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Caro (a) Colega, 

Entrei no curso de Licenciatura em Matemática na Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC) – no Centro de Ciências e Tecnologias (CCT) em 2009.

Em 2011 cursei a primeira disciplina de Estágio Supervisionado. O estágio possibilitou 
o meu encontro com a profissão “professor”. A partir daí, comecei a me ver e querer atuar 
como docente. Nesse mesmo ano, atuei como monitora de Cálculo Vetorial, no qual rea-
lizava atendimento extraclasse para alunos que cursavam a disciplina na universidade. Era 
gratificante ver os estudantes animados por entender determinados conteúdos. 

Em 2012, ingressei no PIBID, Programa Institucional de bolsa de Iniciação à Docência. 
Permaneci bolsista de iniciação a docência do subprojeto PIBID da Licenciatura em Ma-
temática até dezembro de 2013. Todas as abordagens teóricas e práticas vivenciadas no 
programa puderam me fortalecer na minha decisão como futura docente e buscar em mi-
nhas ações, possibilidades de metodologias que fizessem os estudantes gostarem um pouco 
mais de matemática e que o processo de ensino e aprendizagem realmente se concretizasse. 
Experimentamos muitas propostas pedagógicas, algumas deram certo, outras nem tanto, 
mas o meu amadurecimento enquanto uma professora em formação era visível. 

Além disso, durante os anos que cursei Licenciatura em Matemática, pude participar de 
palestras, minicursos, debates, participar da produção de artigos científicos que foram 
apresentados em eventos. Todas essas experiências fortaleciam ainda mais meu desejo de 
ser professora e aprimorar meu olhar enquanto uma futura docente preocupada com o 
desenvolvimento de ações pedagógicas que realmente fossem significativas para o ensino 
de matemática. 

Após deixar a universidade, atuei como professora pela rede estadual de Santa Catarina e 
pela rede municipal de Joinville. Entretanto, lecionei por pouco tempo, pois era professora 

APRESENTAÇÃO
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contratada para substituir professores afastados por tempo limitado. Atualmente ministro 
aulas de apoio pedagógico em um colégio da rede privada de Joinville.

Durante todas as minhas experiências como professora tive momentos muito bons, que 
evidenciam a escolha pela profissão correta. Em sala de aula, esqueço que tenho qualquer 
problema pessoal, é uma entrega real, de maneira que o tempo passa tão rápido ali, sendo 
algo realmente prazeroso. 

Diante disso, em 2015 submeti meu anteprojeto para o Mestrado Profissional em Ensino 
de Ciências, Matemática e Tecnologias. A partir daí, comecei a desenvolver meu projeto 
de pesquisa, que inicialmente tinha outra temática, mas, a essência continuou intacta: re-
conhecer conteúdos de matemática como instrumentos para compreensão e análise de uma 
problemática socioambiental. Sendo assim, não seria possível que esse trabalho se afastasse 
muito desse tipo de discussão.

Desta forma, cursar o mestrado profissional me proporcionou um olhar mais atento para o 
papel social da matemática, através de minhas pesquisas. A escolha por estudar a Educação 
Matemática Crítica (EMC) está intimamente relacionada a essa preocupação. Ao longo de 
toda a minha pesquisa, pude traçar possíveis relações entre a Educação Ambiental (EA) 
e a Educação Matemática Crítica, na busca por uma abordagem que fosse mais crítica, 
dialógica e criativa dentro de aspectos culturais e sociais, possibilitando uma percepção de 
uma matemática que seja menos rígida, fria, técnica e distante da realidade. 

Encontrei no mestrado, mais saberes, ideias, estudos e possibilidades de pesquisa. Acredito 
que tenho muito para crescer no tocante ao processo de ensino-aprendizagem de matemá-
tica, e que também posso fazer parte da construção de metodologias para a sala de aula que 
sejam reais e significativas para o ensino de matemática. 

Portanto, esse livro apresenta uma proposta de abordagem do tema “Rompimento da bar-
ragem de minérios em Mariana – MG”, utilizando elementos da metodologia da pesqui-
sa-ação-participativa em Educação Ambiental. Nesse material, compartilho com vocês um 
pouco do que realizei e aprendi ao longo de minha pesquisa de mestrado. 

Esse livro é composto por quatro capítulos que dialogam com a literatura da EMC e EA, 
porque parti do pressuposto de que a partir de um tema socioambiental, é possível esta-
belecer discursos que propiciam a compreensão de como o processo de matematização é 
tecido pelo grupo envolvido.
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Espero que você leitor, possa dialogar com esse livro e que ele possa inspirá-lo em suas pes-
quisas de acordo com as suas necessidades e realidade e que outras discussões e reflexões 
possam surgir e contribuir para a sua prática profissional.

Para saber mais sobre minha pesquisa, convido-o (a) a ler a minha dissertação, que está 
disponível na página

Essa é minha pequena bagagem de experiências, com muitas inquietações, avanços, ale-
grias, tristezas, encontros, respeito e principalmente esperança de que tudo é possível.

Um abraço,

http://www.cct.udesc.br/?id=1645

Raíra Elberhardt Nogueira Knüpfer
rairaelb@gmail.com



7

Introdução

Fundamentos da Educação Ambiental

Educação Matemática Crítica

Um cenário de investigação propiciado pelas oficinas

Concluindo por ora...

Referências

8

18

24

32

74

78

INDÍCE 



8

Acreditamos que você já deve ter ouvido falar sobre o acidente ocorrido pelo rompimento 
da barragem de minérios em Mariana – MG no dia 05 de novembro de 2015. A reper-
cussão do acidente foi noticiada pelos meios de comunicação e pelas redes sociais, tanto 
a nível nacional, como internacional e, diversos especialistas, julgaram o ocorrido como 
sendo o maior desastre ambiental já ocorrido no Brasil, até o momento. 

De acordo com Gonçalves, Fusco e Vespa (2015), o distrito de Bento Rodrigues, localiza-
do na cidade mineira de Mariana, tinha 317 anos de história. Com aproximadamente 600 
habitantes, o vilarejo fez parte da rota da Estrada Real no século XVII e abrigava igrejas e 
monumentos de relevância cultural. 

Mas, na tarde do dia 05 de novembro de 2015, uma enxurrada de lama extinguiu Bento 
Rodrigues. Segundo os autores, o mar de lama devastou outros sete distritos de Mariana 
e contaminou os rios Gualaxo do Norte, do Carmo e Doce (cuja bacia é a maior da região 
Sudeste do País - a área total de 82.646 quilômetros quadrados é equivalente a duas vezes 
o Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Portal Brasil). O destino final da lama foi o 
mar do Espírito Santo, onde o Rio Doce tem sua foz. 

Todo esse desastre foi ocasionado pelo rompimento da barragem de minérios no complexo 
da Alegria (barragem de Fundão), da mineradora Samarco – empresa que pertence em par-
celas societárias iguais à brasileira Vale (maior produtora de minério de ferro do mundo) 
e à anglo-australiana BHP Billiton (maior mineradora do mundo). A barragem continha 
rejeitos, os resíduos resultantes da mineração de ferro. 

O Instituto de Estudos Socioeconômicos – Inesc (uma organização não governamental, 
sem fins lucrativos, não partidários e com finalidade pública – filiada à Associação Brasi-
leira de Organizações Não Governamentais (Abong)), publicou um artigo no dia 09 de 
novembro de 2015, intitulado “Bento Rodrigues: uma história que se repete como tragé-
dia”, relatando:

INTRODUÇÃO
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Segundo dados publicados no Portal Brasil, em 23 de dezembro de 2015, o rompimento 
da barragem foi responsável pelo lançamento no meio ambiente de 34 milhões de metros 
cúbicos de lama; 663 quilômetros de rios e córregos foram atingidos; 1.469 hectares de 
vegetação foram comprometidos; 207 de 251 edificações foram soterradas somente no 
distrito de Bento Rodrigues. Mais de 600 famílias ficaram desabrigadas e até dezembro 
de 2015, haviam sido confirmadas 17 mortes de pessoas. Ainda, de acordo com o portal, 
o aumento da turbidez da água do Doce, provocou a morte de milhares de peixes e outros 
animais. Também segundo esse portal, o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais Renováveis - informou que, das mais de 80 espécies de peixes 
nativas antes do ocorrido, 11 estão ameaçadas de extinção e 12 existiam apenas lá. 

Abaixo apresentamos em números alguns dados para quantificar o tamanho do acidente. 
Estes dados foram publicados no dia 05 de dezembro de 2015 e atualizado no dia 08 de 
janeiro de 2016, sob a edição de Leo Aragão e Cíntia Paes (1).

Introdução

A tragédia de Bento Rodrigues, distrito de Mariana (MG), não é a primeira 
causada pela atividade de extração mineral no Brasil. Infelizmente o histórico é 
antigo, remontando ao tempo colonial, há mais de 300 anos. As consequências do 
rompimento das barragens de Fundão e de Santarém, da empresa Samarco, são 
um triste ‘déjà vu’ de irresponsabilidade socioambiental do setor de mineração no 
país, e tanto as mineradoras quanto o Poder Público sempre demonstraram des-
caso com a proteção de direitos das populações que vivem nas áreas de influência 
dos projetos e com o meio ambiente. No caso de Bento Rodrigues, o Ministério 
Público de Minas Gerais abriu inquérito para apurar causas e responsabilidades; 
a presidenta Dilma Rousseff colocou a Força Nacional para auxiliar nas buscas 
dos 26 desaparecidos; o governador Fernando Pimentel (PT) sobrevoou a região 
do acidente e as áreas atingidas pelo lamaçal de rejeitos de minério de ferro das 
minas da Samarco em Mariana (MG), prometendo apoio aos mais de 500 de-
sabrigados, mas as medidas são meramente paliativasquando se tem um quadro 
generalizado de desrespeito às regras de segurança, à lei e ao estado de direito pelo 
setor de mineração em relação à ocupação de terras, condicionantes socioambientais 
e transparência em suas atividades (INESC, p. 1, 2015). 

“

É o horário que a Barragem de 
Fundão, da Samarco Mineração, 
cujas donas são a Vale e a BHP 
Billiton, se rompeu.

16h20 de 5 de novembro 
de 2015

Reprodução/TV Globo

1  Disponível em http://especiais.g1.globo.com/minas-gerais/2015/desastre-ambiental-em-mariana/1-mes-em-numeros/
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É a capacidade da barragem de 
Fundão antes do rompimento.

É a quantidade de lama de rejeitos 
de minério que vazaram da 
barragem no rompimento.

Foi o tempo que a lama levou 
para percorrer 10 km até Bento 
Rodrigues, localidade de Mariana 
mais atingida.

Foram identificadas como vítimas 
da tragédia.

55 milhões de m3

35 milhões de m3

40 minutos

17 pessoas

Reprodução/TV Globo

Reprodução/TV Globo

Digital Globo e Globalgeo Geotecnologias

Ricardo Moraes/Reuters
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É a quantidade de peixes mortos. 
São 8 toneladas em MG e 3 no ES.

Ainda são procurados após o 
rompimento barragem.

Das edificações de Bento 
Rodrigues foram destruídas pela 
lama. Das 252 construções, 207 
estão na área atingida.

