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EDUCAÇÃO DO CAMPO EM
CANDÓI
A educação para a população do campo está prevista no artigo 28 da LDB, na
qual define o atendimento à população do campo com adaptações necessárias as
peculiaridades da vida rural e de cada região.
A garantia de uma educação do campo com qualidade tem como objetivo a
valorização da cultura do campo em consonância com as necessidades da comunidade, os direitos sociais e a formação integral das crianças, jovens e adultos do campo
– agricultores familiares, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais, assentados
de Reforma Agrária, acampados, caiçaras e quilombolas. Essa preocupação por parte
dos movimentos sociais vem de longa data, visto que, as políticas educacionais para
este público, por parte do Estado são mais recentes.
Amparadas pelo Parecer 1011/10 e a instrução conjunta nº 001/2010 da SEED/
SUED/SUDE, que trata da definição da identidade das escolas, 06 (seis) escolas do
município de Candói, em 2012, tiveram efetivadas as mudanças de nomenclatura
para Escola Municipal do Campo, sendo elas: Escola Municipal do Campo Península
do Cavernoso, (Península do cavernoso); Escola Municipal do Campo Francisco Solano Bueno, (Cachoeira); Escola Municipal do Campo Emilio Francisco Silva (Paz);
Escola Municipal do Campo Miguel Martim (Rio Novo); Escola Municipal do Campo
São Pedro (São Pedro) e Escola Municipal do Campo Heraclides Mendes de Araújo
(Lagoa Seca). Os educandos atendidos nas escolas citadas pertencem às famílias de
pequenos agricultores, assentamentos de Reforma Agrária e comunidades quilombolas.
Para que as escolas do município de Candói não fossem do campo apenas na
nomenclatura, iniciou-se na Semana Pedagógica do ano letivo de 2013, a formação
continuada dos professores, com estudos sobre a legislação que contempla a Educação do Campo e as reflexões referentes às práticas pedagógicas das escolas.
Entre os dias 22 a 24 de agosto de 2013 o município sediou o Encontro Estadual de Educação Do Campo, tendo como lema: “Por uma política pública, que garanta
aos povos do campo, das florestas e das águas, o direito a Educação do Campo no
lugar onde vivem”. Nesse encontro participaram cerca de 120 municípios com um grupo de aproximadamente mil pessoas entre eles, educadores e educadoras; educandos, educandas e pais; lideranças de movimentos sociais e sindicais. Nesse contexto
houve uma reflexão sobre a atual conjuntura do campo e da Educação do Campo. A
partir das reflexões apresentadas e do diagnóstico feito foi elaborada a Carta de Candói/2013 e uma pauta de compromissos e lutas, apresentando propostas e demandas
da Educação do Campo.
Com a intenção de preparar os profissionais da educação de Candói sobre

a Educação do Campo, o município buscou parceria junto a Universidade Estadual
do Centro-Oeste, (Unicentro) para ofertar Pós-graduação, a qual ofertou o Curso de
Fundamentos e Práticas das áreas do Conhecimento . O projeto destinou-se a atender preferencialmente educandos e educandas recém-formados da Licenciatura em
Educação do Campo, professores da cidade de Candói/PR e região e a comunidade
em geral, em um total de 60 vagas.
Concluíram o curso 30 pessoas, das quais, 10 são do município de Candói,
uma é de Foz do Jordão e os demais estudantes da Unicentro de vários municípios do
Paraná.
A Universidade disponibilizou os professores que ministraram as aulas da pós-graduação. A Prefeitura Municipal de Candói ofereceu transporte para os professores, alojamento aos cursistas e professores na Casa Familiar Rural e funcionários
para preparar as refeições. A compra dos alimentos e limpeza do local foi de responsabilidade dos cursistas.
O trabalho de conclusão do curso foi uma coletânea de cadernos didáticos nas
áreas de Ciências Humanas e Sociais, Ciências da Natureza, Matemática e Linguagens. O material elaborado e ora apresentado, foi reproduzido pela Secretaria Municipal de Educação por meio da Prefeitura Municipal e disponibilizado para todas as
escolas de Educação Básica do município de Candói.
Os desafios são muitos para se efetivar uma educação do campo satisfatória
no município, mas espera-se que a produção e distribuição desses cadernos seja
uma, entre as várias futuras ações a serem realizadas para contribuir para uma Educação do Campo que forme pessoas com os conhecimentos necessários para uma
emancipação plena, quer seja vivendo no campo ou na cidade, se elas assim desejarem e/ou puderem.

Andréia Savoldi Teixeira

Gelson Kruk da Costa

Secretária Municipal de Educação

Prefeito Municipal
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CONTEXTUALIZANDO A
PRODUÇÃO
Nos últimos anos muito se tem discutido sobre a importância de adequar a
formação inicial, continuada e da pós-graduação dos professores às necessidades
das comunidades nas quais estão inseridas as escolas do campo. Historicamente
essa adequação não aconteceu ou foi relativizada. Essa questão ganhou relevância e
uma atenção especial a partir do grande movimento nacional de Educação do Campo,
resultado dos embates provocados pelos movimentos sociais, a partir, especialmente
das Conferências Nacionais por uma Educação do Campo. Esse Movimento provocou
a instituição de importantes políticas públicas nessa área.
A partir disso, os movimentos sociais têm criado demandas às Universidade
públicas que respondem com a criação de Grupos de Pesquisa, de cursos de
graduação e pós-graduação, de projetos de extensão, dentre outras ações.
A Unicentro, em 2008, no Departamento de Pedagogia ampliou o debate
acerca dessas questões e criou o curso de Licenciatura em Educação do Campo
(consolidado de 2010 a 2013), a partir de um Edital do governo federal e das demandas
apresentadas pelos movimentos sociais da região. Esse fato criou uma relação com
os sujeitos do campo e trouxe para dentro da universidade outras demandas.
A partir de então, foram realizados vários projetos de pesquisa, de extensão e
consolidaram-se quatro turmas de pós-graduação em Educação do Campo (presencial
e gratuita). A última dessas turmas foi possível a partir de uma parceria entre o
Laboratório de Educação do Campo/Unicentro e a Prefeitura/Secretaria municipal de
Educação de Candói e teve suas aulas realizadas em Candói, na Casa Familiar Rural.
Essa turma cursou especialização em Educação do Campo: fundamentos e práticas
das áreas do conhecimento, totalizando uma carga horária de 633 horas, sendo 531
horas de aulas e 102 horas de atividades realizadas no tempo comunidade. Havia na
matriz curricular uma carga horária de formação comum para todos e outra optativa,
direcionada à área de Linguagens ou Ciências Humanas ou Ciências da Natureza e
Matemática. A organização das aulas se deu em Regime de Alternância. A turma era
9

composta por professores da rede municipal de Candói e de egressos da Licenciatura
em Educação do Campo da Unicentro.
O trabalho de conclusão de curso, diferente do que em geral se faz, exigiu dos
estudantes a produção de um material pedagógico, direcionado ao trabalho a ser
realizado em escolas de Educação Básica. Foram produzidos, então, cinco cadernos:
o primeiro direcionado aos anos iniciais do Ensino Fundamental, intitulado Aspectos
históricos e geográficos do município de Candói; outros três direcionados aos anos
finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, intitulados Caderno didático de ciências
e agroecologia; Gêneros discursivos e Reforma Agrária: orientações metodológicas
na área de Linguagens e Modelagem Matemática: uma possibilidade de ensino da
Matemática em escolas do campo; e um Caderno de leitura Guarani-Mbya – Português
Desejamos aos leitores desse caderno que ele possa contribuir para qualificar
os processos educativos realizados nas escolas, especialmente, do campo. O material
aqui apresentado resulta do esforço de estudantes e professores da pós-graduação
em Educação do Campo em estabelecer, a partir da realidade do campo a relação
entre teoria e prática, bem como contribuir para construir proposições que rompam
com a centralidade da sala de aula.
Parabenizamos: os orientadores e as orientadoras pelo belo trabalho realizado;
os autores e autoras pelo empenho e capricho na construção dos materiais e
agradecemos à equipe da Prefeitura/Secretaria Municipal de Educação pela parceria
que possibilitou os trabalhos.

Candói e Guarapuava, agosto de 2017.
Marlene Lucia Siebert Sapelli, Marcos Gehrke e Angela Maria Deschk da Rocha
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APRESENTAÇÃO
Mediante a realidade atual de grande fracasso escolar na matemática e
da falta de materiais específicos para uso dos educadores e educandos que seja
contextualizado, buscamos apresentar uma proposta de material didático de
matemática para contribuir com a prática de educadores que atuam nas escolas do
campo no Ensino Fundamental, tornando os conteúdos mais significativos no processo
de ensino-aprendizagem.
Nesse sentido, as atividades propostas apresentadas terão como ponto de
partida os conhecimentos presentes no cotidiano dos educandos em uma propriedade
rural, com a finalidade de que a aprendizagem dos conteúdos e dos conceitos
matemáticos ocorram de forma significativa e contextualizada.
Para que o ensino de Matemática, seja significativo é de nosso conhecimento
que as Diretrizes Curriculares do estado do Paraná tecem algumas orientações sobre
o encaminho metodológico, citando a etnomatemática, a modelagem matemática,
as mídias tecnológicas, a história da matemática, como algumas possibilidades para
o desenvolvimento do trabalho com os conteúdos de Matemática (PARANÁ, 2006).
Diante disso, a proposta desse material didático é apresentar algumas considerações
e exemplificações sobre a possibilidade de utilizar a Modelagem Matemática nas
escolas do campo.
A referida tendência metodológica apresenta diferentes concepções, mas para
esse trabalho consideramos as propostas de Burak (1992, 2004) na perspectiva da
Educação Matemática. Esta concepção destaca-se por valorizar o interesse dos alunos
em relação aos estudos e investigações, por meio de um tema que desencadeia o
levantamento e as soluções de problemas matemáticos.
Tendo em vista, que a Modelagem Matemática parte de um tema apontado na
turma, esse material não se caracteriza como receituário, mas como uma reflexão
ao professor de Matemática que carece considerar em suas aulas o interesse e a
realidade dos seus alunos.
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O material didático está dividido em três partes, além da apresentação e
considerações finais: a primeira refere-se à Educação do Campo, seus conceitos,
características e considerações sobre o ensino de Matemática; a segunda sobre
Modelagem Matemática na perspectiva da Educação Matemática e suas relações
com a Educação do Campo; a terceira sobre a Modelagem Matemática na Educação
do campo, na qual apresentamos uma possibilidade de ensinar Matemática por meio
dessa tendência metodológica.
Neste material, contamos com os personagens André e Aninha, estes estarão
presentes durante os diálogos que explicitam o uso da Modelagem Matemática em
sala, por meio de uma história que apresenta a possível realidade de nossos alunos,
questão que deve ser considerada pelo professor de Matemática, principalmente
quando se utiliza da Modelagem.
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1. EDUCAÇÃO DO CAMPO: SUAS CARACTERÍSTICAS E AS IMPLICAÇÕES
PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA

Muitos são os avanços e os desafios enfrentados pela educação no Brasil,
principalmente quando se fala em Educação do Campo. Para que aconteça uma
educação diferenciada é preciso garantir uma proposta de formação de educadores,
organização do trabalho pedagógico e curricular que seja do campo, para o campo e
no campo. Sendo assim, o papel da escola não é só repassar o código escrito, ensinar
a ler e a contar, é, sobretudo, de construir valores, desenvolver habilidades e preparar
as pessoas para a vida.
Quando falamos em educação, logo imaginamos um conjunto de conhecimentos
e habilidades adquiridos em um ambiente escolar. Sendo assim, consideramos como
educação somente aquele conhecimento adquirido em sala de aula com o intermédio
de um educador, de livros e demais materiais referentes a este meio. Porém, a
educação não está limitada apenas na escola, mas também na vivência cotidiana, na
cultura e nas relações sociais.
Nesse sentido precisamos considerar a educação que é adquirida pelo ser
humano no seu modo de vida, nas relações sociais e na capacidade de conviver
com a natureza, transformando-a conforme suas necessidades. Dessa forma, a sala
de aula abriga sujeitos com um amplo conhecimento adquirido por meio de diversas
vivências e experiências referentes ao seu dia a dia. No entanto, ao chegar à escola
o educando se depara com a imposição de um conteúdo formal obrigatório que na
maioria das vezes, tem pouca ou nenhuma ligação com o seu cotidiano. Deste modo,
o conhecimento que o mesmo trazia consigo é desvalorizado. Neste caso, se nega
ao educando a oportunidade de ter um conhecimento que valorize seu lugar e sua
história.
Atualmente, parte dos educandos apresentam dificuldades na compreensão
da matemática e as metodologias de ensino nas escolas, sejam elas inseridas no
campo ou na cidade, são vistas como práticas de ensino desconectadas da realidade.
O ensino acontece por meio de resolução de exercícios, que necessitam apenas
15

