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RESUMO 

Trabalho foi desenvolvido em uma escola da rede municipal de Aracaju no subúrbio da 
cidade. Procurou-se desenvolver durante as aulas de matemática  o conteúdo unidades 
de medida de comprimento em uma turma do 6° ano, tomando como parâmetro a 
metodologia de resolução de problemas e tendo como referência a ultima unidade do 
ano de 2009. Em todas as etapas do trabalho foi perceptível o nível de interesse da 
maioria dos alunos da turma, sendo verificado, também, o empenho em realizar as 
atividades mesmo com todas as limitações. Alguns alunos conseguiram atingir as metas 
de maneira mais satisfatórias, porém a maioria apresentou avanços significativos em 
relação a maneira de investigar e estimar resultados.  

Palavras chaves: Estimar, Unidades de medida de comprimento, investigar.  

ABSTRACT 

Work was done at a municipal school in Aracaju on the outskirts of town. We sought to 
develop during school math content units of measurement of length in a class of 6 anno, 
taking as parameters the methodology of problem solving and with reference to the last 
drive of the year 2009. At all stages of the work was perceived level of interest of most 
students in the class, confirmed the commitment to carry out the activities even with all 
the limitations. Some students have achieved the goals in a more satisfactory, but most 
showed significant progress in relation to way to investigate and estimate results. 
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INTRODUÇÃO 

Os parâmetros Curriculares nacionais indicam que no nível fundamental um dos 

objetivos do ensino deve ser “compreender a cidadania como participação social e 

política”. Além disso, diversos pesquisadores concordam que a educação deve preparar 

o aluno para o mundo do trabalho e disponibilizar através das disciplinas trabalhadas na 

escola, ferramentas que possibilitem ao aluno compreender seu papel enquanto sujeito 

transformador do meio em que vive. 

Considerando estes fatos, podemos perceber que ensino tem sofrido alterações 

no seu enfoque no decorrer dos tempos, isso de deve entre outras razões a associação 

que existe entre o ensino e as competências que são pertinentes às demandas sociais. A 

título de ilustração era possível observar durante a expansão industrial, a necessidade de 

técnicos que operassem as máquinas e conduzissem de forma equilibrada o crescimento 

econômico, dessa forma, durante muito tempo o ensino foi conduzido para atender esta 

realidade. Especificamente no que tange o ensino de matemática existia uma ênfase pelo 

processo mecanizado, de modo que os cálculos eram destacados no primeiro plano, a 

aprendizagem matemática era enfocada sobre o prisma algorítmico que requer que se 

faça uso da memória para a aplicação do procedimento correto. Este tipo de enfoque se 

ajustava naturalmente a este contexto histórico. 

Atualmente quando consideramos o plano econômico podemos constatar que o 

setor que mais absorve profissionais é o setor de serviços que requer indivíduos que 

tenham facilidade em se comunicar, possuam espírito de liderança e, sobretudo 

consigam otimizar as soluções, sim porque tanto no cotidiano quanto nas decisões de 

cunho profissionais não existe apenas uma alternativa possível, o maior desafio consiste 

em escolher dentre todas as opções disponíveis a que melhor satisfaz a necessidade 

buscada.  Tomando como base este contexto é possível construir um ensino de 

matemática que atenda a estes requisitos e favoreçam a reflexão na tomada de ação. Isto 

pode ser concretizado, entre outros processos, mediante a construção da aprendizagem 

matemática por meio da resolução de problemas e atividades que remetam o cotidiano 

do aluno.   
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Sendo assim, buscou-se desenvolver uma unidade pedagógica em uma turma de 

6º ano em uma escola municipal do subúrbio de Aracaju, tendo como referência a 

ultima unidade do ano de 2009.  Os conteúdos trabalhados foram unidades de medidas 

de comprimento e área, buscando fazer uma ponte entre o estimar e o cálculo 

matemático. 

REVISÃO DA LITERATURA. 

Para ajudar a refletir qual o papel da educação, especificamente no que concerne 

a disciplina matemática em uma sociedade marcadamente tecnológica, será construído 

um debate entre alguns aspectos abordados no PCN (Parâmetros Curriculares 

Nacionais), na sua terceira parte, ou seja, no trecho que trata das Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias e as idéias defendidas por alguns pesquisadores de 

educação. 

Em relação aos PCN é notada uma ênfase no desenvolvimento de um ensino que 

possibilite ao aluno construir competências e habilidades, dessa forma, os conteúdos 

devem ser trabalhados de maneira que se permita fazer interconexões com outras 

disciplinas, além de permitir aplicações no contexto vivenciado por este aluno. Porém é 

destacado que não adianta mudar a metodologia de ensino se o professor não possuir a 

convicção que o ensino de matemática não está restrito a informação. ”Pois, se os 

conteúdos são apresentados de forma fragmentada, mesmo que de forma completa e 

aprofundada, nada garante que o aluno estabeleça alguma significação para idéias 

desconectadas uma das outras” (p.43). 