Compõem a mina da Alegria, da 
Samarco, em Mariana: a de Fundão, 
que se rompeu, a de Santarém e a 
de Germano, que estão sob risco, e 
a Cava de Germano.

11 toneladas

2 desaparecidos

82%

4 barragens

Ricardo Moraes/Reuters

Ailton Martins dos Santos / Crédito – Emerson dos Santos/Arquivo Pessoal

Ricardo Moraes/Reuters

Reprodução/TV Globo
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É a data de fundação do Arraial de 
Nossa Senhora do Carmo, onde se 
estabeleceu a 1ª capital de Minas. 
O arraial elevou-se à cidade de 
Mariana em 1711.

É a população estimada para 
Mariana em 2015, segundo IBGE.

Da arrecadação de Mariana vem 
da atividade minerária, segundo o 
prefeito Duarte Júnior.

É a queda na arrecadação que o 
prefeito de Mariana prevê para 
janeiro de 2016, em decorrência da 
paralisação da Samarco.

16 de julho de 1696

58 mil habitantes

80%

30%

Reprodução/TV Globo

Reprodução/TV Globo

Reprodução/TV Globo

Reprodução/TV Globo
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Foram afetados pela lama: Bento 
Rodrigues, Paracatu de Baixo, 
Paracatu de Cima, Campinas, Borba, 
Pedras e Bicas, todos pertencentes ao 
distrito de Camargos.

Desabrigadas pela lama em 
Mariana e região estão morando em 
casas alugadas pela Samarco.

Foram alocados em hotéis e 
pousadas da região.

É o número de hectares de 
vegetação destruídos pela lama 
entre Mariana e Linhares (ES).

7 comunidades
e subdistritos

329 famílias

1.265 desabrigados

1,5 mil

Raquel Freitas/G1

Reprodução/TV Globo

Reprodução/TV Globo

Luis Eduardo Franco TV Globo
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Foram afetadas pela lama em Minas 
Gerais, no total. No Espírito Santo, 
foram 4.

Habitavam a bacia do Rio Doce 
antes do desastre. Dentre elas, 11 
estavam ameaçadas de extinção e 12 
são exclusivas ao rio.

Estão cadastrados na área afetada 
pela lama em Minas Gerais e no 
Espírito Santo.

Era a extensão da lama no mar, no 
litoral de Linhares (ES), em 30 de 
novembro.

35 cidades

80 espécies

1.249 pescadores

80 km 2

Fred Loureiro/Secom ES

Leonardo Merçon/Últimos Refúgios

Bernardo Coutinho/A Gazeta

Marcello Lourenço/Arquivo Pessoal
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É a quantidade de roupas, roupa de 
cama, roupa de banho, roupa íntima 
e produtos de higiene doados em 
Mariana e no Serviço Voluntário 
de Assistência Social (Servas), em 
Minas Gerais.

É a quantidade de mantimentos 
doados em Mariana e no Servas.

É a quantidade de água doada em 
Mariana e no Servas.

É o valor doado à Prefeitura de 
Mariana em dinheiro até 4 de 
novembro.

235 toneladas

190 toneladas

402 mil litros

R$ 1,018 milhão

Fábio Tito/G1

Fábio Tito/G1

Reprodução/TV Globo

Reprodução/TV Globo
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É o valor da doação que a banda 
norte-americana Pearl Jam fez após 
show em Belo Horizonte no dia 20 
de novembro deste ano.

É o valor bloqueado pela Justiça 
de Mariana em contas da Samarco 
para garantir reparação de danos.

É o valor de um dos acordos 
judiciais que a Samarco deve 
cumprir para reparar danos 
ambientais e sociais.

É o valor pedido pela União para 
a criação de um fundo a ser usado 
para reparar danos causados pelo 
rompimento da barragem.

US$ 100 mil

R$ 300 milhões

R$ 1 bilhão

R$ 20 bilhões

Lincon Zarbietti

Reprodução/TV Globo

Mario Tama Getty Images/AFP

Roberto Stuckert Filho/Presidência da República
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É o valor total das multas aplicadas 
pelo Ibama à Samarco.

R$ 250 milhões

Reprodução/TV Globo

A partir desse tema, essa pesquisa nos levou às ideias de matematização em um contexto 
socioambiental, para que pudéssemos perceber que a matemática não está “aprisionada” 
nos livros didáticos e na resolução de exercícios mecanizados, mas que esta pode auxiliar 
na interpretação de um problema de relevância social. 

Portanto, a Educação Ambiental possibilitou que caminhássemos nessa perspectiva, pois, 
segundo Loureiro (2007a), é uma prática social referente à criação humana na história, e 
por isso, é importante vincularmos os processos ecológicos aos sociais na leitura de mundo. 
Ainda, de acordo com o mesmo autor, o cerne da educação ambiental crítica é a problema-
tização da realidade, de nossos valores, atitudes e comportamentos em práticas dialógicas. 
E essa visão da Educação Ambiental corrobora com os propósitos pelos quais acredita-
mos que a Educação Matemática (EM) deve se encaminhar, problematizando o ambiente 
em diferentes dimensões: ecológicas, políticas, econômicas, sociais e culturais, isto é, nos 
aponta para uma interpelação socioambiental.

Sendo assim, no primeiro capítulo trazemos algumas discussões pertinentes a Educação 
Ambiental enfatizando a importância do desenvolvimento de uma Educação Ambiental 
Crítica para a formação de cidadãos mais críticos frente aos problemas socioambientais. 
No segundo capítulo discutimos sobre a Educação Matemática Crítica, buscando reflexões 
acerca das concepções dos professores de matemática e os processos de formação utilizados 
no ato de ensinar, enfatizando a relevância de o aluno investigar, criar, indagar e criticar 
nesse processo. No terceiro capítulo apresentamos as oficinas que elaboramos e desenvol-
vemos com uma turma do terceiro ano do Ensino Médio a partir da temática (a descrição 
da aplicação e análise dessas oficinas encontra-se na dissertação já citada aqui). Por fim, 
apresentamos as principais conclusões propiciadas pela análise das oficinas, apresentada no 
capítulo anterior.
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A complexidade ambiental envolve múltiplas dimensões. Layrargues (2003) afirma que 
muitos dos modos de fazer e pensar a EA enfatizam ou absolutizam a dimensão ecoló-
gica da crise ambiental, como se os problemas ambientais independessem das práticas 
sociais. Insatisfeitos com esse reducionismo, alguns autores brasileiros, em busca de uma 
nova tendência que efetue um olhar ponderado entre as múltiplas dimensões da comple-
xidade ambiental, criaram novas denominações para renomear a EA, para que esta “seja 
compreendida não apenas como um instrumento de mudança cultural ou comportamen-
tal, mas também como um instrumento de transformação social para atingir a mudança 
ambiental” (LAYRARGUES, 2003, p. 14). Guimarães (2007), nessa perspectiva, esclarece 
que o Meio ambiente é conjunto, é sistêmico, que precisa ser percebido em sua totalidade 
complexa. Layrargues (2003) ainda destaca que:

Portanto, essa menção nos aponta para a responsabilidade social do educador, que de acor-
do com Loureiro (2012a) apud Layrargues (2013), afirma que Educação Ambiental, antes 
de tudo, é educação. 

FUNDAMENTOS DA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

[...] a reflexão a respeito do problema ambiental, sem estar articulada com a con-
textualização social, cultural, histórica, política, ideológica e econômica, resulta 
na reprodução de uma visão de mundo dualista, que dissocia as dimensões social 
e natural. Assim, a luta pela proteção da natureza sobressai como algo hierarqui-
camente prioritário sobre a luta por justiça e igualdade social, em vez de serem 
percebidas como intrinsecamente vinculadas (LAYRARGUES, 2003, p.16). 

A Educação Ambiental só apresentará resultados coerentes se incorporar em seu fa-
zer cotidiano a completa contextualização da complexidade ambiental. Para isso, 
é imperativo o envolvimento das dimensões social, econômica, política, ideológica, 
cultural e ecológica do problema ambiental, em suas conexões territoriais e geopo-
líticas [...] provocando não apenas as mudanças culturais que possam conduzir à 
ética ambiental, mas também as mudanças sociais necessárias para a construção 
de uma sociedade ecologicamente prudente e socialmente justa; incentivando não 
apenas a ação individual na esfera privada, mas também a ação coletiva na esfera 
pública (LAYRARGUES, 2003, p. 18). 

“

“
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Logo, a EA precisa estar vinculada a cidadania, na busca de ações sociais para a construção 
de uma sociedade ecologicamente sensata, mais justa, culturalmente diversa, politicamente 
correta e economicamente acessível. 

Sendo assim, a epistemologia ambiental que é uma política do saber que busca a sustenta-
bilidade da vida, nos aponta que o saber ambiental vincula valores e o saber com o pensa-
mento e a razão na constituição de atores sociais.

Para Fernandes e Sampaio (2008), a problemática ambiental é construída e definida teori-
camente, nos meios acadêmicos, como uma problemática eminentemente social que surge 
a partir da forma como a sociedade se relaciona com a natureza.  

Torna-se evidente assim, que a crise ambiental não está restrita as questões de ecologia, 
mas é sim uma crise do conhecimento. Por isso a necessidade de interligar, a partir dos 
diferentes saberes, caminhos que possibilitem a reconstrução do ser, do saber e dos valores 
culturais nos mais diferentes processos sociais, sejam eles de ordem política, econômica, 
ecológica ou tecnológica. É preciso vincular em todas as práticas a compreensão das causas 
dessa crise e buscar alternativas para a reapropriação do mundo de maneira equilibrada, 
isto é, necessitamos de uma nova relação entre cultura e natureza.

Em vista disso, de acordo com Loureiro (2012a), tratamos a EA no Brasil a partir de uma 
educação que tem por base elementos de transformação social: diálogo, cidadania, forta-
lecimento dos sujeitos, superação da dominação capitalista e compreensão do mundo em 
sua complexidade e totalidade. A partir daí, evidenciamos a busca por uma compreensão 
cultural que enfatize os valores decorrentes do modo como a sociedade produz, se organiza 
e de como interagimos no ambiente. Sendo assim, as questões ambientais se configuram 
em um campo de conhecimento, que de acordo com Guimarães, Olabarriaga e Tonso 
(2009), estão intimamente relacionados à complexidade da estrutura social, sendo definida 
e constituída por uma natureza socioambiental. “Essas questões socioambientais podem 
ser entendidas como essencialmente políticas, pois encerram um campo de tomadas de 

Fundamentos da Educação Ambiental

A problemática ambiental propõe a necessidade de internalizar um saber ambien-
tal emergente em todo um conjunto de disciplinas, tanto nas ciências naturais como 
sociais, para construir um conhecimento capaz de captar a multicausalidade e as 
relações de interdependência dos processos de ordem natural e social que determi-
nam as mudanças socioambientais, bem como para construir um saber e uma ra-
cionalidade social orientados para os objetivos de um desenvolvimento sustentável, 
equitativo e duradouro (LEFF, 2010, p. 109). 

“
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decisões e de relação entre pessoas e grupos sociais que estruturam a organização de cada 
sociedade” (GUIMARÃES, OLABARRIAGA e TONSO, 2009, p. 216).

