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Resumo : O artigo apresenta o relato de projeto interdisciplinar desenvolvido em turmas 

de 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Esteio/RS. 

Objetivou-se trabalhar conteúdos das disciplinas de Ciências e Matemática do currículo da 

série, por meio de trabalho investigativo com profissionais e em ambientes que fazem parte 

do cotidiano dos estudantes. A questão ambiental foi discutida nas aulas de Ciências por 

meio de conversa, pesquisa e visita ao arroio. Nas aulas de Matemática, os alunos 

visitaram as construções das moradias, conversaram com pedreiros e tiveram acesso a 

planta baixa das residências, posteriormente, estudaram conteúdos de geometria a partir 

dos documentos. A avaliação ocorreu continuamente no decorrer das etapas. O 

desempenho dos alunos melhorou nos componentes curriculares, mostrando que o projeto 

obteve o resultado esperado. 
 
Palavras-chaves: Projeto de Trabalho. Interdisciplinaridade. Etnomatemática. 

 

1. Introdução  

Grande parte dos alunos de determinada escola municipal de Ensino Fundamental 

do município de Esteio, RS, mora nas proximidades do Arroio Sapucaia. A prefeitura 

municipal desde 2012 colocou em prática um projeto de Renaturalização deste Arroio, 

entre as ações, está a construção da Avenida Beira-Arroio, que prevê a abertura de uma 

avenida com 1,8 km de extensão; 142 moradias; recuperação da mata ciliar do arroio e 

obras de drenagem e saneamento. Esta nova via, além dos benefícios diretos, também 

contempla uma ciclovia e projeto paisagístico. 

O Projeto Socioambiental da Beira-Arroio está sendo executado paralelamente às 

obras de construção da Avenida Beira-Arroio, e contempla a realização de atividades com 

os moradores envolvidos pelas obras. Dispõe de um Centro Comunitário onde se realizam 
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oficinas, cursos e reuniões, com temas como: geração de renda, educação para o trânsito, 

meio ambiente e saúde, além de trilha ecológica com os alunos de escolas das 

proximidades. 

Estão sendo construídas as casas do futuro Loteamento da Avenida Beira-Arroio. 

Serão 142 sobrados de dois dormitórios e 10 casas adaptadas para pessoas com dificuldade 

de locomoção e idosos. A rede de esgotos e drenagem para atender a região já está sendo 

instalada. 

Segundo dados da Prefeitura Municipal de Esteio, num primeiro momento, 70 

famílias deverão se mudar para o condomínio. Este loteamento irá contemplar famílias que 

hoje moram em áreas de risco e serão beneficiadas pelas obras de revitalização do Arroio 

Sapucaia e construção da Avenida Beira-Arroio, que servirá como novo acesso ao 

município. 

A colocação de novos canos de drenagem e repavimentação da rua onde será 

localizado o condomínio já estão sendo concluída. Ocorre a substituição da rede já 

existente a vários anos nestas localidades, esta ação busca diminuir o risco de alagamentos 

na região, um problema que vem acontecendo constantemente. 

Quando concluído, o condomínio residencial vai abrigar 142 famílias que hoje 

moram às margens do arroio, e enfrentam problemas como alagamentos e falta de 

estrutura. Além das residências, o condomínio terá uma área de lazer para a comunidade. 

Existe ainda, o projeto Praça dos Esportes e da Cultura, que será localizado junto ao 

loteamento, e prevê uma área de três mil metros quadrados, construção de espaço para 

exibição de filmes, apresentações culturais, quadra de futebol coberta, pista de skate entre 

outras atividades. A figura 1 mostra o slogan do projeto. 

 

                                                       Figura 1: Slogan do projeto                

 

Os beneficiados por estas obras, em sua maioria, são alunos da escola, por este 

motivo, considera-se importante que todos os estudantes conheçam o projeto, possam fazer 

visitas e estudar conteúdos de Ciências e Matemática com o projeto socioambiental Beira-
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Arroio. Dessa forma, os conteúdos poderão ser contextualizados, fazendo parte do 

cotidiano de cada um, o que os tornará mais significativos para os alunos. 