da memorização de informações descontextualizadas e de aplicação de fórmulas e
regras de conteúdos.
Os próprios educadores reconhecem que encontram dificuldades em relacionar
a matemática da escola com a matemática encontrada em situações do cotidiano.
Desse modo, a preocupação dos educadores em geral é de repassar os conteúdos
aos educandos, seguindo o currículo em um planejamento engessado, “ensinado”
apenas para o momento da prova, sem fazer com que os educandos assimilem
os conteúdos em suas práticas sociais, ou seja, essa metodologia faz com que os
educandos esqueçam-se logo em seguida dos conteúdos trabalhados.
A situação atual, nos mostra salas de aula que acolhem (na escola pública) de
40 a 50 educandos. Aulas expositivas, na maioria das vezes, sem qualquer participação
dos educandos, assuntos estéreis e sem nenhuma relação com a prática, ênfase
apenas em simbologia desnecessária, regras e memorização, aliadas a um sistema
de avaliação extremamente perverso, punindo as ideias e o processo de construção
do raciocínio e, consequentemente desestimulando a criatividade. As consequências
desse tipo de ensino, privilegiando o “como fazer”, transformam o livro texto em um
“ente todo poderoso”, nada havendo para ser discutido, para ser acrescentado e onde
tudo já está pronto e acabado, fazendo do “ensino” uma mera repetição de fórmulas e
problemas.
Dessa forma, o ensino da Matemática vem sendo trabalhado sem levar em
conta os conhecimentos que os educandos já possuem. Deste modo, o conhecimento
adquirido na escola deve ser usado na própria escola e os conhecimentos aprendidos
no cotidiano servem para resolver os problemas da vida diária. Há um distanciamento
muito severo entre as bases científicas e o que de fato é relevante para a vida do
educando.
Esta problemática se deve, muitas vezes, pelo fato da disciplina ser
apresentada de forma estática, abstrata, desligada da realidade. Em que o educador,
geralmente, é o transmissor do conhecimento, detentor das técnicas, dos modos de
manipular as fórmulas e o educando é um receptor passivo de informações a serem
fielmente copiadas.
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Além disso, os livros didáticos trazem um conteúdo linear apresentado
na maioria das vezes em forma de resolução de exercícios fora da realidade do
educando, contribuindo para o fracasso em termos de organização e de construção
de conceitos, com o cunho político capitalista e sem qualquer diálogo no sentido de
aguçar o pensamento crítico dos educandos.
No intuito de superar este problema, notamos que é preciso saber como
incorporar os conhecimentos extraescolares aos conhecimentos matemáticos para
transformá-los em novos conhecimentos. Visto que, a Matemática formal, ancorada
em um ensino abstrato sem vinculação com o cotidiano que desconsidera as diversas
formas de saberes matemáticos desenvolvidos pelos diversos povos, acreditando
meramente na ciência de especulação intelectual, vem sendo adotada como única
e imutável pelos sistemas de ensino e se desenvolvendo na prática pedagógica de
muitos educadores.
A insatisfação revela que há problemas a serem enfrentados, tais como,
a necessidade de reverter um ensino centrado em procedimentos mecânicos,
desprovidos de significado para o educando. Há urgência em reformular objetivos,
rever conteúdos e buscar novas metodologias compatíveis com a formação que hoje
se almeja para uma sociedade justa e igualitária (BRASIL, 1998).
Sendo assim, uma das propostas para a superação desses processos
mecânicos de ensino e aprendizagem é a abordagem do ensino de Matemática por meio
da Modelagem Matemática na Educação do Campo. Esta proposta pode se aproximar
da realidade do campo, compreendendo a implementação de procedimentos (aulas
na roça, excursões, entrevistas, reuniões, dramatizações e observações); recursos
(enciclopédias, livros, jornais, vídeos; a própria natureza, rios, campos e serras);
espaços (comunidade, florestas, cerrado, roças, engenhos, casas de farinha, postos
de saúde, monumentos históricos, praças e órgãos públicos) e tempos (na família,
na escola, na produção, nas atividades culturais constrói uma prática pedagógica
inovadora e adequada à realidade do campo) (SILVA, 2008).
Por isso, a Modelagem Matemática pode contribuir com o ensino da matemática
proposto pelos princípios da Educação do Campo, pois expressa uma nova concepção
17

em relação ao campo e aos trabalhadores que nele vivem, bem como as relações que
estes estabelecem com o conhecimento. Em decorrência disso, são valorizadas sua
identidade, sua cultura e seus conhecimentos, os quais se caracterizam como práticas
sociais, vindo a se colocar contra as concepções hegemônicas da atual escola, por se
tratar de uma educação a partir das práticas dos trabalhadores do e no campo.
Segundo Caldart (2002, p. 26) a Educação do Campo
[...] é um projeto educacional compreendido a partir dos sujeitos que tenham
o campo como seu espaço de vida. Assim, ela deve ser no e do campo. No
porque o povo tem o direito de ser educado no lugar onde vive e do pois o
povo tem o direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua
participação vinculada a sua cultura e as suas necessidades.

A Educação do Campo projeta uma nova trajetória de educação, de campo,
a qual busca uma concepção de emancipação humana e política, combinada a práticas
e propostas de valorização do camponês, de superação, de escola, de sociedade,
de relação campo e cidade, de políticas públicas, currículo e projeto pedagógico
articulados numa perspectiva de transformação social.
Quando a Educação é do campo, ela apresenta a possibilidade da
construção do conhecimento a partir da realidade local, contribuindo assim, para
conhecê-la e nela intervir e, por conseguinte possibilitar mudanças concretas na
educação. Desse modo, essa perspectiva educacional proporciona a abertura de um
olhar sobre a realidade do campo, uma vez que os conhecimentos históricos e sociais
não foram valorizados, em virtude de uma negação cultural dos sujeitos do campo,
em que fora criado um estereótipo do homem do campo, sendo considerados pobres,
atrasados, sem perspectiva de emancipação social e sem cultura própria.
A Educação do campo, vai muito além da garantia do acesso a escola
ou contextualização de conteúdos, vêm no sentido de desconstruir paradigmas,
conceitos e pré-conceitos estabelecidos que vai além da educação escolar, é também
a mudança de um modelo de desenvolvimento para o campo, que busque superar o
antagonismo entre campo e cidade, onde ambos passam a ter o mesmo valor. Busca
a garantia de serem consideradas e respeitadas as existências de tempos e modos
diferentes de ser, viver e produzir no campo resgatando a identidade camponesa e
reafirmando suas raízes culturais.
18

De acordo com Caldart (2002, p. 30) a Educação do Campo:
Não se trata de propor um modelo pedagógico para as escolas do campo,
mas sim de construir coletivamente referências para processos pedagógicos
a serem desenvolvidos pela escola, que lhe permitam ser obra e identidade
dos sujeitos que ajuda a formar, com traços que a identifiquem com o projeto
político e pedagógico da Educação do Campo.

Sendo assim, cabe a escola uma importante tarefa de fazer a ligação entre o
cotidiano e o saber formal, entendendo que os educandos são possuidores de raízes
culturais que não podem ser eliminadas durante o processo de escolarização, mas
sim, reafirmadas permitindo que a partir daí consiga realizar intervenção na realidade
presente. Entretanto, atualmente vivemos um processo de alienação do sistema
educacional deixando de perceber o processo educativo como um processo integral
para a vida do educando.
Essa discussão precisa ultrapassar o perfil pedagógico e situar-se na vivência
educacional da vida no campo. Precisamos pensar o campo que queremos ter, a partir
das condições de vida de seus sujeitos pautando esse modo de vida no conteúdo
escolar, na perspectiva de mudança dessas relações de poder e também pensar o
campo como espaço de vida e não apenas de produção.
Os sujeitos do campo têm seu jeito próprio de viver e a escola é o local onde
estes buscam a ampliação de seus conhecimentos. Nesse sentido, a identidade e
o cotidiano dos sujeitos do campo devem ser tomados como ponto de partida para
o trabalho pedagógico, sendo também a referência para selecionar os conteúdos
escolares e os materiais didáticos. Sendo assim, os sujeitos do campo são os
protagonistas da educação realizada no campo.
Conforme destaca Caldart (2002, p. 25) “é tarefa específica da escola ajudar a
construir um ideário que orienta a vida das pessoas e inclui também as ferramentas
culturais de uma leitura mais precisa da realidade em que vivem”. Essa nova forma
de organização visa à formação global do sujeito, partindo do pressuposto de que
cabe à escola o papel de criar espaços de experiências variadas que oportunizem
aos indivíduos a construção de sua autonomia e produção de conhecimentos sobre a
realidade em que vivem.
A Educação do Campo nos remete a refletir sobre a contextualização da escola
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localizada no campo, bem como a busca por uma inversão social dos discursos
políticos e econômicos que tentaram descaracterizá-la, negando sua importância
para as classes menos favorecidas. Esta proposta de educação diferenciada, já tem
reflexo em muitas transformações nas escolas do campo. No entanto, apesar de
já terem ocorrido algumas mudanças relacionadas à educação, ainda há algumas
políticas educacionais aparentemente voltadas para a educação do campo, mas que
na verdade tendem a favorecer os pressupostos de uma educação da cidade numa
visão de homogeneização acerca do espaço campo-cidade.
Nesse sentido, é possível perceber a necessidade de um projeto educativo
coerente com o campo, com uma proposta curricular que contemple as especificidades
desse meio. No entanto, para além dessa realidade local, é preciso levar em conta
a amplitude da realidade nacional e mundial. É preciso que as políticas públicas
educacionais sejam muito claras para os profissionais e outros agentes que promovem
a educação escolar nesse meio, a fim de que, estes possam ser construtores de
inovadoras práticas pedagógicas na escola. Para a concretização destas práticas
é necessário tornar o educando e seus interesses parte do propósito da educação
escolar. Isso implica em uma escola que valorize o saber alternativo obtido pelo
educando por meio de sua vivência cotidiana e a partir desta, opere a transmissão do
saber sistematizado. Esta proposta vem sendo colocada em ação nas práticas das
lutas sociais.
A inter-relação entre o saber popular e o saber sistematizado proporciona
aos educandos compreender de modo mais aprofundado sua cultura, ou seja, ao
se transitar entre os saberes populares e acadêmicos é possível despertar nos
educandos um maior interesse nos estudos, porque o aprendizado na escola permite
a compreensão de muitas de suas atividades diárias.
As Diretrizes Curriculares de Matemática (PARANÁ, 2006, p. 48) deixam claro
que:
Pela educação matemática, almeja-se um ensino que possibilite aos
estudantes análises, discussões, conjecturas, apropriação de conceitos
e formulações de ideias. Aprende-se matemática não somente por sua
beleza ou pela consistência de suas teorias, mas, para que, a partir dela,
o homem amplie seu conhecimento e, por conseguinte, contribua para o
desenvolvimento da sociedade.
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Dessa exigência, o educador, como responsável pela organização e pela
metodologia da aula, tem o papel de levantar questões, que proporcionem situações
que favoreçam a ligação da Matemática à realidade dos educandos, estimulandolhes a discussão e a partilha de ideias. “Esse processo de contextualização visa à
atualização e aprofundamento do conteúdo pelo educador, possibilitando ao educando
estabelecer relações e análises críticas sobre o conteúdo”. (PARANÁ, 2010, p. 53).
Diante do exposto, fica claro a necessidade de uma educação diferenciada para
os sujeitos do campo, com conteúdos que valorizem a sua realidade, materiais didáticos
adequados, bem como, um calendário escolar específico que atenda as necessidades
dos sujeitos do campo. Esta conquista contribuiu para que a educação do campo se
torne uma política pública. Entretanto, mesmo assim, a luta dos movimentos sociais
não para, pois nas entrelinhas dessa lei estão acoplados os interesses do capital.

21

22

2. MODELAGEM MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

A articulação entre a Educação do Campo com a Modelagem Matemática pode
contribuir para a educação omnilateral. Educar criticamente é despertar no educando
um conhecimento matemático promovido por uma ação reflexiva e transformadora da
sociedade, contribuindo para a formação de um sujeito consciente, incentivado pelo
desenvolvimento do senso crítico.
Nesse sentido, o ensino da Matemática deve permitir aos educandos o
reconhecimento dos modelos matemáticos, ajudando-os a obter ferramentas que
possibilitem analisá-los criticamente, pois segundo Barbosa (2001, p. 22), “[...] mais
do que informar matematicamente as pessoas, é preciso educar criticamente através
da matemática. Essa dimensão ultrapassa os limites intrínsecos da matemática e
volta-se para a preocupação do ser sujeito pela matemática”.
Sob essa abordagem questiona-se que os conteúdos deveriam ser ensinados
com base na vivência dos educandos, ou seja, materiais didáticos e pedagógicos
adequados à realidade do campo. Para a concretização desse ensino, as Diretrizes
Curriculares de Matemática para a Educação Básica do Paraná (2006, p. 22) apontam que:
[...] cunhado pelos movimentos sociais no final do século XX, em referência a
identidade e cultura dos povos do campo, valorizando-os como sujeitos que
possuem laços culturais e valores relacionados à vida na terra. Trata-se do
campo como lugar de trabalho, de cultura, da produção de conhecimento na
sua relação de existência e sobrevivência.