Diante disso, a EA não atua apenas na transmissão de informações, mas no processo de 
conscientização, caracterizado pela ação do conhecimento, pela capacidade de fazermos 
opções, pelos compromissos com o outro e com a vida (LOUREIRO, 2012a). “A educação 
é feita com o outro que também é sujeito, que tem sua identidade e individualidade a serem 
respeitadas no processo de questionamento dos comportamentos e da realidade” (LOU-
REIRO, 2012a, p. 33). Então conscientizar em EA,

Logo, reforçamos que a ação conscientizadora é mútua, envolve a capacidade crítica, 
diálogo, a assimilação de diferentes saberes, e a transformação ativa da realidade e das 
condições de vida. Portanto, a EA, é por definição portadora de processos individuais e 
coletivos que contribuem com, de acordo com Loureiro (2012a): 1) a redefinição do ser 
humano como ser da natureza; 2) o estabelecimento de uma ética que repense o sentido 
da vida e da humanidade; 3) a potencialização das ações que resultem em patamares dis-
tintos de consciência e de atuação política; 4) a reorganização das estruturas e currículos 
escolares em todos os níveis de ensino formal; 5) a vinculação de ações educativas formais, 
não formais e informais em processos de aprendizagem. Resumindo, a prática educativa 
“é sim cultural e informativa, mas fundamentalmente política, formativa e emancipatória, 
portanto, transformadora das relações sociais existentes” (LOUREIRO, 2012a, p. 37). 
Sendo assim:

Portanto, percebemos as esferas social, cultural, histórica, política e econômica configu-
rando a percepção da EA, e diante disso, surge à necessidade da formalização da tendên-

[...] só cabe no sentido posto por Paulo Freire de “conscientização”: de processo de 
mútua aprendizagem pelo diálogo, reflexão e ação do mundo. Movimento coletivo 
de ampliação do conhecimento das relações que constituem a realidade, de leitu-
ra do mundo, conhecendo-o para transformá-lo, e ao transformá-lo, conhece-lo 
(LOUREIRO, 2012b, p. 80).

A ação emancipatória é o meio reflexivo, crítico e autocrítico contínuo, pelo qual 
podemos romper com a barbárie do padrão vigente de sociedade e de civilização, 
em um processo que parte do contexto societário em que nos movimentamos, do “lu-
gar” ocupado pelo sujeito, estabelecendo experiências formativas, escolares ou não, 
em que a reflexão problematizadora da realidade, apoiada numa ação consciente 
e política, propicia a construção de sua dinâmica (LOUREIRO, 2012a, p. 37). 

“

“
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• A compreensão complexa do ambiente;

• A busca da realização da autonomia e liberdades humanas em socieda-
de, redefinindo a maneira que nos relacionamos com nossos iguais, com 
as demais espécies e com o planeta;

• A busca da atitude crítica frente a crise civilizatória;

• Politização e publicização da problemática ambiental;

• Entendimento da democracia como condição para a construção da sus-
tentabilidade;

• Perceber a participação social e o exercício pleno da cidadania como 
essenciais;

• Estimular o debate e o diálogo;

• Entender processos como produção e consumo, ética, contexto sócio 
histórico, interesses privados e públicos;

• Buscar práticas que visem o bem estar público, a equidade e a solida-
riedade.

Posto isso, ao denominarmos Educação Ambiental Emancipatória, podemos incluir 
denominações como sinônimas ou concepções similares: Educação Ambiental Crítica; 
Educação Ambiental Popular; Educação Ambiental Transformadora. Independente da 
denominação utilizada, a essência é a mesma: entender que todas as relações sociais são 
ambientais. Então, Educação Ambiental crítica, transformadora, socioambiental e po-
pular se refere ao processo de reflexão sobre a vida e a natureza, contribuindo para que 
possamos nos perceber como inseridos no mundo, por meio de uma única categoria teóri-
co-prática estruturante: educação (LOUREIRO, 2012a). Diante disso, especificamos, de 
acordo com Loureiro (2012b, p. 88 - 89) as seguintes denominações: 

cia emancipatória em EA, que se caracteriza, de acordo com Loureiro (2012a, p. 38 - 39) 
apud Lima (2002):
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• Crítica – por situar as relações sociais na natureza e estabelecer a pos-
sibilidade de negação e superação das verdades estabelecidas por meio 
da ação organizada dos grupos sociais e de conhecimentos produzidos;

• Emancipatória – almeja a autonomia e a liberdade dos agentes sociais 
pela intervenção transformadora das relações de dominação, opressão e 
expropriação material;

• Transformadora – por visar a mais radical mudança societária.

Sendo assim, de acordo com Guimarães (2007), a Educação Ambiental Crítica (EAC) 
busca compreender a sociedade em uma perspectiva complexa, em que cada uma de suas 
partes (indivíduos) influencia o todo (sociedade), mas ao mesmo tempo a sociedade in-
fluencia os indivíduos. Ainda, segundo este autor, para acontecer transformações signifi-
cativas, é necessário que aconteçam tanto mudanças individuais (partes) como mudanças 
na sociedade (todo). Os indivíduos ao atuarem coletivamente na busca por uma sociedade 
mais sustentável, se transformam, se educam e se conscientizam (GUIMARÃES, 2007). 
Nesse sentindo, a EAC reconhece que nos relacionamos na natureza por meio de ações 
sociais, ou seja, por meio da cultura, da educação, da classe social, das instituições, da 
família, pelo gênero, pela etnia, pela nacionalidade, etc.. (LOUREIRO, 2007a). Corro-
borando nessa mesma perspectiva, Carvalho (2004) salienta que a EAC recusa tanto a 
crença individualista de que a mudança social ocorre pela soma de mudanças individuais: 
“se cada um fizer a sua parte”, mas recusa também o sistema social genérico no qual busca 
por mudanças primeiramente para depois dar lugar às transformações no mundo da vida 
dos grupos e pessoas. Sendo assim, para a autora, a EAC incide sobre as relações indiví-
duo-sociedade simultaneamente. “Na educação ambiental crítica esta tomada de posição 
de responsabilidade pelo mundo supõe a responsabilidade consigo próprio, com os outros 
e com o ambiente, sem dicotomizar e/ou hierarquizar estas dimensões da ação humana” 
(CARVALHO, 2004, p. 20). A partir daí, a autora destaca algumas das pretensões da 
EAC:

• Promover a compreensão dos problemas socioambientais e, conside-
rando o ambiente como um conjunto das inter-relações entre o mundo 
natural e social;
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Portanto, a EAC, de acordo com Guimarães (2004), promove ambientes educativos de 
mobilização dos processos de intervenção sobre a realidade e seus problemas socioam-
bientais, em que, educandos e educadores, por meio de uma cidadania ativa, almejam a 
transformação da crise socioambiental. 

• Contribuir para ações mais justas, sustentáveis e solidárias de vida 
e de relação com a natureza;

• Formar uma atitude ecológica que seja sensível a identificação dos 
problemas que afetam o ambiente em que vivemos;

• Implicar os sujeitos da educação com a solução ou melhoria dos 
problemas através de processos de ensino-aprendizagem;

• Atuar no cotidiano escolar ou não, provocando indagações e situa-
ções de aprendizagem que evidenciem a resolução de problemas, 
articulando escola e sociedade;

• Construir processos de aprendizagem significativa;

• Situar o educador como um mediador das relações socioeducativas 
que oportunizem novos processos de aprendizagens sociais, indivi-
duais e institucionais.
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De acordo com Lima (2013), a EMC tem a preocupação de que a matemática ensinada na 
escola não seja apenas mais um instrumento para a manutenção da ordem social, mas, que 
capacite e possibilite os estudantes a terem uma leitura crítica dos fatos e não se tornem 
passivos frente às diferentes abordagens. Essa preocupação nos aponta que precisamos 
pensar e fazer uma educação que busque realizar um papel mais ativo no enfrentamento 
das diferenças sociais, pois como a EMC tem bases na Educação Crítica (EC), SKOVS-
MOSE (2001, p. 32) identifica como axioma básico que a “educação não deve servir como 
reprodução passiva das relações sociais existentes e das relações de poder”. Portanto, “es-
tamos entrando na era do que se costuma chamar a “sociedade do conhecimento” (D’AM-
BROSIO, 2012, p. 74). Este termo, “sociedade do conhecimento”, apontado por D’Am-
brosio (2012), refere-se à necessidade da busca por uma educação que estimule a aquisição, 
organização, geração e difusão do conhecimento vivo, integrado nos valores e expectativas 
da sociedade, corroborando dessa maneira com o axioma básico proposto por Skovsmose 
(2001). Desta forma, “o conhecimento está subordinado ao exercício pleno da cidadania 
e, consequentemente, deve ser contextualizado no momento atual, com projeções para o 
futuro” (D’AMBROSIO, 2012, p. 79). 

D’Ambrosio (2012) ainda afirma que é fundamental o domínio de um conteúdo relaciona-
do com o mundo atual para que haja uma preparação para a cidadania. Sendo assim, con-
ceitua novamente educação, mas agora, como sendo um ato político, isto é, uma educação 
voltada para a cidadania. E pensando em uma educação como um ato político e, como uma 
estratégia da sociedade para que cada um possa atingir seu pleno potencial criativo, D’Am-
brosio (2012) esclarece que alunos e professores devem crescer, socialmente e intelectual-
mente, durante todo o processo. A partir dessas premissas sobre a educação, pensada em 
uma esfera social e cultural, vemos a necessidade de um currículo que seja mais dinâmico, 
que possa refletir o momento sociocultural contextualizado e a prática educativa nele in-
serido, definido por D’Ambrosio (2012), como uma estratégia para a ação educativa. Esse 
currículo tem por objetivo a busca por uma educação que seja mais igualitária, democrá-

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA
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tica e não discriminatória. D’Ambrosio (2005), então propõe uma organização curricular 
baseada no trivium: literacia, materacia e tecnocracia. “Esse trivium se aproxima da forma 
com que Paulo Freire (1975) concebe a alfabetização, ou seja, de sua indissociabilidade 
com a conscientização crítica” (FREITAS, 2013, p. 52, grifos do autor).

Diante disso, define Literacia como sendo a capacidade de processar informação escrita e 
falada, isto é, a capacidade de leitura, escrita, cálculo e diálogo, por exemplo, o que é ca-
racterizado, de acordo com D’Ambrosio (2005), como instrumentos comunicativos; Ma-
teracia é definido por ele, como a capacidade de interpretar e analisar sinais e códigos, de 
elaborar abstrações sobre representações do real, entre outros, o que ele chama de instru-
mentos intelectuais e Tecnoracia, é a capacidade de usar e combinar instrumentos, simples 
ou complexos, definido por ele como sendo os instrumentos materiais.

Essa concepção de currículo em Educação Matemática proposta por D’Ambrosio (2005, 
2012) vai ao encontro das concepções da EMC propostas por Skovsmose (2001,2007).