 

2. Pressupostos Teóricos  

A falta de contextualização das disciplinas é um problema que ainda se enfrenta na 

educação. A aprendizagem deve existir para uma cultura mais ampla, e não somente 

conhecimento técnico, sendo assim, essa aprendizagem deve ser desenvolvida por meio da 

interpretação de fatos tornando-a significativa para o estudante, e deve ser feita uma 

relação entre o que se aprende com o cotidiano profissional e social.  

Em concordância com Moreira (2006), os conhecimentos prévios dos alunos são de 

suma importância para a aprendizagem, assim, cabe ao professor considerá-los, 

encontrando estratégias para inseri-los em sua prática pedagógica. Uma maneira de utilizar 

esses conhecimentos adquiridos muitas vezes fora de sala de aula é o uso de uma 

abordagem interdisciplinar, onde o aluno recorre a conhecimentos de outras disciplinas 

para ancorar suas ideias e construir/reconstruir seus saberes. 

Assim, um trabalho interdisciplinar desenvolvido mediante uma proposta de educar 

pela pesquisa (DEMO, 2007) que leve em consideração os conhecimentos prévios dos 

alunos torna-se relevante e pode contribuir para uma aprendizagem mais significativa, ao 

integrar os conceitos de várias disciplinas com os conhecimentos já presentes, 

desenvolvendo no aluno um envolvimento ativo, que é condição fundamental para a 

aprendizagem. 

Cabe ao professor proporcionar vivências de aprendizado que aproximem os 

conhecimentos dos estudantes da compreensão mais elaborada da realidade. Estratégias 

que coloquem o aluno no enfrentamento de seus conhecimentos prévios para daí ocorrer 

uma confirmação ou uma renovação desses saberes são necessárias durante a vida escolar. 

Araújo (2006) nos mostra que a realidade escolar do século XXI está ligada a outro 

tipo de processo de ensino e aprendizagem, onde a escola torna-se um espaço privilegiado 

de interação social e interação dos espaços de conhecimento, fazer as pontes e ligações é 

extremamente necessário para que o aluno avance, almeje novos horizontes e 

conhecimentos, e a interdisciplinaridade utilizada dentro desta proposta busca justamente a 

relação do conhecimento com os demais saberes sociais e científicos. 

Os estudantes, quando confrontados com situações-problema novas e compatíveis 

com os instrumentos que já possuem ou possam adquirir durante o processo, aprendem a 
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desenvolver estratégias de enfrentamento, planejamento de etapas, estabelecer relações, 

verificar regularidades, fazer uso dos próprios erros na busca de novas alternativas; 

adquirem o espírito de pesquisa aprendendo a consultar, a experimentar, a organizar dados, 

a sistematizar resultados, a validar soluções; desenvolvem sua capacidade de raciocínio; 

adquirem autoconfiança e sentido de responsabilidade; e, por fim, ampliar sua autonomia e 

capacidade de comunicação e de argumentação.  

Cada pessoa carrega consigo raízes culturais, que provêm de sua casa, desde o 

nascimento. Passa alguns anos adquirindo essas raízes, afirma D’Ambrosio (2001), e 

quando chegam à escola, existe um processo de aprimoramento, transformação e 

substituição dessas raízes – etnomatemática 

Conforme D’Ambrosio (2001) etnomatemática significa reconhecer que todas as 

culturas e todos os povos desenvolvem maneiras de explicar, conhecer e lidar com sua 

realidade, e está em permanente evolução. Privilegiando o raciocínio qualitativo, um 

enfoque etnomatemático sempre está ligado a uma questão maior, seja ela de natureza 

ambiental ou de produção, e raramente se apresenta desvinculada de outras manifestações 

culturais, tais como religião ou arte. A etnomatemática se enquadra perfeitamente em uma 

concepção multicultural e holística de educação. 