Na busca por reverter à situação de defasagem posta no sistema atual, a
Educação Matemática propõe uma nova metodologia de ensino para a Educação
Básica. Desse modo, a Modelagem Matemática vem como uma alternativa que busca
relacionar o conhecimento vivenciado pelos educandos no seu dia a dia ao conhecimento
matemático formal. Além de vivenciar experiências matemáticas relacionando-as ao
contexto dos educandos, a proposta de ensino visa romper com a forma tradicional
na qual o ensino da matemática está inserido. Assim, a Modelagem Matemática “[...]
constitui-se em um conjunto de procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo
para tentar explicar, matematicamente, os fenômenos presentes no cotidiano do ser
humano, ajudando-o a fazer predições e a tomar decisões” (BURAK, 1992, p.62).
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Segundo Barbosa (2001), o ensino atual aborda problemas bem distintos da
Modelagem Matemática, uma vez que seu objetivo é contribuir para resolver esses
problemas da realidade com a matemática formal, pois mais do que
[...] o ambiente de aprendizagem de Modelagem, baseado na indagação e
investigação, se diferencia da forma que o ensino tradicional – visivelmente
hegemônico nas escolas - busca estabelecer relações com outras áreas e
o dia a dia. Este último procura trazer situações idealizadas que podem ser
diretamente abordadas por ideias e algoritmos sugeridos pela exposição
anterior do educador. Os educandos, portanto, já sabem proceder e o que
utilizar na abordagem das situações (idem, p.8).

As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná sugerem temas centrais
de trabalho que façam essa ligação entre a realidade do campo e os conteúdos
sistematizados, para que o trabalho pedagógico no campo não fique descontextualizado
(PARANÁ, 2006).
Assim é explicitado:
Eleger temas centrais para a prática pedagógica escolar pode ser um
caminho para articular os conhecimentos específicos das áreas. Por exemplo:
Meio Ambiente, Trabalho na terra, Alimentação, Saúde podem ser temas de
projetos escolares, porém a essência do trabalho estará na articulação a ser
feita entre as áreas do conhecimento (PARANÁ, 2006, p.47).

Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares de Matemática para a Educação Básica
do Paraná (2006) propõem “[...] a Modelagem Matemática tem como pressuposto
a problematizarão de situações do cotidiano, ao mesmo tempo em que propõe a
valorização do educando no contexto social, procura levantar problemas que sugerem
questionamentos sobre situações de vida” (PARANÁ, 2006, p.64-65).
Nesta linha, Burak (2004) indica que as atividades do cotidiano do educando
podem ser apropriadas em sala de aula e dessa forma auxiliar o educando na
sua compreensão sobre os problemas reais em que vivem, formando ainda a sua
consciência crítica.
A Modelagem Matemática, assim como a Educação do Campo pressupõem o
ensino e a aprendizagem da matemática a partir de situações do cotidiano e temas
de interesses dos grupos e assim, relacionar o contexto dos povos do campo com
o conhecimento escolar, articulando os conhecimentos já sistematizados e, dessa
forma, romper com a dicotomia existente entre a matemática formal e sua utilidade
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no cotidiano. Vale dizer que esta é a principal dificuldade que os educadores têm,
decorrente, muitas vezes, da falta de (in)formação profissional, adquirir o conhecimento
matemático por meio de práticas educativas, transformando a linguagem algébrica
dos dados empíricos trazidos pelos educandos em ferramentas para a concretização
de uma aprendizagem mais significativa.
A matemática é considerada um instrumento que proporciona à formação de
capacidades intelectuais, bem como, a estruturação do pensamento, a agilidade do
raciocínio do educando, na sua aplicação a problemas e situações da vida cotidiana,
atividades corriqueiras do mundo do trabalho e apoio à construção de conhecimentos
em outras áreas. Sobre esta questão é importante trabalhar de modo interdisciplinar
para explicitar a realidade, transformando-a em conhecimento. A interdisciplinaridade,
por sua vez, permite ao educando a apropriação de novos conceitos e conhecimentos
em outras áreas curriculares.
Machado (1995, p. 193) explica:
A interdisciplinaridade é hoje uma palavra-chave para a organização escolar,
pretende-se com isso uma intercomunicação efetiva entre as disciplinas,
através da fixação de um objeto comum diante do qual os objetos particulares
de cada uma delas constituem subobjetos.

Sob esse viés, a interdisciplinaridade é um processo contínuo que envolve
todos os educadores num processo de integração entre os conteúdos, buscando
romper com a fragmentação das disciplinas, pois o ensino não pode ocorrer de forma
separada, mas sim, interligada.
Nesse sentido, Fazenda (1993, p. 23) define interdisciplinaridade como a
[...] interação existente entre duas ou mais disciplinas. Essa interação pode ir
da simples comunicação de ideias à integração mútua dos conceitos diretores
da epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos
dados e da organização referentes ao ensino e à pesquisa.

Ao utilizar a Modelagem no ensino da matemática, o educador pode estabelecer
relações com os educadores de outras disciplinas de forma interdisciplinar, analisando
o desenvolvimento da aula por meio de conteúdos e materiais que possam ser
relacionados à realidade dos educandos.
A Modelagem Matemática se apresenta como uma tendência metodológica,
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que por partir de temas de interesse, pode oportunizar a relação com outras áreas do
ensino, como língua portuguesa, história, geografia, por exemplo.
Na Educação do Campo, a interdisciplinaridade tem como objetivo, segundo
Ramos (2005, p. 106), a
[...] reconstituição da totalidade pela relação entre os conteúdos originados
a partir distintos recortes da realidade; isto é, dos diversos campos da
ciência representados em disciplinas. Isto tem como objetivo possibilitar a
compreensão do significado dos conceitos, das razões e dos métodos pelos
quais se pode conhecer o real e apropriá-lo em seu potencial para o ser
humano.

Contudo, essa visão educacional está sendo compreendida hoje como o campo
da construção de conhecimento e de sistematização dos conhecimentos acumulados.
Dessa maneira, a Modelagem Matemática permite trazer para as experiências diárias
os conhecimentos científicos historicamente sistematizados pela humanidade, bem
como articular com os conhecimentos utilizados pelos pequenos e médios agricultores
camponeses e familiares.
A Modelagem Matemática surge no sentido de contrapor o ensino da matemática
de forma tradicional, ou seja, de maneira linear e descontextualizada. Busca dar
embasamento para que os educadores trabalhem os conteúdos curriculares a partir
de situações reais e de interesse dos educandos.
Na Modelagem Matemática, os temas a serem estudados partem do interesse
dos educandos, ou seja, os problemas ou as dificuldades encontradas determinam os
conteúdos, e não o contrário. Sob essa perspectiva de ensino, os conteúdos passam
a ser significativos para os educandos, pois são colocados no centro do processo
educativo, a fim de que façam sentido em suas vidas, ou seja, para que os educandos
compreendam o porquê de aprender.
Nesse ponto, Burak (1987, p. 17-18) afirma que “[...] o ensino através da
modelagem procura propiciar o emergir de situações-problema às mais variadas
possíveis, sempre dentro de um contexto fazendo com a matemática estudada tenha
mais significado para o educando”.
Um dos maiores desafios que cabe aos educadores é promover a articulação
entre os saberes populares e os conhecimentos científicos, possibilitando que os
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educandos compreendam sua cultura e possam encontrar sentido sociocultural no
ensino.
Para a efetivação dialógica da modelagem em sala de aula, educando e
educador devem ser considerados sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, na
qual o educador deve valorizar o que o educando já sabe.
A metodologia de ensino voltada à Modelagem Matemática, assim como à
Educação do Campo permite traçar um paralelo com a educação proposta por Freire.
Conforme afirma Freire (2004), “não há um educador no educando, ou um educando
no educador, mais sim um educador-educando e um educando-educador”, pois ambos
constituem e fazem parte como sujeitos ativos do processo ensino-aprendizagem, ou
seja, o educador precisa sair da posição de quem apenas ensina e se colocar na
condição de quem aprende, sem eximir do educador a responsabilidade de socializador
do conhecimento previsto nos currículos escolares e de sua análise crítica.
Nessa abordagem, parafraseando o autor supracitado, o educador assume
o papel de socializador, orientador e problematizador. Socializador no sentido de
propiciar o acesso ao conhecimento matemático historicamente sistematizado pela
humanidade; de orientador nas ações a serem realizadas e de problematizador
ao desafiar os estudantes a buscarem resolver situações novas e desconhecidas,
articulando o conhecimento empírico ao conhecimento científico.
Seguindo a perspectiva de Burak (2004), são sugeridas cinco etapas que
podem ser realizadas em sala de aula, proporcionando a significação e a formação do
conhecimento matemático:
1) escolha do tema: esta etapa inicial consiste na discussão dos alunos e na
apresentação de temas que lhes são interessantes e causam inquietação. A partir
da mediação do professor, optam por um tema ou mais, as quais desenvolverão a
pesquisa.
2) pesquisa exploratória: educador e educando buscam subsídios sobre o tema
escolhido para posteriormente sistematizá-los. Nessa fase, a pesquisa de campo pode
ser uma estratégia relevante;
3) levantamento dos problemas: são elaboradas situações-problema a partir
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do tema proposto, sendo desenvolvidas habilidades criativas pelos educandos;
4) solução dos problemas, compreende ao momento em que os problemas são
discutidos e, pela mediação do professor, são trabalhados conteúdos matemáticos no
contexto do tema;
5) análise crítica das soluções: criticidade referente à matemática, aplicabilidade
e adequabilidade do tema escolhido, contribuindo para a formação de cidadãos
autônomos e participativos socialmente.
A Educação do Campo, assim como a Modelagem Matemática visa uma
educação vinculada à realidade a qual estamos inseridos, relacionando-a ao
conhecimento escolar e científico. Por esse viés, a Modelagem Matemática vincula-se
à matriz pedagógica, às práticas sociais, ao lugar e aos sujeitos envolvidos, “dialogando
sempre com a realidade mais ampla e com as grandes questões da educação, da
humanidade” (CALDART, 2002, s/p).
Portanto, ficou demonstrada a possibilidade de articular a Modelagem
Matemática e a Educação do Campo sem detrimento do conhecimento historicamente
elaborado, possibilitando a utilização da interdisciplinaridade como uma nova forma
de ensinar.
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3. A Modelagem Matemática na Educação do Campo: orientações didáticas

Sobre o uso da Modelagem Matemática no ensino de Matemática na Educação
do Campo apresentamos nessa unidade alguns exemplos. Para melhor contextualizar
as descrições há uma história, vivida por André e Aninha, que possivelmente expressa
à realidade vivida por nossos alunos.
Para a vivência da Modelagem, conforme será observado nas exemplificações,
foram consideradas as etapas previstas por Burak (2004), estas que orientam a ação
docente e não acontecem linearmente, mas são consideradas quando, em aulas, se
opta pelo trabalho com a metodologia aqui apresentada.

3.1 Escolha do tema e pesquisa exploratória

O tema para estudo, momento inicial do trabalho com a Modelagem Matemática,
foi propriedade rural. Esta escolha poderá ser vista no diálogo de André e Aninha, que
demonstraram familiaridade com o tema, por meio de suas vivências e instigaram a
turma nesse estudo envolvendo a Matemática.
A pesquisa exploratória, por sua vez, corresponde ao momento em que os
alunos são instigados pelo professor a investigar, anotar informações, consultar
diferentes fontes, entre outros. Neste exemplo, porém, a pesquisa foi feita por meio
da visita à propriedade rural e considerando informações coletadas no campo. É
nesta visita que, também, surgem os problemas e inquietações dos alunos que levam
a aprendizagem de Matemática.
Abaixo relatamos a história e inicia-se a possibilidade de trabalho com a
Modelagem Matemática.
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ANDRÉ E ANINHA: UM DIÁLOGO SOBRE E COM A MATEMÁTICA

Logo cedo, quando o sol já nasceu, Aninha pega o caminho para o colégio e
logo encontra seu amigo André. Os dois se cumprimentam e seguem na estrada para
o colégio
-Bom dia André!
-Bom dia Aninha, tudo bem?
-Nossa, acordei apressada hoje, estava ajudando o pai a ordenhar as vacas e
quase que me atraso para a escola!
-Eu sempre ajudo meu pai também... mas, ultimamente ando cansado, estou
ficando acordado até tarde para estudar matemática.
-Eu também André! Como está difícil aprender a matemática! Eu realmente não
estou conseguindo entender.
-Você fez a tarefa sobre unidades de medida?
-Eu tentei, mas não sei se está correto...
Distraídos com a conversa, os amigos quase nem percebem que já chegaram
ao portão da escola do campo Caminhos para o Saber.
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Aninha, pensativa, pergunta a André:
- Será que não existe um jeito mais fácil de aprender a matemática... onde será
que encontramos essa tal de matemática no nosso dia-a-dia?
-Não sei Aninha, respondeu André desanimado, às vezes até penso que ela só
existe na cabeça da professora.
Os dois então entram na sala de aula e ficam surpresos quando se depararam
com uma nova professora. A sala inteira estava barulhenta, todos estavam cochichando
sobre a novidade. André até pensou que estava na sala errada, mas se deu conta que
era sua sala quando viu os colegas. A professora foi logo se apresentando:
- Olá turma, bom dia! Meu nome
é Marlene e eu sou a nova professora de
matemática.
A sala toda ficou silenciosa, todos
estavam curiosos para saber mais sobre a
nova professora.
-

Vocês

gostam

de

matemática?