Dito isso, temos que, o objetivo de Paulo Freire, não era apenas ensinar as pessoas anal-
fabetas a lerem e escreverem, mas ler para ele poderia significar uma leitura sociopolítica, 
envolvendo questionamentos e interpretações críticas. Skovsmose (2007) esclarece que 
esse processo de alfabetização praticado por Freire dava suporte ao desenvolvimento de 
cidadãos mais críticos, implicando que as pessoas não se vejam apenas como afetadas pelo 
processo político, mas também, como possíveis participantes nesse processo. Diante dis-
so, a matemácia, de acordo com ele, se refere a diferentes competências, como, lidar com 
noções matemáticas, aplicar essas noções em diferentes contextos e refletir sobre essas 
aplicações. Ainda destaca que esse componente reflexivo é extremamente importante para 
a competência da matemácia, em outras palavras:

Proponho um currículo baseado em literacia, materacia e tecnoracia, que é uma 
resposta educacional à responsabilidade de proporcionar aos jovens os instrumen-
tos necessários para sua sobrevivência e transcendência nos anos futuros, e ao mes-
mo tempo tornar reais as expectativas de se eliminarem iniqüidades e violações da 
dignidade humana, como primeiro passo para a justiça social (D’AMBROSIO, 
2005, p. 119 apud D’AMBROSIO, 1999). 

De forma similar à forma de alfabetização crítica defendida por Freire (1975), 
Skovsmose propõe que as competências atribuídas à matemática podem estar re-
lacionadas com o suporte para o desenvolvimento de um cidadão crítico, ou para 
um grupo de pessoas. O autor a denomina de matemácia, e a enxerga como uma 
das principais preocupações da Educação Matemática Crítica (FREITAS, 2013, 
p. 52).

“

“
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[...] a educação matemática crítica está relacionada com o desenvolvimento de 
competências da matemácia. [...] e matemácia significa um suporte para o cidadão 
crítico, bem como para qualquer grupo de pessoas que nós tenhamos em mente 
(SKOVSMOSE, 2007, p. 76).

“

Em vista disso, podemos perceber que a EM, dentro de uma perspectiva crítica, propicia 
mudanças na cultura e desta maneira, pensando a EM numa perspectiva que seja cultural, 
como aponta Skovsmose (2007), acabam surgindo incertezas sobre como a matemática 
pode fazer parte do desenvolvimento tecnológico e social. Sendo assim, Skovsmose (2001) 
nos sugere que, ao usarmos o termo tecnologia, atrelado a EM, não devemos nos reportar 
apenas ao uso de computadores em sala de aula ou algum equipamento tecnológico usado 
na EM. Por tecnologia, ele nos propõe que consideremos uma megaestrutura tecnológica 
da sociedade, ou seja, que tecnologia está relacionada a todos os aspectos da vida social. 
“Obviamente, enfocar o papel da matemática como parte de um desenvolvimento tecno-
lógico pressupõe que a matemática esteja “fazendo algo” pela sociedade” (SKOVSMOSE, 
2001, p. 98). E nesse sentindo, pensando em uma sociedade que seja altamente tecnológica, 
e impregnada de matemática (muitas vezes nem notada ou visível), percebemos que a ma-
temática, nessas configurações, tornou-se parte da sociedade.

 Posto isto, Skovsmose (2001) distingue três tipos de conhecer em direção aos quais 
uma EM pode ser orientada:

Essa distinção entre as três competências, diz respeito não apenas a educação, mas a ma-

•  Conhecer matemático: se refere à competência entendida como 
habilidades matemáticas, domínio de teoremas, algoritmos e essa 
competência é enfocada na educação matemática tradicional;

•  Conhecer tecnológico: se refere às habilidades em aplicar matemá-
tica na construção de modelos e;

•  Conhecer reflexivo: se refere à competência de refletir sobre o uso 
da matemática e avaliá-lo nas consequências das execuções tecno-
lógicas (o que é fundamental para a efetivação da alfabetização ma-
temática na dimensão crítica).
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Como parte de nossa cultura, estruturada pela tecnologia, uma competência no 
reconhecer e interpretar a matemática como atividade social e instituição torna-se 
importante. Especialmente: o conhecer reflexivo tem de ser desenvolvido para dar 
à alfabetização matemática uma dimensão crítica (SKOVSMOSE, 2001, p. 118, 
grifos do autor). 

“

Portanto, percebemos a necessidade do desenvolvimento da competência da matemácia, 
já que, como vimos anteriormente, a matemácia não se refere apenas as habilidades ma-
temáticas, mas ela possibilita interpretar e agir em uma situação social e política que seja 
desenvolvida pela matemática. 

Sendo assim, Skovsmose (2001) denomina de competência democrática como sendo “uma 
capacidade potencial, porque apenas uma postura enfatiza a importância de um modo 
democrático de controle social” (SKOVSMOSE, 2001, p. 55). Em outras palavras, “se 
queremos desenvolver uma atitude democrática pela educação matemática, os rituais dessa 
educação não podem conter aspectos fundamentalmente não democráticos. O diálogo en-
tre professor e estudantes tem um papel importante” (SKOVSMOSE, 2001, p. 46). 

No entanto, o que podemos perceber nas salas de aula, pela nossa experiência profissional, 
enquanto docentes na disciplina de matemática, é um ensino descontextualizado, muito 
distante da realidade e que pouco favorece as impressões dos estudantes ao longo do pro-
cesso de ensino aprendizagem. Podemos perceber, infelizmente, que o processo de ensino-
-aprendizagem é muitas vezes guiado apenas pelo professor e um livro didático, através de 
aulas pouco dialogadas e questionadas pelos estudantes, seguidas por extensas resoluções 
de exercícios mecanizados, o que acaba desfavorecendo o desenvolvimento de uma com-
petência democrática. 

Vimos até aqui, o potencial da EM para o desenvolvimento de uma competência demo-
crática, que possa “permitir um ensino de Matemática que forneça aos estudantes ins-
trumentos que os auxiliem, tanto na análise de uma situação crítica quanto na busca por 
alternativas para resolver essa situação” (PASSOS, 2008, p. 69). Mas, ela também pode 
servir para formatar as classes na sociedade, caracterizado por Borba e Skovsmose (2001), 
como uma ideologia da certeza.

temática como parte de uma capacidade de desenvolvimento tecnológico (SKOVSMO-
SE, 2001). 
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Vemos a ideologia da certeza como uma estrutura geral e fundamental de inter-
pretação para um número crescente de questões que transformam a matemática em 
uma “linguagem de poder”. Essa visão da matemática – como um sistema perfeito, 
como pura, como uma ferramenta infalível se bem usada – contribui para o con-
trole político (BORBA & SKOVSMOSE, 2001, p. 129). 

“

Borba & Skovsmose (2001) salientam que essa visão da matemática não tem base na dis-
cussão sobre os aspectos sociais e culturais da matemática. Mas, de acordo com os autores, 
essa visão da matemática é usada nas escolas, mídias e universidades, por exemplo. Frases 
como “foi provado matematicamente”, “os números falam por si”, “as equações asseguram” 
são utilizadas com frequência nesses ambientes, principalmente nas escolas, onde os currí-
culos de matemática adotam problemas com uma única solução, reforçando a ideia de que 
a matemática é livre da influência humana, isto é, acabam expressando uma visão de uma 
matemática perfeita, que está acima de tudo e que pode controlar tudo. Uma ciência irrefu-
tável e fria. Nós, enquanto professores, precisamos ir de encontro a essa visão, pois, “nosso 
objetivo ético é construir uma pedagogia que combata a opressão na sociedade” (BORBA 
& SKOVSMOSE, 2001, p. 129). 

Sendo assim, a ideologia da certeza está conectada a poderosas ferramentas matemáticas e 
sua base está implícita pelas seguintes ideias, de acordo com Borba & Skovsmose (2001):

A partir daí, os autores explicam que a primeira afirmativa trata da pureza e generalidade 
da matemática, e, a segunda, trata das suas aplicações sem fim. A ideologia da certeza em-
brulha essas duas afirmações e conclui que a matemática pode ser aplicada em qualquer 
lugar ou problema e gera resultados que serão melhores do que aqueles obtidos sem ela 
(SKOVSMOSE, 2001). 

Diante disso, precisamos questionar essa ideologia na EM se queremos desenvolver uma 
educação que seja mais crítica. Precisamos mostrar aos estudantes que a matemática não 
é a única maneira, mas, uma das formas de conhecimentos construída pela humanidade. 

A matemática é perfeita, pura e geral e a verdade matemática não pode 
ser influenciada por nenhum interesse social;

A matemática é relevante e confiável, aplica-se a todos os tipos de pro-
blemas reais.

1

2
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A matemática pode ser aplicada a problemas apenas se eles são “cortados” de uma 
forma apropriada, para se adequar à matemática, e a matemática é “perfeita” ape-
nas quando construímos um contexto suficientemente adequado para essa proposta 
(BORBA & SKOVSMOSE, 2001, p. 131). 

“

Assim, “a matemática poderia se tornar simplesmente uma maneira possível de olhar o 
fenômeno e não o caminho” (BORBA & SKOVSMOSE 2001, p.133).

Por conta disso, Skovsmose (2000) enfatiza que existem diversos ambientes nos quais o 
processo de ensino e aprendizagem de matemática pode ser desenvolvido.

 De maneira geral, nas aulas de matemática, o professor explana o conteúdo matemático 
e suas técnicas com base no livro didático, e posteriormente, é solicitado aos estudantes 
que resolvam uma série de exercícios. Desta forma, as aulas passam a configurar um ciclo 
dependente: exposição do conteúdo; aplicação de exercícios e correção. O autor nomeia 
esses ambientes de aprendizagem como “paradigma do exercício”.  Diante disso, a premis-
sa central do paradigma do exercício é que existe uma, e somente uma, resposta correta 
(SKOVSMOSE, 2000). 

Entretanto, há também ambientes nos quais os alunos são convidados a fazer investiga-
ções, de tal forma que o percurso para obter uma resposta não é pré-estabelecido. Nestes 
ambientes, espera-se que os estudantes assumam o processo investigativo, diferentemente 
do que ocorre no paradigma do exercício. Skovsmose (2000) denomina esses ambientes 
como “cenários para investigação”. “Um cenário para investigação é aquele que convida os 
alunos a formulares questões e procurarem explicações” (SKOVSMOSE, 2000, p. 6). As-
sim, almeja-se que os estudantes se envolvam no processo de exploração, com orientação 
do professor, ou seja, eles precisam aceitar o desafio de investigação para que o cenário 

Diante disso, ressaltam que os educadores matemáticos com uma perspectiva crítica deve-
riam ensinar matemática mostrando:

Então, Borba & Skovsmose (2001) afirmam que as pessoas precisam usar o julgamento 
quando usam a matemática.

• Que este “corpo de conhecimentos” é apenas um entre muitos e;

• As simplificações feitas no processo de matematização.



30

aconteça e de acordo com Skovsmose (2000), essa aceitação pode variar de grupo para 
grupo de alunos. 

Skovsmose (2000) ainda reforça que uma abordagem de investigação está intimamente li-
gada com a EMC, sendo caracterizada em termos de diferentes preocupações e uma delas, 
é o desenvolvimento da materacia. Logo:

Sendo assim, Skovsmose (2000) aponta que as atividades de ensino-aprendizagem podem 
ser desenvolvidas por meio das seguintes referências:

Então, o autor combina essas três referências com os dois paradigmas apresentados ante-
riormente e constrói uma matriz de seis ambientes denominados “Ambientes de aprendi-
zagem”, conforme apresenta:

As práticas de sala de aula baseadas num cenário para investigação diferem forte-
mente daquelas baseadas em exercícios. A distinção entre elas pode ser combinada 
com uma distinção diferente, a que tem a ver com as “referências” que visam levar 
os estudantes a produzirem significados para os conceitos e atividades matemáticas 
(SKOVSMOSE, 2000, p. 7). 