A perspectiva etnomatemática tem como objetivo estudar a cultura matemática de 

diferentes grupos sociais, e lutar para que esta cultura seja aceita e valorizada. Porém, 

mesmo a etnomatemática evidenciando o caráter cultural da matemática, assume uma 

dimensão pedagógica que não pode ignorar ou desprezar as práticas matemáticas já 

consolidadas, pois embora a etnomatemática seja culturalmente arraigada, ela também está 

imersa e é motivada pelo contexto sócio-cultural-político. 

 

3. Projeto Beira-Arroio 

Percebe-se, em aulas tradicionais, que os alunos muitas vezes se apresentam 

passivos e desmotivados, assim, pensou-se em criar alternativas que os motive e desperte 

seu interesse pela aprendizagem de Matemática e Ciências. 

O projeto torna-se significativo por fazer parte do cotidiano de todos os alunos da 

escola, seja diretamente, alunos irão residir no loteamento que está sendo construído, ou 

indiretamente, sendo vizinhos ou parentes de algum beneficiário.  
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Dessa forma, os problemas do dia-a-dia dos estudantes serão trazidos para a escola 

e estudados relacionando conteúdos das disciplinas envolvidas. O projeto foi aplicado em 

uma turma de 28 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. 

3.1  Desenvolvimento nas aulas de matemática: 

Sensibilização dos estudantes- Em sala de aula, a ideia de se tratar sobre o Projeto Beira-

Arroio foi lançada pela professora de Matemática, a qual questionou os estudantes sobre o 

arroio localizado próximo às suas residências e à escola e sobre as construções que 

estavam ocorrendo naquelas proximidades. Os estudantes reuniram-se em grupos e 

escreveram o que sabiam sobre o projeto de renaturalização. Quase todos os alunos (exceto 

uma aluna, nova na escola) sabiam do que se tratava e escreveram sobre o que estava 

acontecendo em seu bairro. O aluno A escreveu: “Eu sei que eles estavam fazendo uma 

Avenida Beira-Arroio, eles estão fazendo casa para os moradores que perderam quase 

tudo na enchente”. Outro aluno respondeu: “No beira-arroio moram pessoas humildes, a 

maioria são parentes e amigos, com as obras o beira-arroio vai se chamar beira-rio, 

espero que aconteça tudo bem com os moradores”.  

Alguns alunos inclusive trouxeram informações desconhecidas pelas professoras, 

como por exemplo, o fato de que antes do início das construções, a região era uma mata 

fechada e nela habitava um morador de rua conhecido na comunidade. 

Ainda neste relato, os alunos escreveram o que ainda gostariam de saber sobre o 

projeto e formularam perguntas que seriam feita à professora responsável pelo centro 

comunitário, ao engenheiro responsável pela obra e aos pedreiros que trabalhavam nas 

construções. 

Visita ao “Beira-Arroio”- Os alunos, juntamente com a professora foram ao centro 

comunitário do bairro, localizado junto às construções das residências e há três quadras da 

escola. 

Chegando lá, num primeiro momento a professora responsável pelo centro 

comunitário falou com a turma explicando sobre as construções e sobre o arroio, 

enfatizando questões ambientais. Na figura 2, os alunos durante a palestra no centro 

comunitário. 
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                                             Figura 2: Palestra no Centro Comunitário                

 

Foi esclarecido aos alunos que o intuito principal do PAC (Programa de Aceleração 

do Crescimento) é tirar as pessoas da beira do arroio, para salvar e renaturalizar o arroio, o 

PAC conta com verba federal para construção das moradias e uma rodovia que liga a 

cidade a um município vizinho. 

O problema ambiental é sério principalmente devido ao lixo armazenado e esgoto 

vindo inclusive de cidades vizinhas, além disso, a área é muito irregular e com pouca 

segurança para os moradores que sofrem com enchentes em alguns períodos do ano.  