Indagou a professora
Aninha e André se olharam e fizeram uma expressão de desânimo, assim como
toda a sala. A professora, percebendo as expressões da turma, disse:
-Vocês sabiam que a matemática está presente em tudo no nosso dia-a-dia e
ela pode ser até mesmo divertida?
Os alunos espantados, ficaram calados. A professora continuou:
-Vocês não acreditam? Então, na aula de hoje, vou mostrar para vocês como é
possível ver a Matemática no cotidiano, o que acham?
André, que era bastante falante, disse a professora:
- Professora, nos todos aqui moramos no campo, a matemática também pode
ser vista no campo?
A professora muito animada respondeu:
-Eu também moro no campo! O campo tem uma infinidade de exemplos da
matemática, que vocês utilizam e nem sabem... querem ver?
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Todos responderam em coro:
-SIM!
- Combinado! Então nós vamos aprender Matemática a partir do contexto do
campo.
Aninha curiosa, perguntou:
- De que maneira fará isso professora?
- Vocês escolherão um tema e sobre ele estudaremos matemática! Respondeu
a professora.
Aninha e André, nesse momento, contaram sobre a propriedade rural de seus
pais, cada um com sua realidade e a professora, sobre isso, questionou:
- Querem estudar sobre isso?
- Sim, disseram as crianças.
Então, o tema propriedade rural, espaço de vida pessoal das crianças e
profissionais de seus pais tornou-se tema das aulas de Matemática.

A professora Marlene, sobre isso, propôs um passeio até a propriedade rural
do Sr. Lucas Nahirne, pai de uma das crianças da turma. Nesta visita as crianças
puderam conhecer ainda mais a realidade e pesquisar.
Ao conhecer as dependências da casa do Sr. Lucas, André e Aninha observaram
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um quadro da propriedade na parede e começaram a indagar sobre as formas,
formatos e organização daquele lugar.
André questionou:
- Como conseguiram colocar a propriedade num quadro desses?
A professora explicou:
- André o que você está vendo ai é possível devido a escala, a qual indica a
relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto real.
- Hum professora, acho que já vi algo sobre isso.
- Em sala de aula veremos mais sobre esse tema.
Ana questionou:
- Qual o tamanho da propriedade Sr. Lucas? Como ela foi medida? Qual a
unidade usada?
Sr. Lucas explica que foi utilizada as medidas agrárias.
Perguntou Aninha:
- Mais como assim medidas agrárias?
Indagou André:
- Eu conheço apenas o m² como unidade padrão pra medir áreas.
- Para medir grandes extensões de terra utilizamos o Hectare como unidade
padrão, porém existem outras unidades de medida usadas para medir áreas André,
veremos isso em sala – concluiu a professora.
Aninha perguntou:
- Professora mais se eu pegasse uma corda e fosse fazendo o contorno da
propriedade com ela eu não estaria fazendo a área?
- Calma Aninha, não vamos confundir as coisas, o que você está me falando
chama-se Perímetro, o qual corresponde a medida do comprimento de um contorno.
Quando voltarmos para a sala de aula, explicarei a diferença entre perímetro e área.
André questionou:
- Além disso professora, olhando pra esse quadro percebo algumas figuras
geométricas, elas podem existir neste espaço?
A professora, por sua vez, observava os alunos e, por isso, solicitou que eles
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anotassem as questões para poderem utilizar e pensar sobre elas na escola.
Em uma visita pela propriedade os alunos se deparam com o açude.

Logo foram fazendo perguntas ao Sr. Lucas:
- Qual o tamanho desse açude? Ele tem capacidade para quantos peixes?
Seu Lucas respondeu:
- Ele mede 30 metros de comprimento por 22 metros de largura e tem
necessidade de distribuição de 25 gramas de calcário por metro quadrado.
Aninha perguntou:
- Mais essa grama que o Sr fala tem relação com o quilograma? E pelo que eu
saiba a venda de calcário é feita só por tonelada.
Ainda com algumas dúvidas André questionou:
- Professora mais pela medida de comprimento largura e altura desse açude,
conseguimos saber quantos litros de água ele possui?
O segundo lugar visitado foi a horta do Sr. Lucas na qual ele cultiva vários tipos
de hortaliças, ervas medicinais, frutas, flores e ainda tem um tanque com peixes para
irrigar a horta. Porém, foi uma grande surpresa para as crianças o formato da horta
que era arredonda e tinha um tanque de peixes no centro. Seu Lucas explicou que o
nome dado a uma horta redonda é “MANDALA”.
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Nesse momento as crianças indagaram a professora:
-Mas, o que a horta tem haver com a matemática?
Então, a professora sabiamente indagou o Sr. Lucas:
- Como o senhor fez para saber as medidas exatas para construir a sua Horta
Mandala?
Seu Lucas afirmou que havia fincado uma estaca no centro onde pretendia
fazer a horta e que com uma corda amarrada na estaca pode delimitar a extremidade
de sua horta.
A professora então explicou que o que o senhor Lucas não sabia é que estava
usando a medida do raio do circulo ao delimitar com a corda a área da horta.
Observando o canteiro com flores que o Sr. Lucas tinha na horta André logo
falou:
- Olha as flores Aninha!
- Oba!
- Já sei onde está a Matemática das flores, elas são simétricas...
- Como assim?
- O que são flores simétricas? Falou Aninha.
- São flores com os dois lados iguais. Disse André.
A professora ouvindo disse as crianças anotem essa pergunta que ao
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retornarmos para a sala de aula vamos entender melhor o que é simetria.
As crianças, com a mediação da professora, iam percebendo que existia
Matemática por todos os lados.
A professora Marlene alertou:
- Observem há muita Matemática por aqui! Olhem a porteira da propriedade.
Os alunos olharam e logo pensaram nas medidas dela, alguns até falaram
quantos metros ela tinha de comprimento. A professora foi até a porteira e mostrou:
-Olhem para a forma dela. Que forma geométrica ela tem?
Os alunos responderam que aquela forma era retangular. A professora continuou
-Olhem agora para o telhado da casa. O formato é diferente não é?
Todos concordaram e assim continuou a visita, cheio de dúvidas e descobertas.
Em um terceiro momento da visita, a professora foi até a estrebaria e indagou
os alunos:
- Quem aqui tem vacas na sua propriedade?

Aninha e André logo se manifestaram. A professora perguntou:
-Aninha, você ajuda seu pai a tirar o leite das vacas?
-Sim, professora, todos os dias, respondeu ela, orgulhosa.
- Que bom Aninha! Seu pai vende o leite das vacas para quem? Por qual valor
seu pai vende o litro do leite?
Aninha ficou confusa e tímida, e respondeu
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-Não sei, professora
A professora sorriu e disse:
- Não se preocupe Aninha, nós vamos aprender isso em sala, mas pergunte ao
seu pai por quanto ele vende.
Observando a expressão curiosa de Aninha, a professora adiantou:
-Para definir o preço desse leite, o produtor precisa levar em conta os gastos
que ele tem para conseguir sua produção de leite.
André, se sentindo intrigado, perguntou
-Como assim, professora? Que gastos são esses?
-André, as vacas comem ração, essa ração tem um custo, não é? Também o
custo com a pastagem e o cercamento dessa pastagem. Outro gasto é o transporte
desse leite. Esses são alguns exemplos de gastos que o produtor tem e que devem
ser levados em conta no momento de definir o preço do litro de leite.
André respondeu:
- Nossa! Não sabia que era tão complicado assim produzir leite. Talvez plantar
milho seja mais simples!
O grupo todo riu, e a professora respondeu:
- Toda a produção do campo, seja de leite, carne dos animais e qualquer tipo
de plantio passa pelo mesmo processo. Vou dar um exemplo, o plantio de milho.
Para definir o preço da venda milho, o produtor calcula todos os gastos que teve para
produzi-lo. Esses gastos vão desde a correção do solo, dos insumos para plantá-lo
até os gastos com a colheita e transporte do milho produzido.
Durante a visita a estrebaria, ainda, e com a presença do Sr. Lucas, os alunos
questionaram sobre as diferenças entre propriedades leiteiras na hora da escolha
da raça das matrizes leiteiras, dos recursos aplicados e do trato alimentar de uma
propriedade para outra, bem como na variação do preço pago pelo leite.
- Porque varia preço do litro de leite de uma propriedade para outra? Perguntou
André.
Sr. Lucas explicou:
- O preço do leite varia conforme é avaliada a qualidade da produção. Essa
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qualidade depende principalmente do investimento no trato e na forma como é feita
a ordenha das matrizes. A utilização da higiene adequada, ordenhadeira mecânica e
resfriador, contribuem para isso.
Seu Lucas contou, também, aos alunos:
- Aqui na minha propriedade o preço que pago por cada litro de leite, é em torno
de R$ 0,82 a R$ 0,90, ou seja, uma média de R$0,86 por litro, acrescentando que se
o leite for premiado na qualidade recebe mais R$ 0,05 por litro; Ele também relatou
que depois de muitos investimentos conseguiu o selo de qualidade do leite de sua
propriedade e consequentemente o aumento no preço.
Quando questionado pelas crianças sobre a produção no terreno o Sr. Lucas
explicou:

- Eu cultivo milho, mandioca, batata doce, entre outros. Grande parte do milho
produzido é utilizado para silagem, que auxilia na alimentação das vacas leiteiras,
outra parte é utilizada para alimentação dos demais animais.
André perguntou:
- E as demais plantações citadas são vendidas?
- Não. Todas as plantações produzidas aqui são utilizadas para o sustento da
família e dos animais. Somente quando produz em excesso, vendemos o que não
iremos aproveitar. Explicou o Sr. Lucas.
A professora para instigar os alunos a conhecerem novas coisas perguntou:
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- Qual é a área utilizada para produzir milho. Quanto o Sr gasta até a colheita?
- Normalmente plantamos 3 pacotes de milho que ocupa uma área de 2
alqueires podendo variar conforme o mecanismo utilizado para a plantação. Depois
vou fornecer uma nota para que vocês possam analisar. respondeu o Sr. Lucas.
-O Sr planta milho transgênico? perguntou um dos alunos.
O Sr. Lucas fez uma negativa com a cabeça e respondeu:
- Nós optamos por não trabalhar com os transgênicos por acreditar que acarreta
graves problemas a saúde humana, dos animais, e ao meio ambiente trabalhamos
com a agricultura convencional, com o uso de fertilizantes e de alguns agrotóxicos
quando muito necessário.
Depois da visita as crianças fizeram muitas anotações a partir dos locais
visitados na propriedade: açude, casa, horta, estrebaria e a observação da planta do
terreno. Ao retornar em sala de aula, fez-se uma análise dos dados levantados pelos
alunos que foram aproveitados pela professora no decorrer das próximas aulas.

Após apresentada a história que expressa o momento inicial do trabalho
com a Modelagem Matemática, a partir do cotidiano das crianças, passamos para
apresentação dos problemas que surgiram da visita e dos conteúdos matemáticos
aprendidos.

3.2 O levantamento e a solução dos problemas

A partir da visita desenvolvida, as crianças anotaram informações e criaram
seus próprios problemas, estes que na Modelagem Matemática são utilizados
pelos professores ou reorganizados por eles, para o trabalho com os conteúdos de
Matemática.
Apresentamos na sequência, os problemas originários do contexto e da
discussão em sala.
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1ª SITUAÇÃO- PROBLEMA: PLANTA DO TERRENO
Os primeiros questionamentos foram sobre a planta da propriedade, escala,
unidades de medidas, área e perímetro e medidas agrárias. Mais especificamente, foi
problematizado: Qual é a planta da propriedade rural? Como ela pode ser medida?
Qual o seu formato?
Para solucionar estes problemas, a professora optou para trabalhar com a
planta da propriedade rural.
Destaca-se que a propriedade analisada (e visitada pelas crianças) localiza-se
no interior do município de Nova Laranjeiras, distrito Rio da Prata, Estado do Paraná,
sendo esta uma propriedade que pertence à família do Sr. Lucas Nahirne1.
Figura 1: Representação gráfica

Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.

Possui uma área aproximada de 7,5 hectares. Esta comunidade contém famílias
que na sua maioria são agricultores e sobrevivem da agricultura familiar por meio
do plantio de feijão, fumo, milho, hortaliças, entre outros. Também complementam a
renda com a venda de leite e criação de animais.

1. Termo de consentimento livre, esclarecido, assinado, datado e arquivado referente ao uso do nome
do agricultor, 59 anos, residente na comunidade Rio da Prata/N.L, o qual é pai de uma das autoras..
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Figura 2: Representação gráfica

Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.