“

Questões e atividades matemáticas podem se referir à matemática e 
somente a ela;

É possível se referir a uma semirrealidade, ou seja, não é uma realidade 
que de fato observamos, mas uma realidade construída e;

Alunos e professores podem trabalhar com tarefas com referências a 
situações da vida real.

1

2

3

Paradigma
do Exercício

Matemática pura (1) (2)

Semi-realidade (3) (4)

Realidade (5) (6)

Cenários para
investigaçãoRealidade

Paradigma

Fonte: SKOVSMOSE, 2000, p. 75
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Skovsmose (2000) orienta então que a EM deve se mover entre os diferentes ambientes 
apresentados na matriz.

 Para ele, parte significativa do ensino de matemática, alterna entre os ambientes 1 e 3, e 
com menor frequência, no ambiente 5. “Há, nesse contexto, um favorecimento do abso-
lutismo burocrático e da metafísica típicos do paradigma do exercício” (CARRIJO, 2014, 
p. 89). Entretanto, ao movimentar-se entre os ambientes 2 e 4, mas principalmente no 6, 
buscando um ensino aprendizado com bases em dados da vida real, “trazem a possibilidade 
de enfrentamento do ensino tradicional de matemática” (CARRIJO, 2014, p. 89). 

Diante do exposto, percebemos que ao trabalharmos com os cenários para investigação, 
propiciamos aos nossos estudantes que sejam mais participativos e ativos na construção de 
seus conhecimentos matemáticos, possibilitando também que percebam que a matemática 
pode ser relacionada a uma realidade social e cultural real, provocando mudanças e possi-
bilidades de intervenções de maneira crítica e democrática.

Educação matemática crítica
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As oficinas que apresentamos nesse livro foram desenvolvidas com 30 alunos de uma turma 
do terceiro ano do Ensino Médio na Escola de Educação Básica Doutor Paulo Medeiros, 
em Joinville, Santa Catarina. Os encontros aconteceram no horário de aula da disciplina 
de matemática no turno matutino. 

Optamos por desenvolver essas oficinas em uma turma do terceiro ano do Ensino Médio 
por acreditarmos que o conhecimento dos conteúdos matemáticos dos mesmos fosse mais 
abrangente. Além disso, acreditamos que as discussões e reflexões da temática nessa faixa 
etária contribuiriam mais para a nossa pesquisa, devido ao amadurecimento enquanto ci-
dadãos e estudantes da Educação Básica. 

É importante ressaltar que nosso objetivo com o desenvolvimento das oficinas foi de pro-
piciar diálogos e posturas críticas por parte dos estudantes. Não tínhamos como objetivo 
enfatizar a abordagem de conceitos matemáticos durante o desenvolvimento das ativida-
des. Pelo contrário. Nosso intuito era aproveitar todo o aporte matemático já trazido pelos 
estudantes construídos ao longo da Educação Básica, para viabilizar um cenário para in-
vestigação, no qual tanto professora quanto estudantes teriam voz, em igualdade de poder, 
ouvindo, respeitando e considerando as opiniões e fazendo escolhas de modo coletivo e 
igualitário, de forma que todos os estudantes pudessem se sentir pertencentes ao ambiente 
e dessa forma, pudessem atingir seu potencial, com criatividade e criticidade e, portanto, 
dessa maneira, propiciaríamos o desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem. 

Através das oficinas, realizamos atividades a partir do tema “Rompimento da barragem 
de minérios em Mariana – MG”. Buscamos desenvolver juntamente com os estudantes, 
através de pesquisas, um cenário investigativo que pudesse discutir os aspectos críticos do 
tema e, a partir disso, elencar alguns conteúdos matemáticos estudados ao longo da Edu-
cação Básica para ajudar a compreendê-lo. Dessa maneira, acreditamos que questionamos 
a ideologia da certeza no ensino da matemática e mostramos que a matemática não neces-

UM CENÁRIO DE INVESTIGAÇÃO 
PROPICIADO PELAS OFICINAS
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sariamente resolve todos os problemas, sendo perfeita e formatadora, mas ela, assim como 
outras ciências, pode colaborar para a compreensão de um determinado tema. 

Ao longo de nossas investigações sobre o tema (nossas e dos estudantes envolvidos) nos 
deparamos em diversos momentos com a tributação mineral praticada no Brasil, na tenta-
tiva de justificar que a questão tributária nesse setor, juntamente com a falta de fiscaliza-
ções e leis mais rígidas e atuais, pudessem estar atreladas ao rompimento da barragem de 
minérios na cidade mineira. Em vista disso, a partir do tema, buscamos também estender 
um pouco sobre a tributação mineral brasileira e a partir daí, refletir sobre os impactos 
socioambientais que decorrem dessa problemática, haja vista que os alunos apresentaram 
bastante interesse sobre esses aspectos.  

Por conta disso, discutimos e refletimos sobre as isenções no pagamento do tributo ICMS 
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em produtos e serviços destinados à 
exportação, ainda, as isenções do ICMS em transações interestaduais, as taxas de royalties 
extremamente desvalorizadas em relação ao mercado internacional, as isenções no frete 
marítimo, as isenções no IRPJ (Imposto de renda de pessoa jurídica) e os preços de trans-
ferências abaixo do mercado internacional, ressaltando o quanto as grandes mineradoras 
lucram, o quanto a Receita Federal deixa de arrecadar em impostos e como isso acaba 
refletindo na sociedade.  

Nos debates que realizamos ao longo dos encontros, procuramos dialogar com os estudan-
tes e consideramos todas as abordagens pesquisadas pelos mesmos ao longo do processo 
para que a competência democrática, enfoque da EMC, não fosse ferida. Assim os conteú-
dos matemáticos apareceram meio que naturalmente ao longo das discussões e favorece-
ram a interpretação dos questionamentos que eram delineados.  

A seguir apresentaremos as oficinas que realizamos e apontaremos, sempre que possível, as 
estratégias utilizadas para a condução das atividades, bem como algumas falas e posiciona-
mentos dos alunos que evidenciam posturas críticas.
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A PRIMEIRA OFICINA: APRESENTAÇÃO DO TEMA

Nosso objetivo nessa primeira oficina foi de apresentar o tema - Rompimento da barra-
gem de minérios em Mariana – MG - por meio de um seminário para tentar despertar o 
interesse dos estudantes e convidá-los para participarem das demais oficinas, uma vez que 
segundo Skovsmose (2001), é recomendável em uma EM orientada a problemas, mostrar 
aos estudantes que o tema proposto é de importância, isto é, está relacionado a proces-
sos importantes na sociedade. Assim, partindo desse pressuposto, estamos questionando a 
ideologia da certeza na EM, pois utilizamos critérios com especificação voltada a criticida-
de que normalmente não estão presentes na EM, que no geral, relaciona critérios voltados 
à própria matemática e toda  a sua estrutura lógica. 

Inicialmente levantamos os conhecimentos prévios dos estudantes sobre a temática, já que 
de acordo com Loureiro (2007b), uma prática em EA, sob o enfoque metodológico da 
Pesquisa-Ação Participante em Educação Ambiental, é importante que a pesquisa se inicie 
na realidade concreta dos estudantes inseridos no processo educativo, verificando o que os 
mesmos conhecem sobre a temática investigativa. 

Iniciamos um diálogo com os estudantes, realizando alguns questionamentos, como por 
exemplo: “O que vocês sabem a respeito do acidente ocasionado pelo rompimento da bar-
ragem de minérios em Mariana – MG?”, “Como foi repercurtida as notícias vinculadas ao 
acidente?”, “Vocês sabem como o acidente aconteceu e por que acontenceu?”, “Por que esse 
acidente não deveria ter ocorrido?”. 

No desenrolar dessa conversa, conseguimos perceber o conhecimento dos estudantes sobre 
a temática, bem como suas opiniões expressas nesse primeiro momento. É  importante 
ressaltar que este não foi um diálogo pelo simples conversar, mas sim, de acordo com 
Torres, Ferrari e Maestrelli (2014), um diálogo que denotasse à apreensão dos distintos 
conhecimentos e práticas que educador e educando apresentam no ato educativo sobre as 
situações significativas, envolvidas nos temas. A partir daí, passamos para a apresentação 
do seminário. . 

Iniciamos rapidamente sobre a mineração no Brasil, mas mais especificamente sobre a 
tributação no setor mineral brasileiro, uma vez que julgamos importante ressaltar ao grupo 
que o setor mineral vem de um expansivo crescimento econômico e político, além de pos-
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suir uma natureza extrativista e impactante de recursos naturais finitos, alastrando tanto 
a destruição ambiental quanto a violação de direitos para comunidades e regiões onde 
suas atividades extrativistas acontecem. Também acreditamos que fosse importante levar a 
questão da tributação mineral, pois a partir daí, poderíamos entender melhor o nosso tema 
inicial e verificar se os estudantes conseguiam encontrar aproximações e  questionamentos 
possíveis entre o acidente ocasionado pelo rompimento da barragem na cidade mineira e a 
tributação mineral praticada no Brasil no decorrer do projeto.

Diante disso, apresentamos o vídeo “Quiz show – a mineração no Brasil” . Nele é relatado 
de maneira dinâmica e objetiva algumas questões sobre a tributação mineral brasileira. 

Posteriormente, apresentamos o acidente ocasionado pelo rompimento da baragem de 
minérios em Mariana – MG. Mostramos por meio de imagens o antes e o depois do local 
do acidente para ilustrar aos estudantes os impactos ocasionados. 

Após, ilustramos por meio de imagens e de um vídeo  como são feitas as barragens de 
minérios e por que elas podem se romper. Esse momento foi importante para destacar que 
a falta de manutenção e de vistorias dessas barragens podem ocasionar o rompimento e 
assim, causar acidentes como esse em Mariana.

Ainda, apresentamos sucintamente  algumas das consequências do acidente para a popula-
ção local e em seguida mostramos, em números, alguns dados sobre os impactos socioam-
bientais, para ilustrar e quantificar o acidente, já buscando aproximações com o ferramen-
tal matemático. 

Antes de finalizarmos, mostramos um vídeo  que destacou novas ameaças de rompimen-
to das barragens de minérios. As imagens foram captadas pelas câmeras de segurança da 
Samarco no dia 27/01/2016. Salientamos que, de acordo com especialista, esse possível 
rompimento foi ocasionado pelo grande volume de chuva que houve na cidade mineira e 
o volume de rejeitos que estava na barragem de Fundão poderia escoar para a barragem de 
Santarém e a partir daí, ocasionar o rompimento da barragem de Santarém e consequente-
mente, levar mais lama aos rios e cidades. Entretanto, a mineradora Samarco garantiu que 
reparos foram realizados nas barragens e que não havia riscos de um novo desabamento. 

