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SUSTENTABILIDADE NA MATEMÁTICA: Exercitando o ensin o da matemática 

para o desenvolvimento sustentável no Ensino Fundam ental II  

 

 

Resumo  

Exercitar a educação matemática para o desenvolvimento sustentável se faz 

necessária e ter competência de engajamento crítico nas grandes questões atuais, 

pois habitamos num planeta suportado por vida (ecologia, biodiversidade e 

evolução) e devemos exercer a promoção do respeito, da participação, da igualdade 

e da não discriminação nas nossas sociedades. Para que isso aconteça é 

necessário adotar um enfoque global para proporcionar a educação em direitos 

humanos, abordando não somente as políticas, os processos e os instrumentos 

educativos, mas também o ambiente em que essa educação é proporcionada. A 

abordagem da sustentabilidade se dá em: números, geometria, medidas 

(Representações Gráficas) e tratamento da informação (que passa por todos os 

blocos). 

 

Introdução 

O professor é responsável por planejar e organizar a gestão do conhecimento 

escolar na perspectiva de um ensino que mobilize o educando para reflexões e 

ações compatíveis com as transformações sociais que vivenciam atualmente. 

À medida que avançamos no novo século as preocupações com o ambiente 

ganham importância uma vez que abarcam um conjunto de problemas interligados, 

interdependentes, que contornam os limites da pobreza, do consumo, do crédito, da 

produção, das relações, da discriminação etc. Ao se abordar o tema Matemática 

para o planeta Terra, sinaliza-se para um ensino de Matemática em conformidade 

com tais preocupações. A amplitude do tema, todavia, não permite analisar todas as 

inquietações, em todos os contextos, visto que isto seria impossível. Pode permitir, 

então, a estimulação de uma prática pedagógica que reflita o mais amplo conjunto 

possível de preocupações pertinentes. 

A matemática consiste na ampliação das reflexões das práticas de gestão do 

conhecimento na sala de aula, apoiadas em Ideias Fundamentais da Matemática – 

equivalência, ordenação, proporcionalidade e interdependência. 



A elaboração de situações de aprendizagem com base na condução de uma 

Ideia Fundamental não limita, de forma alguma, a escolha de contextos apropriados 

para cada situação. É possível, por exemplo, que uma atividade seja elaborada 

considerando o contexto da sustentabilidade e que, simultaneamente, esteja 

estruturada com base na ideia da aleatoriedade de algumas ocorrências naturais. 

A matemática desempenha papel fundamental na formação de habilidades 

intelectuais e estruturação do pensamento, fazendo uso do raciocínio com o apoio 

de outras áreas, como as artes, ciências, ética, legislação e outros aspectos 

relacionados ao tema ecologia, como arquitetura, urbanismo e alimentação. 

Podemos fazer uso da construção do conhecimento da matemática, somando, 

dividindo, multiplicando, extraindo, para uma nova postura e uma prática ativa, 

realizando um diagnóstico sobre o meio ambiente e sua correlação com a qualidade 

de vida digna do cidadão. 

Todo o estudo deve objetivar tornar o indivíduo participativo, criativo, crítico e 

cúmplice na solução dos problemas relacionados ao meio ambiente e à cidadania.  

Podemos citar pequenas ações em casa, desde a classificação e quantificação 

de lixo orgânico e reciclável, diminuir o desperdício de água e energia, buscar novas 

fontes de alimentação e ser criterioso na escolha de materiais de consumo, 

procurando sempre o critério do respeito à sustentabilidade. 

No processo de aprendizagem, devemos mobilizar o aluno a usufruir das 

operações, das medidas, das formas e espaços e da organização das informações 

para estabelecer vínculos com os conhecimentos da sua realidade. Novamente, 

podemos valorizar a importância da criança/adolescente a participar de ações como: 

Quantificar o consumo de água da família; Pesar o lixo reciclável e buscar locais de 

captação; Fazer um comparativo entre as contas mensais de energia elétrica; 

Participar da elaboração da listagem de compras da casa e calcular o custo, 

podendo, inclusive, fazer pesquisas de preço. 

Podemos também vincular o conceito de Equivalência a um contexto sensível e 

próximo (da economia de energia por meio do uso de diferentes tipos de lâmpadas) 

e ao aspecto mais geral (das matrizes energéticas no Brasil e no mundo). 

Conhecer as unidades de medida das principais grandezas, bem como 

compreendê-las quando surgem combinadas, é fundamental para a interpretação de 

toda a série de dados e informações disponíveis. Espera-se dos alunos a mesma 

facilidade de compreender o real significado do número em valores de velocidades, 



expresso em km/h, na leitura de valores de “metro quadrado por habitante”, 

consumo de energia elétrica por “metro quadrado de moradia”, “número de óbitos 

por 1.000 nascimentos” etc. Tratando-se especialmente de temas relacionados à 

sustentabilidade, é comum que se tenha contato com unidades combinadas de duas 

grandezas. 

Dessa forma, a criança descobre uma nova matemática e adquiri confiança em 

sua própria capacidade para aprendê-la, avançando no processo de formação dos 

conceitos, assumindo uma nova postura frente ao desequilíbrio ecológico. 

 

Objetivos 

Utilizar o ensino da Matemática para desenvolver hábitos sustentáveis nos 

alunos do ensino fundamental II. 

 

Metodologia e Desenvolvimento 

 A metodologia utilizada neste trabalho busca como a matemática pode ser 

utilizada para trabalhar o assunto sustentabilidade no ensino fundamental II. 

 

Resultados Preliminares 

Planejar é uma prática cotidiana que se realiza com os mais diversos conteúdos, 

graus de incerteza e níveis de complexidade, a partir de um objetivo projetado no 

futuro. O crescimento da humanidade significa um aumento na demanda por 

energia, maior consumo dos recursos não renováveis, mais produção de alimentos 

pela agricultura entre outros fatores que estão interligados a sustentabilidade. 

Por várias razões o modelo de desenvolvimento e as tecnologias tornam – se 

insustentáveis surgindo à necessidade de construir um modelo sustentável, não 

somente em desenvolvimento material, mas intelectual, cultural, afetivo, ético, 

solidário e eco – Pedagógico, discursos esses que em sua grande maioria aparecem 

isentos de ações concretas e efetivas. 
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