A fim de iniciar o procedimento, o primeiro passo foi analisar a propriedade,
para isso, utilizou-se como recurso de mídia o Google Earth2, que registra imagens por
satélite. Após, foi delimitada a área a ser trabalhada, conforme ilustra a figura abaixo.
Figura 3: Propriedade do Sr. Lucas Nahirne

Fonte: www.googleearth.com.br/

2. Google Earth é um programa de computador cuja função é apresentar um modelo tridimensional do globo
terrestre, construído a partir de mosaico de imagens de satélite obtidas de fontes diversas, imagens aéreas
(fotografadas de aeronaves) e 3D. Desta forma, o programa pode ser usado simplesmente como um gerador
de mapas bidimensionais e imagens de satélite ou como um simulador das diversas paisagens presentes no
Planeta Terra. Com isso, é possível identificar lugares, construções, cidades, paisagens, entre outros elementos.
Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Earth < Acesso em 25 de setembro 2015>.
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Diante da imagem da propriedade na Figura 4, pode-se perceber no canto
inferior a escala em que foi reproduzida a figura.
Figura 4: imóvel rural

Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.

Barra de escala (ou legenda de escala) é um segmento de reta que aparece
nas imagens aéreas do Google Earth, a barra indica a escala com a qual os objetos
aparecem representados na imagem.
Figura 5: escala

Fonte: www.googleearth.com.br/

Entende-se por Escala a relação existente entre o tamanho ou distância
real (natural) de fenômenos geográficos com o tamanho ou distância com que são
representados em mapas. Para calcular a escala, basta lembrar o seu conceito: Escala
(E) é a relação (divisão) entre a área do mapa (d) pela área real (D). Assim:
Figura 6: escala

Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.
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Usamos escala quando queremos representar um esboço gráfico de objetos,
da planta de uma casa ou de uma cidade, mapas, maquetes, etc.
Dessa forma, se no mapa a escala indicada é de 1:108, isso quer dizer que
cada medida no desenho do mapa é 108 vezes menor que a realidade, sendo assim:
Cada 1 cm medido no mapa representará no real 108m ou na forma de fração

, ou

na forma decimal.
Essa representação expressa uma escala gráfica, ou seja, a associação
existente entre a medida de um fenômeno em um mapa e a mesma
medida em tamanho natural. Apresenta
Apresenta-se sob a forma de uma reta
dividida em partes, em que se observa uma graduação de distâncias.

Figura 7: escala gráfica

Fonte: www.brasilescola.com

A escala deve ser informada junto ao mapa; geralmente é colocada no canto
inferior direito.

Figura 8: escala gráfica

Fonte: www.brasilescola.com
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A partir dessa explicação, a professora convidou os alunos para obterem a
escala de outras imagens, trazidas por ela. Medindo com régua o comprimento da
legenda da escala eles anotaram o valor real correspondente, por exemplo, a escala
para a imagem da x corresponde a 100 8,4, ou seja, como o comprimento da barra
é 4,8 cm e o valor real correspondente é 31 metros, então cada 4,8 cm na imagem
correspondem a 3100 cm.
A partir disso os alunos converteram escalas obtidas das praças em frações
da unidade, ou seja, em que o numerador é 1. A escala y, por exemplo, representada
por 3100 8 ,4 ou, com um arredondamento, 645 1 . Frações da unidade são boas
representações para escala, pois para saber o comprimento real da largura, basta
multiplicar seu comprimento na imagem por 645.
Figura 9: Propriedade do Sr. Lucas Nahirne

Fonte: www.googleearth.com.br/

Na figura 9, após a delimitação da área, parte-se para representar a área que
corresponde.
Área é um conceito matemático que pode ser definida como quantidade de
espaço bidimensional, ou seja, de superfície. De acordo com o SI o metro quadrado
(m²) é considerado a unidade principal de medida de área, seguido de seus múltiplos
e submúltiplos. Observe o quadro:
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Figura 10: Múltiplos do Metro

UNIDADE
FUNDAMENTAL

MÚLTIPLOS

SUBMÚLTIPLOS

Quilômetro
Quadrado

Hectômetro
Quadrado

Decâmetro
Quadrado

Metro
Quadrado

Decímetro
Quadrado

Centímetro
Quadrado

Milímetro
Quadrado

km²

hm²

dam²

m²

dm²

cm²

mm²

1.000.000 m²

10.000 m²

100 m²

1 m²

0,01 m²

0,0001 m²

0,000001
m²

Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.

Transformação de Unidades:

Figura 11: Transformação das unidades

Fonte: ensinoqmc.blogspot.com

A medida que as unidades seguem a orientação da direita os valores são
multiplicados por 100. E a medida que seguimos para a esquerda os valores são divididos
por 100.

Outras unidades de área:
1 polegada quadrada = 6,4516 cm²
1 pé quadrado = 929,03 cm²
1 quarta de chão = 12.100 m²
1 prato de chão = 968 m²
1 litro de chão = 605 m²
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A partir da escala que foi captada por meio da imagem do terreno, determinouse o tamanho da célula (malha) no Geogebra, bem com a área da célula e do terreno.
Como em nossa região a unidade agrária usada é o “alqueire”, foi proposto aos alunos
que fizessem o cálculo de quantos alqueires compunham aproximadamente cada
terreno apresentado. A atividade revelou-se instigante aos alunos, visto que, em sua
maioria, os alunos residem em propriedades próximas à escola, visto também que as
imagens dos terrenos apresentados para o cálculo de sua área já eram conhecidas
por muitos dos alunos.

Figura 12: Malha quadriculada

Fonte: www.googleearth.com.br/

Dessa forma, para nomear áreas de grande extensão territorial, usamos o
hectare, sendo a unidade mais empregada para medir fazendas, chácaras, sítios,
regiões de plantações e loteamentos rurais, equivalente a 10.000 m², ou seja:
1 hectare é a área de um quadrado que possui 100 m de lado.
Assim: 1ha = 100m . 100m = 10.000 m²
Na Agricultura Familiar Brasileira, as unidades m² (metro quadrado) e o ha
(hectare) são as mais utilizadas, mas em determinadas propriedades rurais ainda
prevalecem às medidas agrárias antigas, com técnicas rudimentares de medição
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desde os tempos remotos. Esses saberes matemáticos ligados a essas medidas
agrárias fazem parte da cultura desse povo e não podemos negar.
A unidade hectare (ha) de padrão nacional/internacional foi criada como forma
de unificar as diferentes unidades de medidas agrárias existentes em nosso País.

Figura 13: Múltiplos e Submúltiplos da Unidade Agrária Are.

Unidade Agrária

Unidade

Equivalência em are

Equivalência em m²

Hectare (múltiplo)

ha

100

10.000

Are (Unidade fundamental)

a

1

100

Centiare (submúltiplo)

ca

0,1

1

Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.

Transformação de Unidades:

Para transformar hectares em m² basta multiplicar a área dada por 10 000.
Para transformar m² em hectares basta dividir a área dada por 10 000.

Outra medida utilizada é o alqueire, medida que varia de acordo com a região.
Dessa forma, no Paraná utiliza-se o alqueire Paulista com 24.200 m². Mais tarde essa
unidade passou a ser utilizada pelos agricultores brasileiros como unidade de medida
agrária, ainda em vigor em nosso País. Porém nunca foi uniforme no Brasil (SILVA,
2010), continua variando de uma região para outra:
• 1 alqueirão = 193.600 m²
• 1 alqueire mineiro = 48.400 m²
• 1 alqueire da região Norte = 27.225 m²
• 1 alqueire baiano = 96.800 m²
• 1 alqueire paulista = 24.200 m²
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Transformação de Unidades:

Para converter alqueires em m², basta multiplicar pela quantidade de m²,
correspondente a cada tipo de alqueire.
Para converter m² em alqueires basta dividir pela quantidade de m²,
correspondente a cada tipo de alqueire.

Por conseguinte, foram pontuadas algumas atividades sobre as principais
medidas que o Sr. Lucas Nahirne utiliza em sua propriedade, relacionando os saberes
matemáticos com os conteúdos científicos. Como a propriedade possui 7,5 hectares,
sua superfície em m² corresponde a 75.000 m². Para converter metros quadrados em
alqueires paulistas, basta pegar o valor da área desejada em metros quadrados e
dividir por 24.200 metros quadrados, ou seja:
75.000 m² ÷ 24.200 m² = 3,10 alqueires
As principais subunidades do alqueire são: o litro (605m²), o prato (968 m²), a
quarta (6.050m²), a braça quadrada (4,84 m²), etc. Para transformar 75.000 m² em
litro, prato e quarta basta fazer o mesmo procedimento e dividir pelo valor de cada
subunidade, desse modo tem-se:
75.000 m² ÷ 605 m² = 123,4 litro
75.000 m² ÷ 968 m² = 77,5 prato
75.000 m² ÷ 6.050 m² = 12,4 quarta
75.000 m² ÷ 4.84 m² = 15,4 braça quadrada
O Litro é a medida da superfície de um terreno rural em que se faz a semeadura
de um litro (capacidade) de sementes de milho ou feijão, em covas com 3 ou 4 grãos,
num espaçamento de 1m x 1m, cobrindo uma área de 11m x 55 m, ou seja 605 m².
Delimitação de um terreno representando uma área de 1 Litro de terra.

Como o senhor faria o cálculo de uma área
irregular de um roçado com um lado de 150 m,
outro lado de 140 metros, frente de 70 m e
fundo de 80 metros? Qual é a área?
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1m
1m

55m = 25 braças
1m

11 m= 5 braças

Foi apresentado um desenho quadrangular com 130 m de frente; 150 m de
fundo; um lado de 195 m e outro de 196 m. Analisando as respostas vimos que a
maioria teve dificuldade, nem respondeu ou respondeu equivocadamente, pois a
maioria do resultado não deu o valor aproximado da área. Porém apenas alguns
procederam assim: somaram os comprimentos e dividiram por dois, somaram as
larguras e dividiram por dois, depois multiplicaram estes dois resultados. Como
podemos observar:
150 + 130 = 280 : 2 = 140 m e 195 + 196 = 195,5 m, então: 140 x 195,5 = 27 370
m2, e alguns ainda transformaram a área para litros, onde 27 370 : 605 = 45,23 litros.
Essa técnica de somar os lados dois a dois, dividir por 2 e depois multiplicar
os resultados era um método de medição já utilizado no Egito antigo. Embora na
matemática acadêmica esse cálculo não seja o absolutamente correto ele é válido
para o fim a que se propõe já que a diferença não é muito significativa, principalmente
em se tratando de um exemplo semelhante em que as medidas dos lados opostos
sejam aproximadas.
Complementando: Á área da medida analisada é realmente 27 370 m² = 5
624,95
Braças quadrada = 45,23 litros = 4,52 quartas = 1,13 alqueires = 2,73 hectares.
Referentes às unidades de medidas agrárias e de comprimentos lineares
antigas, utilizadas na Agricultura Familiar Brasileira desde o Período Colonial (início:
século XVI e término: século XIX) até os dias de hoje, os agricultores brasileiros
para medir suas terras fazem uso das medidas agrárias antigas ainda em vigor e
que praticamente todas essas unidades de medidas são derivadas da unidade de
comprimento Braça:
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Quadro 1 – Definição e Equivalência das Unidades Agrárias Utilizadas no Brasil3

Fonte: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_
pde/2010/2010_uepg_mat_artigo_jose_erasto_bueno_antunes.pdf>

3
Atividade adaptada de: ANTUNES, J. E. B. A Matemática em Medidas Agrárias de Propriedades Rurais.
PDE, Tibagi/Pr, 2011.
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Quadro 2 – Definição e Equivalência das Unidades Agrárias Utilizadas no Brasil

Fonte: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_
pde/2010/2010_uepg_mat_artigo_jose_erasto_bueno_antunes.pdf>

Quadro 3 – Definição e Equivalência das Unidades de Comprimento Linear Aplicada
na Agricultura Brasileira
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Fonte: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_
pde/2010/2010_uepg_mat_artigo_jose_erasto_bueno_antunes.pdf>

A partir da propriedade delimita por meio de linhas, se pode estabelecer figuras
geométricas:
Figura 14: Delimitação da propriedade

Fonte: www.googleearth.com.br/

Figura 15: Delimitação da propriedade

Fonte: www.googleearth.com.br/
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A- Triângulo
B- Losango
C- Triângulo
D- Losango
E- Trapézio
F- Retângulo
G- Pentágono

Podemos ainda definir a área que é a medida de uma superfície e o perímetro
é a medida do comprimento de um contorno dessas figuras:
Figura 16: Perímetro e Área de figuras planas
PERIMETRO

ÁREA
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Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.