Finalizamos o seminário com a proposta dos estudantes pesquisassem em grupos um pou-
co mais sobre a temática, realizando leituras e pesquisas em jornais, revistas, internet. Para 
tanto separamos a turma em duas grandes equipes para realizarem essa pesquisa e poste-

Um cenário de investigação propiciado pelas oficinas

2 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=9-7boLK9EcQ>.
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3  Esse vídeo é um recorte de uma reportagem e está disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=QXCvF89zRPQ>.
4  Esse vídeo é um recorte de uma reportagem e está disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=IuGvpYuVWEM>.

riormente, participarem das demais oficinas. A Pesquisa-Ação Participante em Educação 
Ambiental elenca que “o próprio processo de pesquisa é parte da experiência educacional 
e vice-versa. Aprendemos fazendo, refletindo, teorizando e pesquisando” (LOUREIRO, 
2007b, p. 37). Caminho esse que converge para uma EMC.

Feito o convite e apresentado o tema aos estudantes por meio da primeira oficina, rea-
lizamos nossa segunda oficina, cujo objetivo foi levar os estudantes a explorarem mais o 
tema, realizando leituras e pesquisas acerca da proposta através de reportagens jornalísti-
cas. Além do material trazido pelos estudantes sobre a temática (solicitado na oficina an-
terior), levamos algumas reportagens e artigos que tratavam do assunto e disponibilizamos 
os mesmos para que os estudantes, em grupos, pudessem analisar em conjunto. Ao longo 
das discussões, circulamos entre os grupos instigando os estudantes nas possibilidades de 
assuntos que poderiam discutir, uma vez que o professor não deve apenas mediar o pro-
cesso, mas deve ter intenções bem definidas, ou seja, uma mediação com intencionalidade. 

Esse momento foi importante para iniciar a construção de um cenário investigativo, que 
de acordo com Skovsmose (2000) é aquele que convida os alunos a formularem questões e 
procurarem explicações.  Skovsmose (2000) ressalta ainda que em um cenário investigativo 
os alunos se envolvem no processo de exploração e explicação, construindo um ambiente 
de aprendizagem, no qual os estudantes são responsáveis pelo processo. Por isso, torna-se 
importante que o professor busque mediar às discussões, sem com isso, atribuir favoreci-
mento de suas opiniões e expressões. Além disso, faz parte do enfoque metodológico da 
Pesquisa-Ação Participante em Educação Ambiental, de acordo com Loureiro (2007b), 
liberar o potencial criativo e favorecer a mobilização dos sujeitos individuais e coletivos na 
resolução de problemas, gerando dessa maneira, consciência do “eu” no mundo. 

Por meio dessa oficina, os estudantes deveriam elaborar uma apresentação de suas percep-
ções sobre os textos pesquisados e analisados.

A SEGUNDA OFICINA: UM CENÁRIO DE INVESTIGAÇÃO
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A proposta da terceira oficina seria a apresentação dos grupos sobre suas pesquisas acer-
ca do tema, verificando seus questionamentos e suas percepções. Posteriormente, iríamos 
aplicar nossa última oficina, na qual entregaríamos um roteiro de atividades sobre algu-
mas reportagens que envolvessem a matematização do tema, contemplando, além disso, 
questões a respeito da reportagem. Entretanto, ao longo das apresentações dos grupos, 
questionamentos e problematizações foram sendo delineadas e a partir disso, mudamos 
nossas ações. Ao invés de realizarmos outra oficina com questões já delimitadas, apro-
veitamos esses questionamentos para realizarmos discussões e a partir daí, utilizarmos 
as ferramentas matemáticas que favorecessem o entendimento desses questionamentos. 
Em uma Pesquisa-Ação Participante em Educação Ambiental, de acordo com Loureiro 
(2007b), é importante estabelecer metas bem definidas ao longo de todo o procedimento 
científico, mas, essas podem ser revistas ao longo do processo, desde que isso seja indica-
tivo da aprendizagem coletiva e da consciência do grupo frente ao vivenciado. Almejamos 
com essa mudança de metas irmos ao encontro da EMC, visto que, estaremos dessa for-
ma, divergindo do paradigma do exercício: em que os exercícios são elaborados por uma 
autoridade, cuja justificativa dos mesmos não é parte da aula de matemática em si mesma 
(SKVSMOSE, 2000).  

Sendo assim, o primeiro grupo optou por explorar assuntos envolvendo a tributação mi-
neral brasileira e o segundo grupo preferiu abordar os impactos socioambientais decor-
rentes do rompimento da barragem de minérios na cidade mineira. Acreditamos que essas 
escolhas acabaram acontecendo devido ao seminário apresentado na primeira oficina, no 
qual apresentamos um pouco sobre essas duas abordagens. Ficou claro que os estudantes 
por estarem inseridos em contextos educacionais tradicionais, acabam conduzindo-se nos 
caminhos dos seus professores. Poderíamos ter solicitado que trocassem suas escolhas, mas 
estaríamos influenciando suas percepções e opiniões, bloqueando o interesse em determi-
nados assuntos e consequentemente, impedindo a questão da democracia, proposta pela 
EMC, que de acordo com Skovsmose (2001), está intimamente ligada com a participação 
em discussões e tomadas de decisões, compondo dessa maneira, uma atitude de cidadania 
crítica, que segundo ele, constitui o verdadeiro desempenho de uma competência crítica. A 
partir daí, os estudantes deixam de ser apenas receptores de informações e instruções, mas 
passam também a criticar, avaliar e entender, ou seja, ampliam a dimensão de participação 
na democracia. 

A TERCEIRA OFICINA: CONSTRUINDO UM AMBIENTE DE APRENDIZAGEM
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O primeiro grupo utilizou o artigo de Alessandra Cardoso (2015) intitulado “Amazônia: 
paraíso extrativista e tributário das transnacionais da mineração” como base, além de ou-
tras reportagens pesquisadas por eles na internet. 

Toda a apresentação deles foi uma releitura do artigo, mas, independente disso, foi possível 
perceber que realmente pesquisaram, estudaram e compreenderam a essência do artigo. 
Vale ressaltar que os estudantes não estavam familiarizados com esse tipo de atividade, 
então ao longo de todo o processo, conseguimos perceber o envolvimento por parte dos 
mesmos na execução das atividades. 

A equipe iniciou suas falas acerca dos impostos cobrados aos cidadãos brasileiros, evi-
denciando que sobre eles, recai uma grande parte da arrecadação tributária nacional, para 
justificarem a excessiva concentração de renda e impostos, na qual, independente da renda, 
todos pagam a mesma quantia, fortalecendo dessa maneira o quadro da desigualdade social. 
Foi interessante perceber que essa visão sobre a concentração de renda era algo novo para 
eles, que apenas sabiam que ela existia, mas superficialmente e a partir daí, questionaram 
o porquê que as grandes empresas, por exemplo, recebem diversos benefícios tributários e 
altamente rentáveis, e mesmo assim acabam retornando muito pouco para a sociedade e 
como isso influência no desenvolvimento socioambiental. 

Depois, realizaram um breve relato sobre os impactos ambientais e sociais causados pela 
mineração. Contudo, foi relatado de maneira muito superficial. Então, devido aos questio-
namentos levantados por outros estudantes que não foram respondidos satisfatoriamente 
pela equipe, a pesquisadora abriu um diálogo, na tentativa que fossem esclarecidos esses 
questionamentos. Exemplificaremos esse momento no parágrafo seguinte. 

A dúvida inicial era sobre os impactos ambientais e sociais ocasionados pelo rompimento 
da barragem. Então, a pesquisadora sugeriu que todos os estudantes procurassem possíveis 
respostas nos artigos e textos jornalísticos trazidos pela equipe. Assim, tanto os alunos 
membros da equipe quanto os alunos ouvintes da segunda equipe pesquisaram. Guimarães 
(2012) ressalta que a participação se dá com a mobilização e a motivação dos atores sociais 
em atuar, criando um comprometimento com o processo. Vários impactos socioambientais 
foram citados pelos alunos e a partir desses, expressaram suas percepções e opiniões. Den-
tre os impactos citados por eles, estavam: poluição hídrica, contaminação e erosão do solo, 
alteração no relevo, poluição sonora, remoção da vegetação em áreas de extração, remaneja-
mento de comunidades para a realização das atividades minerais, impactos na fauna e flora, 



39Um cenário de investigação propiciado pelas oficinas

problemas de saúde apresentados pelos trabalhadores nas minas, etc. Aproveitando esses 
impactos socioambientais, a pesquisadora levantou a seguinte indagação: “Que ações auxi-
liariam na redução e compensação desses impactos?”. Respostas como “utilização susten-
tável dos recursos” foram dadas simultaneamente. Ressaltando melhor a pergunta: “Mas 
quanto aos impactos em si, que ações deveriam ser desenvolvidas?”, tivemos como resposta: 
“local correto para o material descartado para evitar poluição por elementos químicos”, 
“conter a devastação ambiental”, “cobrar do governo maiores fiscalizações quanto ao paga-
mento de impostos”, “fiscalização mais eficiente nas minas”, “cumprimento da legislação 
jurídica e política por parte das empresas mineradoras e acompanhamento efetivo por 
parte de órgãos fiscalizadores”. 

Retomamos a apresentação da equipe e eles explicitaram que a produção mineral brasileira 
é bastante grande, tomando como exemplo, o minério de ferro, que corresponde a 75% da 
produção mineral brasileira. Aproveitamos essa brecha para inserir o ferramental matemá-
tico realizando a seguinte pergunta: “É possível estimar qual a quantidade aproximada da 
produção mineral brasileira com base nesses dados?”. A partir disso, utilizamos o conteúdo 
de regra de três para estimar a produção mineral brasileira e de porte dos dados verificamos 
se os estudantes conseguiam interpretar o que o valor encontrado nos mostrava em relação 
à estratificação mineral. 

Nesse mesmo enfoque, a equipe mostrou uma tabela relacionando a movimentação finan-
ceira das principais substâncias minerais produzidas no Brasil em 2012. Pela tabela, sur-
giram duvidas sobre a média da movimentação financeira no período apresentado, então, 
aproveitamos esse momento para que os alunos pudessem verificar a média aritmética da 
movimentação financeira e já inserimos nesse momento o cálculo da média ponderada, 
da moda e da mediana para que eles verificassem possíveis relações, principalmente entre 
média aritmética e média ponderada. 

Conseguimos perceber por meio dessa atividade que os alunos apresentaram dificuldade 
ao manusearem números grandes. Então mostramos aos mesmos que ficaria mais fácil se 
utilizassem a notação científica, utilizando potências de base 10. 