Após a palestra, em um segundo momento, os estudantes saíram para visitar o local 

e as obras que estão sendo realizadas, conforme mostra a figura 3, 

 

                                            Figura 3: Avenida sendo construída 

 

Serão entregues 142 moradias, sendo 132 sobrados e 10 casas térreas que contam 

com dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, a área do sobrado é de 47m² e das casas 

45m², possuem ainda 4m de fundos e 5m de frente. Todos estes dados foram coletados 

pelos alunos, um aluno questionou sobre o porquê de o sobrado possuir maior área, e os 

colegas mesmo responderam “é por causa da escada, cara”! A figura 4 mostra os alunos 

nas obras. 
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                                                Figura 4: Alunos nas obras                                                                        

 

Durante a visita às construções, os alunos puderam observar as obras da rodovia e 

das moradias, verificaram as medidas e dimensões, fizeram questionamentos aos pedreiros 

sobre: como faziam para deixar as paredes retas, como era feito o telhado, o que era 

prumo, como faziam para construir as escadas dos sobrados, entre outros. 

Os pedreiros responderam de forma simples, fazendo parecer que tudo aquilo era 

muito fácil de ser feito. Os alunos puderam também observar as plantas baixas das 

residências que estavam sendo construídas e verificaram como eram feitas, bem como suas 

medidas expressas no desenho. As figuras 5 e 6 mostram algumas plantas baixas 

observadas pelos alunos. 

        

                      Figura 5: planta das residências                             Figura 6: Alunos observando as plantas 

 

Discussão e elaboração da planta baixa - Em momento posterior, em sala de aula, foi 

discutido com os alunos sobre o que tinham observado e principalmente sobre as respostas 

dos pedreiros. A professora questionou a respeito das figuras geométricas que foram 

observadas durante a visita, foi falado e trabalhado em aula questões sobre perímetro, 

comprimento, área e volume. Após as discussões, os estudantes fizeram uma planta baixa, 

quase todos escolheram as suas casas atuais para fazer o modelo. Num primeiro momento 
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a planta foi desenhada de maneira livre, sem rigor matemático, e, posteriormente, o modelo 

foi refeito e aprimorado, utilizando medidas adequadas e maior rigor.  

Neste momento foram estudados conceitos como: unidades de medidas, grandezas, 

geometria (perímetro, área, volume), escala, proporção, porcentagem, entre outros. Como 

os alunos desenharam as casas onde moram, foi pedido para que cada um trouxesse as 

medidas reais de suas casas, e posteriormente perceberam que precisavam desenhar de 

forma proporcional, fazendo então uma escala.  

Depois da planta de suas casas prontas, puderam calcular a área de cada cômodo e o 

perímetro de suas residências. Os estudantes ficaram entusiasmados, e os conteúdos de 

área, perímetro e sistema de medidas começaram a fazer sentido para aluno, pois foi 

relacionado com sua vivência e seu contexto. 

 

3.2 Desenvolvimento nas aulas de ciências: 

Foi desenvolvida, durante as aulas de Ciências, uma sequência didática que 

contemplou os seguintes aspectos: investigar os principais problemas ambientais 

apresentados pelo Arroio Sapucaia em um trecho próximo à escola, estudar a relação da 

poluição do arroio com a qualidade de vida dos próprios alunos e de suas famílias e 

conhecer as ações do Projeto de Renaturalização do Arroio Sapucaia, entre eles as obras de 

construção da avenida e de recuperação do arroio;  

A sequência teve início com uma visita ao centro comunitário da Avenida Beira 

Arroio onde os alunos tiveram a oportunidade de ouvir da educadora ambiental os 

objetivos do projeto e a sua importância para a comunidade e toda a cidade. Em seguida os 

alunos realizaram uma caminhada pelas obras da Avenida Beira Arroio, pelo canteiro de 

obras da construção das moradias, bem como pelas margens do Arroio Sapucaia; lá 

puderam observar problemas como o despejo de esgoto doméstico, descarte incorreto do 

lixo, a erosão provocada pela falta de mata ciliar e o consequente assoreamento do arroio – 

uma das principais razões que levam às enchentes.  

Na aula seguinte foi exposto pela professora, com o uso de apresentação em 

multimídia, um breve histórico sobre os problemas relacionados às enchentes que 

acontecem naquela região e um estudo realizado em 2006 pelo Instituto de Pesquisas 

Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que foi uma das principais 

razões que levaram a prefeitura a elaborar o projeto. Também foram retomados os 
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objetivos das ações do projeto e a importância destas ações para a melhoria da qualidade 

de vida da comunidade. 