Observando a área da propriedade do Sr. Lucas Nahirne, percebeu-se que esta
não pode ser definida como uma figura geométrica específica. Dessa forma, conforme
ilustração abaixo, os alunos utilizaram a malha quadriculada para representa-la.
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Partindo dessas explicações iniciais e debate em sala, a professora Marlene,
mencionada em nossa história, oportunizou o trabalho com outros problemas, definido
por ela, após ouvir os alunos.

a) Se cada quadrado da malha quadriculada equivale a 0,5cm² dê as medidas
de área aproximadas de cada figura expressa acima.

b) Qual a área da figura expressa pelo retângulo F, de base 14m e altura 7m?
A área do retângulo é expressa pela seguinte formula: A=b.h
Logo, A= 14. 7= 98m2

c) Com o auxílio de um transferidor, qual é o ângulo do trapézio E?

d) Sabendo que os lados do losango D medem 4m, 6m, 5m e 5,5m, calcule o
perímetro da figura.
Perímetro é definido como a soma de todos os lados da figura, logo: P= 4+ 6+5
+5,5 = 20,5m

e) Calcule a área do trapézio sabendo que sua diagonal maior mede 6,9m e
sua diagonal menor mede 5,5m.
A área do trapézio é dada pela seguinte formula: A= B. h/2.h

f) Sabendo que o triângulo C possui 69° e 77º, quanto falta para completar os
180°? Conclui-se que este triângulo é equilátero, escaleno ou isósceles?
69º + 77º+? = 180º
69º + 77º + 34º = 180º

Conclui-se que este triângulo é escaleno, pois possui os três lados com
medidas diferentes.
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Usando a malha quadriculada descreva os seguintes espaços de sua
propriedade. Agora encontre aproximadamente a área e o perímetro desses espaços:
a) os tanques de peixes.
b) o galpão das galinhas.
c) o chiqueiro.

Referente a esse terreno, reservado para plantar mandioca, pretende-se colocar
alambrado de arame em todo o contorno desse terreno cujas formas e medidas estão
representadas na figura.
Figura 17: Delimitação da propriedade

Figura 18: Figura plana

Fonte: www.googleearth.com.br/

Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.

a) Quantos metros de alambrado serão necessários?
b) Primeiramente necessita encontrar o perímetro dessa figura, para isso, basta
somar todos os lados:
30m + 40 m + 10m + 20m + 20m + 60m = 180 m
b) Qual será o custo da obra, se cada metro colocado de alambrado custa R$
30,00?
Para responder essa questão, vamos realizar uma regra de três:
1 m ------------ R$ 30,00
180 m --------- x
X= 5400 m
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2º SITUAÇÃO-PROBLEMA, SOBRE O AÇUDE:

Neste trabalho procurou-se buscar a aplicação da matemática dentro do
contexto onde alunos e comunidade estão inseridos, ou seja, o campo, e mostrar às
diversas formas onde se pode trabalhar a temática Agricultura Familiar. Poderia estar
abordando a matemática na cultura da soja, milho, trigo, criação de aves, suínos,
leite entre outros, porém, neste momento foi abordada a matemática na piscicultura,
pela riqueza de abordagem dos conteúdos de matemática no Ensino Fundamental e
pela possibilidade da interdisciplinaridade com as disciplinas de ciências, geografia,
língua portuguesa, artes, educação física, pela enorme quantidade de produtores de
peixes nesta região e por ser uma forma de produção agrícola presente na Agricultura
Familiar.
Para toda atividade a ser desenvolvida, seja ela no campo ou na cidade,
deve-se ter conhecimento técnico específico desta, se tem mercado, a viabilidade do
investimento. Na agricultura temos a EMATER (Instituto Paranaense de Assistência
Técnica e Extensão Rural), a Secretaria Municipal da Agricultura que são parceiras
dos agricultores, especialmente agricultura familiar, dão toda assistência necessária,
principalmente para a piscicultura, onde a maioria são agricultores familiares e também
por envolver questões ambientais. Na construção de um açude é necessário antes de
tudo verificar a liberação junto ao IAP (Instituto Ambiental do Paraná), por se tratar de
água e estar geralmente próximo de nascentes ou rios.
Neste momento pode discutir a importância da mata ciliar nos rios, lagos e
nascentes, a oportunidade de compartilhar com a disciplina de ciências sobre esse
assunto é perfeito, é oportuno o conhecimento da lei ambiental e da necessidade de
uma ação coletiva consciente para a preservação da água, ar, do planeta.
Em nosso estudo consideramos que o açude está construído e vazio, apresentase na forma retangular, levantaremos alguns cálculos matemáticos presente nesta
atividade4, desde a correção do solo a comercialização dos peixes (tilápia).

4. Atividade adaptada de: LAZZARI, V.D. A Matemática na agricultura : as práticas da agricultura motivando o
ensino de matemática na 6ª série. PDE, Assis Chateaubriand, 2009.
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Figura 19 : Açude da propriedade

Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.

Para a criação de peixes em açude vários fatores são levados em consideração:
a acidez do solo, o ph da água, a temperatura, a área do açude (lâmina de água ou
superfície do açude) e tipos de ração para cada período.
De início será necessária a correção do solo do açude com calcário, a quantidade
a ser distribuída deve ser indicado pelo técnico responsável, também se utiliza cal
para matar bactérias e micróbios existentes nas poças de água que permanecem
após a retirada dos peixes e da água. Tomaremos como exemplo um açude de 30
metros de comprimento por 22 metros de largura e com necessidade de distribuição
de 25 gramas de calcário por metro quadrado.
Sobre isso e após a visita, os alunos levantaram os seguintes
questionamentos:
1) O que é perímetro? Como calcular o perímetro deste açude?
O perímetro de um determinado lugar é a soma das medidas de seus lados.
Pegando as dimensões do terreno citado acima temos: 22 m e 30m. Somando a
medida de seus lados temos que o perímetro do terreno é igual a 104m (22m + 30m
+ 22m + 30m).

2) O que é um metro quadrado?
A unidade fundamental usada para medir superfície é o metro quadrado (m²), que
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corresponde a área de um quadrado que possui os lados medindo 1 m cada um.

1m

1m

1m

1m

3) Como calcula a área de um quadrado? E de um retângulo?

4) Qual é área do açude citado acima?
Figura 33: Área do açude
30 m

22 m

22 m

30 m
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5) Quantas gramas têm em um quilograma? Quais são os múltiplos e submúltiplos
do quilograma?
A massa é frequentemente associada ao peso dos objetos. Definimos massa como
sendo a quantidade de matéria presente em um corpo e definimos peso como sendo a
ação da força da gravidade sobre essa massa. O grama pertence ao gênero masculino.
Por isso, ao escrever e pronunciar essa unidade, seus múltiplos e submúltiplos, faça a
concordância corretamente. Por exemplos: dois quilogramas; quinhentos miligramas,
duzentos e dez gramas; oitocentos e um gramas.
Vejamos alguns múltiplos e submúltiplos do grama. Observe o quadro:

Figura 20: unidades de massa

MÚLTIPLOS DA GRAMA

UNID FUND.

SUBMÚLTIPLOS DA GRAMA

Quilograma

Hectograma

Decagrama

Grama

Decigrama

Centigrama

Miligrama

Kg

Hg

dag

g

dg

cg

mg

1.000 g

1000 g

10 g

1g

0,1 g

0,01 g

0,001 g

Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.

Transformação de Unidades:
Figura 21: transformação das unidades

Fonte: ensinoqmc.blogspot.com

A medida que as unidades seguem a orientação da direita os valores são
multiplicados por 10. E a medida que seguimos para a esquerda os valores são divididos
por 10.
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Outras unidades de massa
1 tonelada = 1000 kg
1 arroba = 15 kg
1 quilate = 0,2 g
1 libra = 453,59 g
1 onça = 28,35 g

6) Quantos quilos de calcário serão necessários para a correção deste açude.
Sabe-se a necessidade de distribuição de 25 gramas de calcário por metro
quadrado. Dessa forma, se o açude possui uma área de 660 m², fazemos a seguinte
regra de três para des cobrir o total em quilograma(kg) de calcário utilizado:
1m²

-------- 25 gramas

660m² -------- x

X= 16.500 gramas : 1000 (transformação de g para Kg)
X= 16,5 kg

7) Qual o valor da tonelada de calcário e quanto se gastaram na correção deste
açude?
A tonelada de calcário vendida na região custa aproximadamente R$ 459,00 a
tonelada, dessa forma:
1000 kg ----------- 1 tonelada
16,5 kg ----------- x
X= 0,0165 toneladas

8) Qual a importância da mata ciliar nas nascentes, lagos e rios? O que diz a lei
ambiental de nosso estado?
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Aqui mais uma vez pode-se aplicar a interdisciplinaridade com a disciplina de
ciências e geografia, trata-se de correção de solo, calcário e cal na eliminação das
bactérias.
Com o açude pronto, o próximo passo é enchê-lo de água, antes faremos
algumas medidas de profundidade para podermos calcular o volume de água
necessário.
Recordamos neste momento os múltiplos e submúltiplos do volume:
O metro cúbico (m³) é a unidade fundamental de volume. Um m³ corresponde
ao volume de um cubo com 1 metro de lado. Quando afirmamos, por exemplo, que
o volume de um sólido é igual a 75 m³, estamos afirmando que esse sólido ocupa no
espaço um volume equivalente a 75 cubos de 1m x 1m x 1 m.
Transformação de Unidades:

1m

1m
1m

62

Vejamos os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico, que mostraremos na
tabela a seguir:

Figura 22: unidades de metro cúbico
UNIDADE
FUNDAMENTAL

MÚLTIPLOS

SUBMÚLTIPLOS

Quilômetro
Cúbico

Hectômetro
Cúbico

Decâmetro
Cúbico

Metro
Cúbico

Decímetro
Cúbico

Centímetro
Cúbico

Milímetro
Cúbico

km³

hm³

dam³

m³

dm³

cm³

mm³

109 m³

106 m³

103 m³

1 m³

10-3 m³

10-6 m³

10-9 m³

Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.

Figura 23: transformação das unidades

Fonte: ensinoqmc.blogspot.com

A medida que as unidades seguem a orientação da direita os valores são
multiplicados por 1000. E a medida que seguimos para a esquerda os valores são
divididos por 1000.
O açude possui um formato de paralelepípedo com as medidas (c) comprimento
= 30 m (l) largura = 22 m e (h) altura = 2,5 m. Podemos calcular o volume desse açude:
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Diante do volume calculado do açude, pode-se calcular a capacidade em litros
de água que esse açude pode comportar:
Capacidade é o volume interno de um recipiente. A quantidade de líquido é
igual ao volume interno de um recipiente, afinal quando enchemos este recipiente,
o líquido assume a forma do mesmo. Para medir o volume de líquidos e gases que
ocupam totalmente determinados recipientes, usamos as unidades de capacidade,
cuja unidade padrão é litro (L ou l).
Além do litro, utilizamos outras unidades para medir a capacidade dos
recipientes. São elas:
Figura 23: unidades de capacidade

MÚLTIPLOS DO LITRO

UNIDADE
FUNDAMENTAL

SUBMÚLTIPLOS DO LITRO

Quilolitro

Hectolitro

Decalitro

Litro

Decilitro

Centilitro

Mililitro

kL

hL

dL

L

dL

cL

mL

1.000 L

1000 L

10 L

1L

0,1 L

0,01 L

0,001 L

Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.

OBS.: No cotidiano, utiliza-se muito a expressão mL (“eme-ele”) no lugar de
mililitros. É uma forma errônea de expressar esta medida de capacidade.

Transformação de Unidades:
Figura 24: transformação das unidades de Litro

Fonte: ensinoqmc.blogspot.com
A medida que as unidades seguem a orientação da direita os valores são multiplicados
por 10. E a medida que seguimos para a esquerda os valores são divididos por 10.
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Relação entre as Unidades de Volume e Capacidade:
Algumas unidades de volume são relacionadas com algumas medidas de
capacidade. Por exemplo:

Figura 25: Relação entre volume e capacidade

LITRO

MILILITRO

1000 L

1L

1 ml

1m³

1 dm³

1 cm³

Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.

Sabendo que o açude possui 1.650 m³ de volume, podemos transformar em
litros, basta multiplicar por 1000:
1m³

------- 1000 litros

1.650 m³ ------- x
X= 1.650.000 litros

Com finalidade de motivar a nossa visita ao sítio, assistimos o vídeo MATEMÁTICA
EM TODA PARTE: MATEMÁTICA NO SÍTIO, disponível em: http://tvescola.mec.gov.br/index.
php?&option=com_zoo&view=item&item_id=2241.Neste

episódio, o professor Bigode e a

professora Lilian Spalding, explicam que existem muitas possibilidades de explorar
conceitos de medidas e funções num ambiente agrícola.

3º SITUAÇÃO-PROBLEMA: HORTA MANDALA

Ainda sobre o tema propriedade rural, alguns alunos demonstraram curiosidades
sobre as formas presentes no espaço natural. Conforme pode ser observado na
história. Das questões apresentadas pelas crianças surgiram os seguintes problemas
matemáticos:
Ao visitar a horta do Sr. Lucas na qual ele cultiva vários tipos de hortaliças,
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ervas medicinais, frutas, flores e ainda possuía um açude ao centro para irrigar a
horta. Porém, foi uma grande surpresa para as crianças o formato da horta que era
arredonda. Seu Lucas explicou que o nome dado a uma horta redonda é “MANDALA”.

Figura 27: Horta Mandala
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Fonte: Hortas da Agricultura familiar da Cooperativa Monjolo5 em Nova Laranjeiras/PR.

