos, na seleção de conteúdos, 

com a realidade e com a vida concreta; 2) se os conteúdos conceituais são 

contemplados, no sistema tradicional, assumem, no deslocamento, também o 

caráter procedimental e o atitudinal; 3) as metodologias, que na abordagem 

tradicional centralizam-se no professor, na interdisciplinar focam no estudante, 

buscando a facilitação da aprendizagem, mediada pelo professor; 4) os sistemas de 

avaliação, na primeira, concentram-se na memorização, e, no segundo, priorizam-se 

a reflexão e a demonstração da autonomia sobre o saber; 5) finalmente, no sistema 

tradicional, estabelecem-se fronteiras entre as disciplinas, enquanto que no 

interdisciplinar, promove-se a articulação entre as áreas de conhecimento. 

Em termos de prática pedagógica, as situações-problema, 

apresentadas aos estudantes, permitem a estes um protagonismo, no sentido de 

buscarem soluções e argumentos para melhorar o âmbito social em que estão 

inseridos e proporem alternativas para o bem-estar de gerações futuras. 

 Somente as discussões, os debates e olhares mais abrangentes, em 

perspectivas interdisciplinares, nas escolas, possibilitarão aos indivíduos 

despertarem para um contexto mais sustentável que vise aos desenvolvimentos 

humano e social. Agindo assim, a escola cumpriria a sua primordial função que é a 

de propiciar, aos estudantes, a oportunidade de serem agentes autônomos e 

responsáveis pelos seus fazeres na vida social. 
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