Continuando a apresentação, o grupo relatou sobre os benefícios e facilidades tributárias 
para as grandes mineradoras, utilizando como exemplo a mineração no estado da Amazô-
nia. As primeiras facilidades ressaltadas por eles foram a Lei Kandir de 1996, que isenta as 
mineradoras quanto ao pagamento do tributo ICMS (Imposto sobre Circulação de Mer-



40

cadorias e Serviços) em produtos e serviços destinados à exportação e, quanto às isenções 
do ICMS em transações interestaduais. A partir da pergunta de uma estudante, “Podem 
explicar melhor o que é ICMS e os propósitos da Lei Kandir?”, discursos foram pro-
piciados, enriquecendo ainda mais nossa atividade. Outras questões como, por exemplo, 
“Os estados brasileiros estão crescendo mais economicamente com essas leis?”, surgiram e 
ao longo da conversa, realizamos interpretações socioambientais referentes ao tema, bem 
como, interpretações propiciadas por ferramentas matemáticas. Ao final, os estudantes 
concluíram que quanto maior o valor do imposto arrecadado, maior é o saldo econômico 
do estado, o que significa mais dinheiro para ser investido em saúde, educação e infraes-
trutura, segurança, etc. Exemplificamos essa constatação por meio de uma reportagem 
publicada no site “Agência Pará” (disponível em http://www.agenciapara.com.br/) que 
apresentou no tópico sobre saúde a seguinte reportagem: Governo entrega 13 ambulâncias 
para fortalecer a saúde em 13 munícipios (Esta reportagem foi postada no dia 31 de maio 
de 2016 por Lidiane Sousa). Considerando que de acordo com a reportagem, os veículos 
representam um investimento de R$ 1,2 milhão, calculamos com os estudantes quantas 
ambulâncias poderiam ser compradas com a isenção de ICMS interestadual da Vale no 
ano de 2014. Com isso, os estudantes puderam concluir que o intuito da arrecadação do 
ICMS é justamente retornar para os estados uma quantia na qual será destinado a reparar 
os danos ambientais e sociais causados pelo extrativismo mineral. E como verificaram por 
meio das análises realizadas, isso é repassado insatisfatoriamente. Talvez a Lei Kandir na 
época que foi instituída funcionasse, porque a extração mineral era bem menor do que 
atualmente ocorre. 

Aproveitando todo o desenrolar propiciado pelo citado acima, utilizamos um gráfico que 
apresentava a diferença entre a arrecadação potencial e a compensação, na mineração, ten-
do como base a Lei Kandir no estado do Pará entre os anos de 2007 a 2013 (o gráfico 
constava no artigo utilizado pela equipe, já citado nesse tópico). Então, realizamos uma 
interpretação matemática destacando a isenção fiscal, a compensação do governo e a perda 
de arrecadação gerada anualmente nesse período estabelecido, verificando o percentual 
gerado entre as isenções e as compensações. 

Para realizarmos essa atividade, solicitamos que os alunos em trios, trouxessem para a 
próxima aula um notebook para que pudéssemos realizar análises gráficas, já que os com-
putadores da escola eram insuficientes para a turma e não tinham instalado o software 
necessário (Excel). Mas, infelizmente, apenas dois alunos tinham notebook para trazer. 
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Então, combinamos de trabalharmos em grupos maiores e ficamos de levar no dia mais 
quatro notebooks. Não foi o ideal, entretanto, conseguimos encontrar uma solução para 
que não prejudicássemos o andamento do trabalho (toda a descrição detalhada dessa ativi-
dade, consta na dissertação, incluindo os principais diálogos e discussões propiciados pela 
atividade, bem como, a descrição das ferramentas matemáticas que foram utilizadas ao 
longo do processo). 

Com essa atividade, os estudantes em grupos, montaram uma tabela na qual constava os 
valores estimados pela análise gráfica realizada por eles. A coluna “Isenção” correspondeu 
à perda potencial, a coluna “Compensação” seria a compensação ajustada. Já a coluna “Per-
da” correspondeu à diferença entre a isenção e a compensação. Se somarmos os valores da 
coluna “Perda”, encontramos um valor aproximado a R$ 9,4 bilhões que consta nos dados 
inicialmente apresentados De posse aos dados da tabela, continuamos nossa investigação, 
realizando a seguinte provocação: “Com esses dados que vocês foram analisando e cons-
truindo, o que vocês podem conclui?”. Respostas como “que é nítido que ao longo dos anos 
a isenção cresceu, mas a compensação praticamente parou” apareceram. Ao analisarmos 
pelo gráfico inicial e pela tabulação detalhada realizada pelos grupos, pode-se perceber que 
ao longo desses anos verificados, aumentou significativamente a exploração e produção 
mineral, não só no Pará, mas em todos os estados onde são praticados o extrativismo mi-
neral. Mas o repasse aos estados praticamente se estagnou. Na época que a Lei Kandir foi 
instituída, o intuito era que as empresas se sentissem motivadas a investirem e explorarem 
os minérios, para que movimentassem a economia nacional. O governo federal ganhava 
e continua ganhando com as exportações geradas, mas os estados ganham com o ICMS 
e a partir daí, realizam os investimentos e reparos necessários para a comunidade, mas ao 
longo dos anos, as expansões das atividades minerais cresceram muito e o repasse de im-
postos não, e conseguimos constatar, analisando o gráfico, que as compensações cresceram 
apenas em relação à inflação anual. Por isso a necessidade de se repensar a Lei Kandir. Até 
que ponto ela está favorecendo economicamente e politicamente a sociedade brasileira de 
maneira mais ampla?

Com essa indagação, realizamos mais uma interpretação matemática socioambiental.  Ten-
do como base a tabela elaborada pelos estudantes, realizamos rapidamente a interpretação 
percentual de que no ano de 1997, a isenção fiscal foi de aproximadamente, pela nossa 
análise, R$ 125 milhões de reais e a compensação fiscal retornada ao estado foi de aproxi-
madamente R$ 100 milhões de reais. Com isso, podemos verificar que o retorno fiscal ao 
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estado foi de aproximadamente 80%.  Mas no ano de 2013, a isenção foi de aproximada-
mente R$ 2,075 bilhões e a compensação ajustada ao estado foi aproximadamente R$ 130 
milhões, o que corresponde um retorno aproximado de 6,2%. Por isso existem discussões e 
tramitações para melhorar esse repasse. Porque dessa maneira, as questões socioambientais 
acabam ficando a esmos.

A partir daí, propusemos que os alunos pesquisassem em casa, algo que poderia ser reali-
zado (algo que melhorasse a qualidade socioambiental da sociedade local) com essa perda 
de arrecadação de impostos ocasionada pelas isenções fiscais verificadas pela atividade 
anterior. 

Como retorno, um grupo de estudantes trouxe o resultado de suas pesquisas que solicita-
mos. Eles trouxeram a questão da construção habitacional para que os demais estudantes 
pudessem verificar quantas casas habitacionais poderiam ser construídas com o valor da 
perda de arrecadação no estado do Pará (todos os dados e análises constam na dissertação). 

Dando continuidade a apresentação da equipe, eles relataram sobre alguns outros benefí-
cios e facilidades tributárias para as grandes mineradoras. Dentre eles, ressaltaram a co-
brança dos royalties da mineração exercidos através da CFEM (Compensação pela Explo-
ração de Recursos Minerais). 

Amparados por dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), os estu-
dantes apresentaram que a CFEM é devida aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municí-
pios e aos órgãos da administração da União, como compensação financeira pela utilização 
e exploração dos recursos minerais em seus respectivos territórios. Cabe ao DNPM baixar 
normas e fiscalizar sobre essa arrecadação que é devida pelas mineradoras por explorarem 
recursos naturais para fins de aproveitamento econômico. Diante disso, apontaram que o 
cálculo desse tributo é feito sobre o faturamento líquido da produção mineral vendida, 
descontando despesas como transporte e seguro no ato da comercialização. No caso do 
minério de ferro a alíquota é de 2%. Entretanto, desse valor, o município que abriga a ex-
ploração fica com 65% do CFEM, enquanto o estado onde se localiza o município fica com 
23%, com os 12 % restantes sendo destinados ao governo federal. E aqui foi interessante 
percebermos como a criticidade de seus argumentos estava bem aguçada: “Lá no site do 
DNPM praticamente não tem informações relevantes sobre as prioridades para aplicação 
desses royalties. Achamos que seria muito importante ter uma melhor transparência de 
como é utilizado para melhorias sociais e ambientais”. Esse ponto trazido pelo grupo é 
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bastante importante, pois já circula nos meios políticos debates e projetos de leis para am-
pliar a cobrança destes recursos, já que é extremamente baixo, ainda mais se compararmos 
com outros países. Também é importante que haja uma discussão para uma melhor distri-
buição, porque da maneira que está atualmente distribuído, acaba favorecendo poucos mu-
nicípios e um maior compromisso com as prioridades de aplicação mesmo desses royalties. 
Conseguimos realizar mais algumas discussões e interpretações dos assuntos abordados 
pela equipe e finalizamos essa primeira etapa. 

Acreditamos que essa primeira parte, que não foi planejada inicialmente nesse formato, 
proporcionou discussões riquíssimas sobre aspectos mais profundos do tema nos dando um 
suporte melhor para discuti-lo. É importante desenvolvermos nossos projetos de maneira 
mais ampla, contextualizando e instigando o posicionamento crítico por parte dos envol-
vidos, para que não seja mais um projeto tratado de maneira secundária e/ou superficial. 
O desastre socioambiental de Mariana é produto da crescente extração mineral do Brasil, 
então, toda essa colcha de retalhos costurados até aqui, serviram para melhor compreensão 
de nosso tema. Além disso, ao longo das atividades, os estudantes foram se permitindo 
mais para a pesquisa e se sentindo mais pertencentes ao ambiente.

Sendo assim, seguimos com a apresentação da segunda equipe. Os mesmos apresentaram 
sobre os impactos socioambientais ocasionados pelo rompimento da barragem de Fundão, 
em Mariana – MG. Vale ressaltar que usaram como base para sua apresentação o laudo 
técnico preliminar sobre os impactos ambientais decorrentes do desastre envolvendo o 
rompimento das barragens em Mariana – MG, publicado pelo IBAMA em 2015, bem 
como reportagens jornalísticas. Além disso, destacamos que os integrantes dessa equipe 
não se mostraram tão engajados quanto os da primeira equipe e, ao longo das apresenta-
ções, vários integrantes faltavam ou não contribuíam da maneira que esperávamos, mas 
acreditamos que isso não se tornou uma problemática, já que conseguimos realizar muitas 
discussões pertinentes ao tema. Esse momento serviria mais como um fechamento de tudo 
que já havia sido discutido desde a primeira oficina. 

O grupo iniciou relatando o ocorrido, conforme relatamos já. Após, apresentaram uma 
figura ilustrando o percurso da passagem da água com turbidez. Pela figura foram mos-
trando a passagem dos rejeitos contidos na barragem rompida por dia e horário em que 
atingiram os diferentes rios desde o rompimento em Fundão até atingir a foz do rio Doce. 
A partir daí, relataram os principais impactos socioambientais causados ao longo desse 
percurso. 
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Na sequência, apresentaram sobre os impactos à vegetação natural e às áreas de preser-
vação permanente (APP), ressaltando que de acordo com o artigo 38 da Lei 9.605/98, é 
crime ambiental destruir ou danificar florestas consideradas de permanente preservação, 
bem como, é crime violar as normas de proteção. Também, apresentaram o código florestal, 
respaldado pela Lei Federal número 12.651/2012 em que considera áreas de preservação 
permanente as faixas de qualquer curso de água natural, pertencentes a zonas rurais ou 
urbanas. 

Nesse primeiro momento da apresentação da equipe, foi possível perceber que o restante 
da turma estava achando a apresentação muito carregada de informações e por consequên-
cia, muito cansativa. Então, a pesquisadora sugeriu a equipe, que selecionassem um trecho 
do que haviam apresentado nesse primeiro momento, e, a partir desse trecho, organizassem 
alguns pontos para discussão e interpretação em grupo. 

Sendo assim, os estudantes trouxeram no dia seguinte impresso um fragmento do texto 
base que tinha sido apresentado e discutido no dia anterior. Solicitaram que os demais 
alunos formassem trios para que realizassem a atividade proposta. A citação a seguir faz 
parte do texto trazido pela equipe.