Sendo a horta arredonda. Como saberemos qual é a área da horta? Outros
questionamentos foram em relação a área do açude que estava no centro da horta.
Qual é o seu volume de água do açude? Bem como, a capacidade de peixes que é
possível colocar no açude?
Ao retornar para a sala de aula a professora explicou detalhadamente as
questões levantadas pelos alunos.
Em relação a área da horta, seu Lucas não sabia, mas a área do círculo é
diretamente proporcional ao raio, que é a distância entre o centro e a sua extremidade.
Para calcularmos a área do círculo, utilizamos a expressão matemática que relaciona
o raio e a letra grega π (pi), que corresponde a aproximadamente 3,14. Logo, podemos
estabelecer as seguintes relações matemáticas do círculo:

5 A Cooperativa Monjolo de Nova Laranjeiras, investe na Agricultura Familiar através do PAA( Programa de
Aquisição de Alimentos). A Prefeitura de Nova Laranjeiras elaborou o projeto para a liberação dos recursos e
funciona como uma grande parceira da Agricultura Família, fornecendo assistência técnica e logística para
transportar os alimentos.Mais informações: https://www.facebook.com/Cooperativa-Monjolo-1498283957062147/
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Para calcular a área da horta, perguntou-se ao seu Lucas primeiramente sobre
a medida do raio do círculo. Para isso esticamos uma corda de uma extremidade da
horta até a outra, obtendo a seguinte medida: 48m.
De posse dessa informação podemos dizer que encontramos o Diâmetro do
círculo, sabendo que a medida do raio é sempre a metade do diâmetro, logo:
Dados:
D(diâmetro)= 48m
r(raio)= ?
Resolução:
2r = D
r = 48 : 2
r =24m
Sabendo que o raio mede 24m, se pode calcular a área da horta:
Sendo que: A= πr²
A= 3,14 x 242
A = 3,14 x 576
A= 1.808 m2
E, o cálculo da circunferência da horta:
C= 2π x r
C= 2 x 3,14 x 24
C = 150,72 m
Sabendo que a horta tem aproximadamente 150m de circunferência e que
para cercar está horta o Sr. Lucas colocou um palanque a cada 2m de distância, foi
problematizado: Quantos palanques são necessários para cercar a horta?
Iniciamos a contagem de palanques no ponto 0m da cerca e finalizamos no
ponto 150m.
Sendo assim:
150 palanques dividido por 2 = 75palanques + 1 palanque colocado no ponto
inicial = 76 palanques.
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O zero é chamado de número nulo.
Consequentemente os números diferentes de zero são
denominados “não nulos”. Mas ser nulo é diferente de não
ser. Se o zero fosse nada, ele não poderia ser incluído em
vários conjuntos numéricos.

Sabendo que o portão da horta forma um ângulo central de 15º em relação as
estremidades da porta, qual será a largura da porta? Considerando o raio de 24m.
Como a medida do ângulo central e o comprimento do arco que o ângulo
determina são diretamente proporcionais, é possível estabelecer uma regra de três
simples para calcular o comprimento de um arco determinado.

Considerando que o portão da horta tenha 6,28m quantos palanques devem
ser desconsiderados no cercamento da horta?
Total = 76 palanques – 3 palanques do espaço do portão = 73 palanques
Logo podemos analizar as medidas das tábuas desse portão. Sabendo que o
portão da horta de seu Lucas se assemelha ao portão da figura, responda:
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Figura 28: Portão da horta mandala

a
2mm

3,14mm
Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.

Qual é a medida da ripa vertical que divide o portão verticalmente?
Para isso pode ser usado o teorema de Pitágoras: a2 + b2 = c2. Nesse caso
usamos Teorema de Pitágoras, pois a figura forma um triângulo retângulo que pode
ser identificado pela existência de um ângulo reto, isto é, medindo 90º. O triângulo
retângulo é formado por dois catetos e a hipotenusa, que constitui o maior segmento
do triângulo e é localizada oposta ao ângulo reto.
Logo, temos:
a2+ b2 = c2
a2= 3,142 + 22
a2= 9,85 + 4
a2=
a= 3,72 m
Observando o portão responda ainda:
- As tábuas que estão na vertical são paralelas ou concorrentes?
- As tábuas que estão em formato diagonal são paralelas ou concorrentes?
- As tábuas que estão na horizontal são paralelas ou concorrentes com as
tábuas da vertical?
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- Os palanques que seguram os portões são perpendiculares?

50m

25m

25m

50m

Para calcular a área do retângulo temos a seguinte formula:
A= b. h
A= 50. 25
A= 1250 m2

Portanto, a horta circular com circunferência de 150m teve área igual á 1808
m2, enquanto que a horta retangular teve uma área de 1250 m2 o que equivale a uma
diferença de 558 m2.
Com uma corda medimos os entornos do tanque de peixes que está ao centro
da Mandala para fazer a irrigação. Logo temos a seguinte medida do +diâmetro do
açude é de 12m. Agora vamos calcular o volume do tanque de peixes. Sabendo que
seu formato se assemelha a uma esfera logo temos:
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.

Depois de calcular a área da Horta Mandala, pode ser usado mesmo
procedimento para calcular a lamina d’água do tanque de peixe presente no centro da
horta.
Qual será a medida da lamina d’água do açude?
Dados:
D(diâmetro)= 12m
r(raio)= ?
Resolução:
2r = D
r = 12 : 2
r =6m
Sabendo que o raio mede 6m, o cálculo da lamina de água, é
Sendo que:

E o cálculo do volume de água desse açude, é
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Sabendo que 1m3 equivale a 1000L, logo sabemos que no açude tem 904000L
de água.
A espécie de peixe escolhida pelo Sr. Lucas para criar no seu açude foi a
tilápia, para a criação dessa espécie de peixe é indicado que a cada 1m3 de água seja
colocado 100 peixes. Portanto, quantos peixes cabem nesse açude?

1m3_____100 peixes
904m3____ X
X= 904.100
X= 90400 peixes
Portanto cabem 90400 peixes no açude do Sr. Lucas.

Após o trabalho com esses problemas, foi criado um desenho na malha
quadriculada da horta mandala do Sr. Lucas.Para isso, utilizou-se uma escala de 2m
ou seja, 1cm na malha quadriculada equivale a 1m da horta.
Com as medidas dadas a seguir, os alunos podem representar a mandala.
1- A mandala tem 48m de diâmetro. Então construa uma circunferência que
represente essa medida.
2- Para o centro da mandala, teremos um tanque de peixes circular com
circunferência de 12m.
3- Logo desenharemos uma circunferência de 2m de largura. Seguida de uma
nova circunferência de 80 cm de largura para fazer um caminho para que
possamos fazer a irrigação.
4- Com essas mesmas medidas repetiremos mais 5 vezes as mesmas
circunferências.
5- A última circunferência ao lado do açude tem 3m de distância para que seja
possível a manipulação dos alevinos no açude.
9) Para que haja lugar para todas as variedades de plantas, vamos dividir essa
circunferência em quatro partes iguais com espaços de 80 cm cada. Essas
linhas indicarão o caminho por onde iremos andar e irrigar as plantas.
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Outras questões que podem ser abordadas durante o estudo da horta, são o
ciclo das plantas, características do terreno, os tipos de adubos orgânicos, informações
como o processo de germinação dos legumes e verduras, além dos benefícios desses
alimentos para a saúde. Outra questão central é a merenda escolar quando os alunos
vão saborear os pratos preparados pelas merendeiras que são oriundos da “compra
direta”, em que os produtores vendem hortaliças para o complemento da merenda
escolar.
Observando o canteiro com flores que o Sr. Lucas tinha na horta, André logo
falou:

Olha as flores Aninha!
Oba!
Já sei onde está a Matemática das
flores, elas são simétricas...
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Simétricas?
Como assim?

A simetria é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em
partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente
quando sobrepostas.
A simetria matemática, por exemplo, consiste na regra da
disposição de duas figuras idênticas que se correspondam ponto a
ponto. Neste contexto, o objeto se move, mas as distâncias, ângulos,
tamanhos e formas são preservados por simetrias.

Veja esses exemplos de simetria axial, nas folhas.
Figura 29: Folha simétrica

Fonte: Arquivo pessoal das autoras,2015.

As flores são exemplos de simetria radial.
Figura 30: Flores simétricas

Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.
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Já o ser humano e muitos animais, são exemplos de simetria bilateral.
Figura 31: Animais simétricos

Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.

Além dos exemplos já observados pelas crianças e a professora na horta do Sr.
Lucas, a professora desafiou as crianças a observarem outros exemplos diferentes de
simetria para que pudessem listar em sala de aula.

4º SITUAÇÃO-PROBLEMA: CASA

E na casa o que podemos
ver de Matemática?

Não muito, mas o meu pai
um dia me falou dos
ângulos da cobertura da
casa...
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Denominamos ângulo a região do plano limitada por
duas semirretas de mesma origem. As semirretas recebem o
nome de lados do ângulo e a origem delas, de vértice do
ângulo.A unidade usual de medida de ângulo, de acordo com
o sistema internacional de medidas, é o grau, representado
pelo símbolo º, e seus submúltiplos são o minuto e o segundo.
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Sabendo que em geometria, o ponto, a reta e o plano são conceitos intuitivos,
traçando pontos e retas podemos construir figuras geométricas, a professora orientou
que os alunos identificassem a presença dessas figuras na imagem da casa:
Figura 32: Casa

Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.

Além desta atividade, a professora instigou que os alunos observassem a sua
casa e desenvolvessem uma lista de objetos em que é possível observar ângulos.
•

Nas janelas e portas;

•

Na TV;

•

No chão da casa ângulo de 180º;

•

No banheiro o piso precisa ter um ângulo um pouco inclinado para escorrer a
água;

•

Podemos perceber ângulos suplementares no limpador de parabrisa do carro,
pois, independente do formato que fique forma um ângulo de 180º

•

Tesoura abrindo e fechando formão ângulos opostos pelo vértice;

•

Na escada existem ângulos correspondentes em duas retas paralelas;

•

Entre a parede e o chão existe um ângulo de 90º;

•

Em uma moldura para fotografias é necessário cortar cada lado do quadro em
45 graus para que as 4 hastes se encaixem sem folga.

Foi solicitado, ainda que os alunos observassem a imagem da casa e identificassem
os seguintes ângulos:
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a) ângulos retos
b) ângulos obtusos
c) ângulos rasos
d) ângulos agudos

Os ângulos são classificados de acordo com suas medidas:
Agudo: ângulo com medida menor que 90º.
Reto: ângulo com medida igual a 90º.
Obtuso: ângulo com medida maior que 90º.
Raso: ângulo com medida igual a 0º ou 180º.

Poderia, ainda ser questões trabalhadas sobre a casa e os elementos
geométricos:
a) um fio de arame bem esticado? (Reta)
b) o tampo de uma mesa? (Plano)
c) a marca deixada por um lápis em um papel? (Ponto)
d) a superfície da água de um açude? (Plano)
e) uma corda de um violão? (Reta)
f) Descreva outros objetos que podem dar a ideia de ponto, reta e plano:
5) Desenhe a sua casa usando figuras geométricas.
6) Agora vamos fazer uma representação das estruturas internas de sua casa,
utilizando as figura geométricas como base:
7) Observe a hora marcada pelos ponteiros do relógio e identifique qual ângulo
esta formando:
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Figura 33: relógios
A

B

C

D

Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.

a) Agudo

b) raso

c) reto d) obtuso

7) Observe o portão da casa e responda:
Figura 34: representação dos ângulos no portão

Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.

a) Marque no portão os ângulos existentes:
b) Quantos triângulos podemos identificar no portão?
c) Sabendo que o portão mede e 2,24m de comprimento e 1,20m de altura.
Qual é o perímetro do portão?
Logo temos que o perímetro é a soma de todos os lados, portanto:
P= 1,20 + 1,20 + 2,24 + 2,24
P= 6,88m
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5ª SITUAÇÃO PROBLEMA: ESTREBARIA

Do tema propriedade rural, ainda, os alunos trouxeram muitos questionamentos,
bem como um extenso número de dados sobre o lucro da produção, quantidade de
leite produzido, quantas vacas estão em lactação, os gastos mensais, entre outros. A
professora foi solucionando essas dúvidas a partir dos dados anotados pelos alunos e
utilizando-se de alguns conteúdos para resolver e sanar as dúvidas existentes.
Figura 35: Produção leiteira

Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.

Para iniciar a solução de problemas vamos
revisar o conteúdo de porcentagem que
nos permite avaliar os lucros entre outros
questionamentos.
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PORCENTAGEM
Relatos históricos datam que o surgimento dos cálculos percentuais aconteceu
por volta do século I a.C., na cidade de Roma. Nesse período, o imperador romano
decretou inúmeros impostos a serem cobrados, de acordo com a mercadoria negociada.
Um dos impostos criados pelos chefes romanos era denominado centésimo rerum
venalium, e obrigava o comerciante a pagar um centésimo pela venda das mercadorias
no mercado. Naquela época, o comércio de escravos era intenso e sobre as vendas
era cobrado um imposto de 1/25 (um vinte e cinco avos).
Os cálculos eram feitos sem a utilização do símbolo de porcentagem, eram
realizados de forma simples, com a utilização de frações centesimais. Por exemplo,
na cobrança de um imposto no valor de 6/100 da comercialização, eles cobravam seis
centésimos do preço do produto, isto é, dividiam o produto em cem partes iguais e
pegavam seis partes, basicamente o que é feito hoje sem a utilização de calculadoras.
A intensificação do comércio por volta do século XV criou situações de grande
movimentação comercial. O surgimento dos juros, lucros e prejuízos obrigou os
matemáticos a fixarem uma base para o cálculo de porcentagens. A base escolhida
foi o 100.