A pesquisa sobre a Bacia do Arroio Sapucaia foi o próximo passo, quando os 

alunos tiveram a oportunidade de conhecer a localização, a vegetação, a fauna e as 

condições socioambientais da região banhada por este curso d’água, através de um material 

preparado com antecedência pela professora utilizando dados de estudos acadêmicos feitos 

nos últimos anos sobre este assunto. Após a pesquisa os alunos elaboraram folders onde 

puderam expressar o que haviam aprendido e propuseram ações de preservação do arroio. 

Na figura 7, apresenta-se um dos folders feito por algumas alunas. 

 

Figura 7: Folder elaborado pelos alunos. 

 

A próxima etapa do projeto consistiu em realizar uma pesquisa sobre doenças 

causadas pela poluição da água com a produção de cartazes sobre o assunto. Neste 

momento os alunos foram desafiados a compreenderem que a poluição do arroio afeta 

diretamente a saúde. 

Finalizando a sequência didática foi realizada uma visita a uma região ainda pouco 

impactada do arroio, em outro bairro, onde os alunos puderam comparar os ambientes com 

o trecho visitado no início da sequência e que é alvo das ações do projeto de 

renaturalização. Durante a visita os alunos foram levados a refletir sobre suas atitudes e de 

suas famílias perante o meio ambiente, em específico sobre a relação com o arroio e seu 

entorno, bem como foram desafiados a se comprometerem com uma mudança de postura 

que permita que, num futuro próximo, o arroio seja um ambiente recuperado e preservado 

em toda sua extensão. 

 

4. Considerações finais  
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A avaliação do projeto foi contínua e compartilhada ocorrendo no decorrer das 

etapas. Os estudantes foram avaliados pelos professores de todas as disciplinas, pelos 

colegas, na apresentação oral, mas principalmente por meio de autoavaliação.  

Cada professor, ao trabalhar os conteúdos específicos de suas disciplinas, avaliou o 

progresso de cada estudante. Posteriormente, em reunião pedagógica para fechamento e 

avaliação do projeto, ficou constatada uma melhora significativa no rendimento dos alunos 

nos componentes curriculares envolvidos. O aproveitamento melhorou significativamente 

em relação a trabalhos anteriores. 

Na disciplina de Matemática, em particular, também houve progresso dos alunos. 

Alguns desmotivados, que não se interessavam pela disciplina, começaram a mostrar 

mudança na postura e consequente melhoria na aprendizagem. Os alunos conseguiram 

aprender conceitos matemáticos de uma maneira diferente e divertida, conforme relatos. 

Nas autoavaliações os estudantes deixaram registrado o entusiasmo pelo projeto e 

relataram a aprendizagem dos conceitos matemáticos proposto. 

 Assim, um trabalho interdisciplinar desenvolvido mediante uma proposta de educar 

pela pesquisa (DEMO, 2007) que leve em consideração os conhecimentos prévios dos 

alunos, e o insira em seu cotidiano, torna-se relevante e pode contribuir para uma 

aprendizagem mais significativa, ao integrar os conceitos de várias disciplinas com os 

conhecimentos já presentes, desenvolvendo no aluno um envolvimento ativo, que é 

condição fundamental para a aprendizagem. E a etnomatemática possibilita ao estudante se 

interessar, também, por saber fazer, saber criar, isto é, saber pesquisar para produzir algo 

que possa contribuir com o meio que vive ou pretende atuar.  

Todas as culturas sociais possuem um legado de conhecimentos, conduta e regras 

que procuram transmitir às gerações tornando assim possível o elo e a continuidade das 

culturas. Esse conhecimento, em grande parte, é gerado pelas necessidades práticas da 

realidade. Conforme D’Ambrósio (2001), toda atividade humana é resultado de motivação 

proposta pela realidade na qual a pessoa está inserida, por meio de situações ou problemas 

que essa realidade propõe. 
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