[...] É inegável a importância ecológica de florestas ao longo de cursos d’água, com 
reflexos tanto para a manutenção da biodiversidade local como para as comunida-
des que com ela interagem de forma social e econômica. As vegetações nessas áreas 
atenuam a erosão do solo, regularizam os fluxos hídricos e impedem o processo de 
assoreamento dos cursos da água, dentre outras funções vitais. As APPs e as áreas 
de reserva legal têm um papel fundamental no ciclo da bacia hidrológica como um 
todo. É crime ambiental destruir ou danificar floresta considerada de preservação 
permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas 
de proteção, de acordo com o art. 38 da Lei 9.605/98. [...] Conforme Nota Técnica 
elaborada pelo Centro de Sensoriamento Remoto do Ibama (anexa), o rompimen-
to da barragem de Fundão causou a destruição de 1.469 hectares ao longo de 
77 km de cursos d´água, incluindo áreas de preservação permanente. O desas-
tre em análise causou a devastação de matas ciliares remanescentes (fragmentos/
mosaicos), já o aporte de sedimentos (lama de rejeito da exploração de minério 
de ferro) imediatamente soterrou os indivíduos de menor porte do sub-bosque e 
suprimiu indivíduos arbóreos. Os rejeitos de mineração de ferro também têm po-
tencial para afetar o solo ao longo do tempo por se tratarem de material inerte sem 
matéria orgânica, causando desestruturação química e afetando o pH do solo. Tal 
alteração dificultará a recuperação e o desenvolvimento de espécies que ali viviam, 
podendo modificar, a médio e longo prazos, a vegetação local, com o estabelecimento 
de ecossistemas diferentes dos originais (IBAMA, 2015, p. 7 – 11, grifos do autor).

“
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Apesar de a intenção ter sido boa, infelizmente não havia possibilidade para que os estu-
dantes realizassem essas pesquisas, pois, a escola não fornecia o suporte necessário. Então, 
foi sugerido que eles realizassem essa pesquisa em suas casas, e acrescentado como parte 
da pesquisa, que explicassem as consequências da destruição causada pelo rompimento da 
barragem de minérios em Mariana, nas florestas ao longo de cursos d’água e a partir disso, 
refletissem se o trecho de destruição apontado no texto poderia ser recuperado pela sua 
capacidade de resiliência (detalhes dessa atividade, consta na dissertação). 

Então, o grupo deu continuidade à apresentação. Citaram alguns dos impactos ocorridos 
quanto à fauna e flora terrestres e aquáticas, bem como, sobre alguns dos impactos sociais 
sofridos pela população local. Toda essa abordagem foi bastante carente de informações 
mais completas. 

Diante disso, foi nítido perceber a falta de um profissional da área para detalhar melhor 
esses impactos. A pesquisadora procurou o professor de Biologia da escola, para verificar se 
o mesmo poderia nos auxiliar nesse momento, mas este infelizmente não pode contribuir 
conosco. Logo, através de pesquisas de vídeos que pudessem nos dar suporte, encontramos 
o vídeo intitulado “Tragédia em Mariana – Atualidades – Prof. Paulo Jubilut”  . Esse vídeo 
além de ser didático e interativo, ressalta muito bem os principais impactos socioambien-
tais ocasionados pelo rompimento da barragem em Mariana. 

Apresentamos o vídeo aos estudantes que expressaram satisfação pelo mesmo. Ao longo do 
vídeo o professor discute sobre os principais impactos ambientais (impactos na fauna e flo-
ra, terrestre, aquática) e explica detalhadamente cada impacto, sempre ressaltando a quebra 
que ocorre na teia alimentar e como isso influenciará todo o conjunto de biomas ao longo 
dos anos. Também explicitou sobre os impactos sociais, que surgiram e continuarão a sur-
gir ao longo dos anos e entrelaça esses impactos ao ambiente natural e as consequências 
para o ambiente social. Além disso, trouxe para a discussão algumas ações que poderiam 

Então, realizaram as seguintes perguntas a turma: 

• Faça uma pequena pesquisa respondendo às seguintes questões: o 
que é erosão (quais os tipos de erosão, suas causas e formas para evi-
tar prejuízos causados por erosões de solos), o que é assoreamento 
e qual a importância das matas ciliares?
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Na sequência, encerramos as oficinas com muita satisfação. Agradecemos a participação e 
o empenho de cada estudante em cada momento das atividades, porque eles se mostraram 
abertos à discussão e foram se inserindo pouco a pouco e completamente a pesquisa. Con-
fessamos que ficamos surpreendidas. Foram momentos de muito aprendizado para ambas 
as partes.

[...] entender as estruturas e visões do mundo dessa sociedade e sua relação com 
a natureza, sua dinâmica intermediada pelas relações desiguais de poder, suas 
motivações dinamizadas pelo privilégio aos interesses particulares, da parte so-
bre o todo, sobre o bem coletivo. Temos que desvelar e agir sobre as relações que 
originaram os problemas ambientais (suas causas epistemológicas, ético-políticas, 
materiais etc.), e não apenas nos restringirmos a, no máximo, informar suas con-
sequências (GUIMARÃES, 2012, p. 84).

“

ter sido realizadas e outras que foram executas para melhor reparar esses danos causados 
pelo rompimento da barragem. Ainda, um ponto bastante interessante, o professor le-
vantou alguns questionamentos que convergiram muito para nossos debates ao longo das 
oficinas: Será mesmo que a mineração brasileira é tão importante assim para a economia 
nacional? Ou ela é importante economicamente para uma pequena parcela de pessoas que 
estão enriquecendo cada vez mais a custas de tanto dano socioambiental? A quem ela fa-
vorece? E as leis por de trás, beneficiam quem? Políticos que também recebem parte desse 
montante, cujas campanhas políticas são financiadas por meio da exploração de minérios? 
Será que não seria muito melhor investir em tecnologia do que ficar vendendo minérios 
para outros países criarem tecnologia e revenderem a preços altíssimos para o Brasil? 

Sabemos que a mineração é uma atividade finita, que os recursos naturais não estarão dis-
poníveis para sempre, então, seria muito melhor economicamente para nosso país se fosse 
investido mais em educação e em mão de obra qualificada, pois aí, haveria respeito com a 
natureza e com as pessoas, porque o trabalho na atividade mineral é um trabalho arriscado, 
que compromete a saúde e o bem estar dos trabalhadores em troca de um salário mínimo, 
que não promove a qualidade de vida momentânea, o que dirá em longo prazo. Sem contar 
todos os danos causados dia após dia a natureza, que busca se restabelecer em meio a tanta 
modificação e destruição. Ao refletirmos sobre todos esses aspectos estamos convergindo 
para os propósitos da EA, que de acordo com Guimarães (2012):

5  Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=zSvoqVQ8fKQ&feature=youtu.be. 
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Por tudo que foi delineado até o momento, percebemos que é possível o desenvolvimento 
de posturas críticas por parte dos estudantes e que os mesmos apresentam interesse sobre 
assuntos envolvendo questões socioambientais. Vimos por de trás de suas falas, a criticida-
de na leitura de informações e na manifestação de opiniões próprias. Acreditamos também 
que conseguimos conduzir nossas oficinas de maneira democrática, em que os estudantes 
tiveram voz, participando das decisões coletivamente, com respeito, criticidade e criativi-
dade. Nesse sentindo, nos vimos caminhando na mesma direção apontada por Guimarães 
(2012), quando coloca em pauta a necessidade de sermos cidadãos em busca de nossa pró-
pria responsabilidade socioambiental:

CONCLUINDO POR ORA...

A educação ambiental crítica das desigualdades sociais e dos desequilíbrios nas re-
lações entre sociedade e natureza percebe os problemas ambientais como decorren-
tes do conflito entre interesses privados e coletivos, mediados por relações desiguais 
de poder que estruturam a sociedade contemporânea em suas múltiplas determi-
nações e seu modo de produção. Essa educação ambiental crítica viabiliza-se como 
instrumento da gestão, na medida em que se volta para a construção de uma cida-
dania ativa, diferente da ideia hegemônica de uma cidadania passiva, submissa 
aos deveres pouco reivindicativa na conquista dos direitos já contemplados e de 
novos direitos, e/ou individualista, centrada no exercício individual do cidadão, 
e/ou do cidadão-consumidor, de uma minoria incluída no mercado consumidor. O 
exercício dessa cidadania ativa, promovida por uma educação ambiental crítica, 
dá aos educandos e educadores, como importantes atores do processo de gestão, ins-
trumentos (compreensão-ação sobre realidades complexas mediadas por relações 
desiguais de poder) para sua efetiva participação como atores sociais num movi-
mento coletivo de transformações socioambientais. Isso os potencializa como par-
ticipantes no processo de transformações sociais e construção de novos paradigmas 
que consolidem a constituição de uma nova sociedade, essa sim ambientalmente 
sustentável e socialmente justa (GUIMARÃES, 2012, p. 75). 

“

Além disso, ressaltamos que nosso objetivo com a aplicação dessas oficinas não era enfa-
tizar a abordagem de conceitos matemáticos durante o desenvolvimento das atividades. 
Pelo contrário. Nosso intuito era aproveitar todo o aporte matemático já trazido pelos 
estudantes construídos ao longo da Educação Básica, para viabilizar um cenário para in-
vestigação, no qual tanto professora quanto estudantes teriam voz, em igualdade de poder, 
ouvindo, respeitando e considerando as opiniões e fazendo escolhas de modo coletivo e 
igualitário, de forma que todos os estudantes pudessem se sentir pertencentes ao ambiente 
e dessa forma, pudessem atingir seu potencial, com criatividade e criticidade e, portan-
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to, dessa maneira, propiciaríamos o desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem. 
Dessa maneira, acreditamos que questionamos a ideologia da certeza no ensino da mate-
mática e mostramos que a matemática não necessariamente resolve todos os problemas, 
sendo perfeita e formatadora, mas ela, assim como outras ciências, pode colaborar para a 
compreensão de um determinado tema. Ademais, nos debates que realizamos ao longo dos 
encontros, procuramos dialogar com os estudantes e consideramos todas as abordagens 
pesquisadas pelos mesmos ao longo do processo para que a competência democrática, 
proposta pela EMC, não fosse ferida. Assim os conteúdos matemáticos apareceram meio 
que naturalmente ao longo das discussões e favoreceram a interpretação dos questiona-
mentos que eram delineados, compondo dessa forma, um processo de matematização, que 
almejamos ao delinearmos nosso problema de pesquisa juntamente com nossos objetivos, 
constantes na dissertação de mestrado, a qual apresentamos no início desse livro. 

Esperamos que você leitor, possa ter encontrado ao longo desse livro uma possibilidade 
para desenvolver uma proposta envolvendo a EA e EM em suas aulas. Que nossos peque-
nos passos possam auxiliá-los com fragmentos de ideias e que a partir daí, vocês possam 
desenvolver suas perspectivas em busca de um ambiente de aprendizagem que enfatize 
todos os aspectos culturais e sociais, em igualdade de poder, despertando no educando o 
gosto por um processo de ensino-aprendizagem que seja repleto de discussões e opiniões 
críticas, dialógicas e criativas, para que todos atinjam seu potencial, de acordo com os pres-
supostos da EAC e da EMC.
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