Outra forma de calcular o lucro de uma
propriedade, é por meio da regra de três
seja ela simples ou composta.
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REGRA DE TRÊS SIMPLES

Regra de três simples é um processo prático para resolver problemas que
envolvam quatro valores dos quais conhecemos três deles. Devemos, portanto,
determinar um valor a partir dos três já conhecidos.
Passos utilizados numa regra de três simples:
1º) Construir uma tabela, agrupando as grandezas da mesma espécie
em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em
correspondência.
2º) Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente
proporcionais.
3º) Montar a proporção e resolver a equação.
Figura 36: vacas na ordenha

Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.

Agora vamos montar situações problemas a
partir dos dados coletados na propriedade, na
tentativa de sanar nossos questionamentos.

83

1) O gráfico de barras abaixo mostra a produção de leite do Sítio de Seu Lucas
nos primeiros Meses do ano.

Figura 37: Produção de Leite

MÊS

LITROS
P/ MÊS

PREÇO TOTAL
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janeiro

4800

0,95

4560

fevereiro

5000

0,95

4750

março

4950

1

4950

abril

5100

1,05

5355

maio

5150

1,15

5922,5

junho

5140

1,15

5911

Produção leiteira no sítio do Seu Lucas
6000
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0
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PREÇO/ L

TOTAL (RS)

Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2015.

a) Quantos litros de leite foram produzidos nesses, primeiros meses do ano?
4800 + 5000 + 4950 + 5100 + 5150 + 5140 = 30140 litros de leite

b) Quantos litros de leite foram produzidos, em média, por mês?
30140 litros de leite dividido por 6 meses resulta em aproximadamente uma
média de 5023 litros de leite por mês

c) Quantos litros de leite, em média, foram produzidos diariamente no mês de
janeiro?
4800 litros dividido em 30 dias (1 mês) resulta em 160 litros/dia

d) Qual a média de preço pago por litro durante esses meses?
Para fazermos este cálculo somamos o valor pago em cada mês e dividimos
pela quantidade de meses.
0,95 + 0,95 + 1,00 + 1,05 + 1,15 + 1,15 = 6,25/6 = 1,04
O valor de R$ 1,04 é o preço médio pago por litro de leite nesses meses
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Sabendo que 1/3 do valor ganho na produção de leite é usado nos gastos com
ração, vacinas, farelo, energia elétrica etc. Qual foi o lucro da produção no mês de maio?
Tendo em vista que o Sr. Lucas recebeu um total de R$ 5922,5 é preciso dividir
esse valor por 3 chegando ao resultado de aproximadamente
5922,5 /3 =
Dividindo temos um valor aproximado de R$ 1974,00 que deve ser descontado
do valor total.
5922,5 – 1974,00 = 3948,00
Diante do exposto podemos concluir que descontando os gastos mensais ainda
resta quase R$ 4000.00 de lucro.

2) No quadro a seguir são apresentados os gastos com energia colocados por
seu Lucas nos três últimos meses, anterior a visita.

Mês

Despesa com energia

Fevereiro
Março
Abril

R$ 156,00
R$ 148,00
R$ 175,00

A) Qual a média de gastos com energia nestes três meses?
R: Para encontrar a média é preciso somar os três valores e dividi-los por três;
156 + 148 +175 = 479/3 =159,67
A média da conta de energia elétrica é aproximadamente R$ 160;
B) Quanto por cento do valor destinado para gastos é utilizado em energia elétrica?
Segundo o Sr. Lucas o valor destinado para gastos no último mês foi de R$
1974,00 que corresponde a 1/3 do valor total da produção.
R$ 1974,00 corresponde a 100%, e R$ 160 corresponde a x, que é a porcentagem
desconhecida. Por regra de três simples temos:
1974,00 ---- 100%
160 ----- X
Multiplicando cruzado temos: 3822X = 16000
X = 16000/1974

X =8,10%
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A partir dos cálculos podemos perceber que aproximadamente 8% do valor
ganho pelo leite é destinado aos gastos mensais da produção.

C) Sabendo se que uma vaca produz em média 15 litros de leite/dia. Quantas
vacas estão em lactação na propriedade?
Sabe-se, que ele produz no mês uma média de 5023 litros, considerando um
mês como 30 dias, divide se esse valor por 30.
5023/30 =
Obtendo-se o valor aproximado de 167 litros/dia podemos dividir esse valor
pela média de produção por vaca e obteremos a quantidade de vacas.
167/15 = 11,13
Diante dos cálculos podemos considerar que o Sr. Lucas tem aproximadamente
12 vacas em lactação;

D) Caso Seu Lucas tivesse 20 vacas em lactação. Qual seria a produção diária e
a produção mensal? Tendo em vista que um terço do valor ganho é destinado
aos gastos. Qual seria o lucro mensal?
Considerando uma média de 15 litros/ dia por vaca podemos multiplicar esse
valor por 20.
15 x 20 = 300 litros/ dia
Em seguida multiplicamos por 30 dias que corresponde a um mês.
300 x 30 = 9000 litros de leite/ mês
Com esse dado podemos calcular o valor recebido pela produção durante o
mês multiplicando pela média do preço pago por litro de leite.
9000 x 1,04 = 9360 reais
É importante ressaltar que este é o valor bruto da produção, ainda precisamos
descontar 1/3 desse valor que revertido aos gastos mensais.
9360/3 = 3120
9360 – 3120 = 6240
A partir dos cálculos com os dados obtidos na propriedade do Sr. Lucas podemos
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concluir que se ele mantivesse 20 vacas em lactação poderia obter um lucro de mais
de R$ 6.000,00.
Após o desenvolvimento dos problemas com os alunos, foi possível estabelecer
diálogos, realizar avaliações.

3.3. ANÁLISE CRÍTICA DAS SOLUÇÕES:
A visita a propriedade teve como objetivo fazer com que os alunos visualizassem
a matemática presente em seu cotidiano. Ao mesmo tempo, essa prática despertou
nos educandos o interesse pelo lugar onde vivem, pelo plantio de alimentos bem
como pelo respeito ao meio ambiente.
A partir dos dados coletados, a professora conseguiu abordar muitos
conceitos e fórmulas, por exemplo, unidades de medida, medidas agrárias, escala,
área e perímetro, geometria plana, regra de três, porcentagem, ângulos e simetria,
explicando a partir de situações concretas, sendo possível aulas participativas e com
maior envolvimento.
Com o uso da Modelagem Matemática, os alunos relembraram conteúdos
matemáticos já aprendidos, como também foi possível assimilar outros novos,
refletindo a possibilidade de encontrar diferentes maneiras de responder as questões
levantadas por eles mesmos.
Essa prática, ainda, possibilita que o educador reflita sobre sua prática docente
e, a buscar novas formas de trabalhar com a realidade dos seus educandos, para que
se desenvolva um trabalho que tenha como base a modelagem matemática, a ação
docente é fundamental, pois, é através da mediação realizado pelo educador que será
possível o diálogo entre os saberes do contexto pesquisado e o conteúdo escolar.
Na prática da modelagem matemática em um último momento, solicita-se que
os educandos apresentem as análises e soluções encontradas para os problemas
detectados. Estas análises possibilitam que os mesmos desenvolvam seu senso crítico
e a argumentação lógica para explicar a utilização da resolução dos problemas às
situações da realidade estudada. Diante deste fato a professora propôs aos educandos
uma nova visita a propriedade do Sr. Lucas, para que os mesmos pudessem discutir
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com o Sr. Lucas as análises e estabelecer uma comparação entre o conhecimento do
cotidiano com a matemática escolar.
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TÉRMINO DA HISTÓRIA...
Após o desenvolvimento das atividades que tiveram como base os dados
coletados pelos alunos na propriedade rural, a professora convidou o Sr. Lucas
Nahirne juntamente com os demais pais para uma roda de conversa na escola.

Nesse dia os estudantes puderam apresentar as atividades desenvolvidas em
sala de aula, com orientação da professora, destacando a importância de abordar os
conteúdos escolares a partir da realidade do campo.
Os educandos relataram que com a coleta dos dados puderam ser trabalhados
os seguintes conteúdos matemáticos:
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CONTEÚDOS
ESTRUTURANTES¹³

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS

Números naturais, fracionários e decimais, Inteiros, Racionais;
Operações fundamentais
Razão e proporção.
Escalas.
Razão e proporção;
Regra de três simples.

NÚMEROS E ÁLGEBRA

GRANDEZAS E MEDIDAS

Medidas agrárias
Medidas de comprimento;
Medidas de massa;
Medidas de área;
Volume e capacidade: múltiplos e submúltiplos;
Sistema monetário.
Teorema de Pitágoras;

GEOMETRIA PLANA
E ESPACIAL

Geometria: ideias intuitivas;
Ponto
Retas
Figuras planas: polígonos;
Medida padrão de comprimento: transformação
das unidades;
Perímetro de figuras planas e de polígonos;
Área de figuras planas;
Perímetro de figuras planas e polígonos.
Quadriláteros
Circunferência e círculo;

O senhor Lucas ficou surpreso com a quantidade de conteúdos e exercícios
realizados pelos alunos com base nos dados coletados em sua propriedade e afirmou:
- Nunca pensei que estes conteúdos, que a molecada de hoje estuda estivesse
na minha lida diária...
A professora intervém na conversa e explicou que isso é normal, pois a maioria
dos produtores rurais, no desenvolvimento de suas atividades cotidianas se utiliza de
muita matemática, mas que muitas vezes nem percebem.
Seu Lucas concordou com a professora Marlene e disse ainda que com a
intervenção dos alunos na sua propriedade, conseguiu ter uma idéia de quanto ele
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gastava e de quanto era o seu lucro com algumas atividades como a produção do leite
e a criação de peixes. Além da grande economia que a produção na horta representava
na renda familiar, entre outras observações que foi possível estabelecer a partir da
roda de conversa com os educandos.
Muito empolgado com os resultados obtidos pela professora Marlene e seu
alunos o diretor da escola propôs que esta experiência fosse ampliada com todas as
turmas e propôs ainda que os alunos e o Senhor Lucas apresentassem seus resultados
para toda a comunidade escolar durante a exposição de trabalhos na escola.
No ano seguinte, o trabalho foi ampliado com todas as turmas e cada professor
foi registrando as suas experiências para que ao final do ano todas as experiências
fossem publicadas e a escola incorporasse a Modelagem Matemática como a principal
metodologia de ensino da Matemática na escola.

91

92

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As experiências e orientações presentes neste material didático podem
contribuir aos professores das escolas do campo no planejamento de suas aulas,
estas que se tornam mais relevantes quando relacionadas ao cotidiano.
Por meio do trabalho com a Modelagem Matemática, foram apresentados
os seguintes conteúdos: unidades de medidas, medidas agrárias, geometria plana
e tratamento da informação, explicitando e matematizando de forma contundente
a realidade do campo, conhecimentos desconsiderados historicamente e que
aqui colocados como o são: conhecimentos científicos não sistematizados pela
elite hegemônica pensante que reproduz de forma pragmática os conhecimentos
mundializados e globalizados.
A Modelagem Matemática assumiu o papel de mediadora do conhecimento e da
aprendizagem dando um maior significado aos conteúdos propostos e proporcionando
uma maior motivação ao ato de aprender, pois oportuniza aos educandos, além da
aprendizagem dos conceitos matemáticos, atividades de pesquisas, investigações e
resoluções de problemas, sempre de interesse dos alunos.
Durante a realização das atividades, constatou-se, que o grande interesse dos
alunos é o aspecto desafiador para os professores, pois visa valorizar o interesse
nas aulas de matemática, o que demanda um maior conhecimento dos conteúdos
específicos, indicando que o professor necessita ser um pesquisador.
Um dos limites de se trabalhar com a Modelagem é a forma como está
organizada a escola, a grande quantidade de alunos em sala de aula, e conteúdo
programático a se cumprir.
Portanto, considera-se que a Modelagem Matemática como metodologia de
ensino pode e deve ser utilizada em sala de aula, já que muitas vezes, nós educadores
encontramos dificuldades em apresentar um determinado conteúdo matemático.
Na condição de educadores, precisamos reconhecer que as abordagens dos
conteúdos matemáticos precisam envolver ou partir de assuntos atuais ou do cotidiano
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de nossos educandos, como o caso apresentado neste material: a propriedade rural.
É a partir do contexto ou por meio da articulação entre saber formal e cotidiano
que as aulas se tornam mais agradáveis e despertam maior interesse. Assim,
quando trabalhamos a Matemática aliada a um assunto conhecido e que desperta o
interesse dos envolvidos, conseguimos mostrar que através dela resolvemos nossos
problemas, ampliando nosso conhecimento e, por conseguinte, contribuindo para o
desenvolvimento da sociedade.
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