De maneira geral os PCN compõem argumentos que favorecem um ensino que 

rompa com o modelo tradicional, no sentido de permitir ao professor construir 

estratégias de ensino que promovam uma aprendizagem significativa mesmo que para 

isso seja necessário abandonar alguns conteúdos do currículo, pois importante é 

”auxiliar no desenvolvimento da autonomia e da capacidade de pesquisa, para que cada 

aluno possa confiar em seu próprio conhecimento” (p.41). 

No intuito de promover uma reflexão a cerca do perfil do profissional que esteja 

ajustado ao anseio social e que possa preencher as vagas destinadas ao professor de 
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matemática na educação básica é interessante destacar as qualidades de um bom 

professor de matemática sintetizada por D’Ambrosio da seguinte maneira: “1. 

emocional/afetiva; 2. política; 3. conhecimento.” (p.84). 

Tal definição encontra um elo comum na descrição de Libâneo, que destaca a 

importância de um posicionamento político do professor em sua prática pedagógica 

visando formar um aluno crítico, que possa interferir no contexto social em que se 

encontra e transformá-lo, além disso, enumera alguns pontos para compor uma 

educação básica de qualidade tais como: a preparação para o mundo do trabalho, 

preparação para a participação social, formação ética. 

Outro aspecto da educação tratado por Edgar Morin refere-se ao enfrentamento 

da incerteza. Um educador consciente precisa está atento que seu trabalho está imerso 

em incertezas e as ações representam escolhas, ”a ação é decisão, escolha, mas é 

também uma aposta. E na noção de aposta há a consciência do risco e da incerteza” 

(p.86).  Morin, também, considera que a democracia supõe e nutre diversidades de 

interesses, assim como a diversidade de idéias. E respeitar essa diversidade significa que 

a democracia não pode ser vista como o autoritarismo. Portanto, é preciso proteger a 

diversidade de idéias e opiniões. 

Medeiros (et al. 2003) considera que o ensino deve favorecer o desenvolvimento 

de competências sendo destacado as conceituais, humanas, técnicas, tecnológicas e 

socioeducativas. Todas essas competências favorecem uma aprendizagem significativa 

de forma que os educandos aprendam a lidar no campo da problematizações, 

promovendo ações que  tenham sentido para as suas vidas pessoal /profissional. Destaca 

a importância de inserir o aluno em ambientes virtuais de aprendizagem e desenvolva o 

hábito de investigar mídias que favoreçam sua auto-aprendizagem. Outro ponto 

destacado refere-se a questão da cooperação que deve nortear o ensino,  neste sentido é 

alcançado melhores resultados na produtividade por unidade de tempo, especialização 

de atividades, melhor qualidade das produções e atividades. Além de beneficiar o 

respeito mútuo, a confiança, diálogo, paciência e a valorização das diferenças. Destaca 

também a necessidade de construção de ambientes de aprendizagem onde as 

ferramentas tecnológicas não sejam sobrepostas a questões didáticas, de maneira que o 
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professor e sua equipe intencionalmente saiam de cena como atores principais e abram 

espaços para a emergência da ação de outros atores sociais em processo de criação.   

O PROBLEMA E SEU CONTEXTO. 

O trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental João 

Teles de Menezes, localizado no subúrbio de Aracaju. A escola presta atendimento a 

alunos da educação infantil ao nono ano do ensino fundamental. Possui recursos 

escassos, as salas não são adequadas para a demanda de alunos, e como não existem 

ventiladores, em determinados momentos existe um desconforto em relação a 

temperatura. Entretanto a área externa da escola é relativamente grande e bem cuidada, 

existe um pátio coberto e uma quadra também coberta, um jardim com algumas árvores 

e plantas ornamentais e muito espaço aberto. 

O trabalho foi desenvolvido com a turma do 6º ano, composta por 42 alunos, por 

um período de 45 dias, perfazendo uma unidade pedagógica. Foi realizado no segundo 

semestre de 2009 e teve como foco as unidades de comprimento, buscando realizar uma 

metodologia de resolução de problemas. Foi desenvolvida uma série de atividades 

práticas de maneira que permitisse ao aluno investigar a melhor solução para o 

problema. 

A turma, de modo geral, apresentava um comportamento inquieto, uma parte dos 

alunos se mostrava indiferente e desinteressada pelos conteúdos trabalhados. Esse perfil 

se estendia para outras disciplinas, segundo os comentários tratados pelos professores 

durante o intervalo das aulas. Por este motivo, buscou-se construir uma metodologia 

que oferecesse uma alternativa diferenciada de ensino de matemática. 

Quando se trabalha com unidade de medidas através de aulas expositivas, 

dificilmente os alunos conseguem perceber a proporção que existe entre uma unidade e 

outra, sabem por exemplo que o metro corresponde a  mil partes do milímetro entretanto 

não conseguem associar o que esta afirmação representa de fato. Além disso, costumam 

se atrapalhar com muita freqüência quando se trabalha com números decimais e não 

conseguem realizar aplicações deste conteúdo em seu cotidiano. Dimensionar quanto 
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representa o centímetro quadrado e compará-lo diametralmente com o metro quadrado 

não é tão facilmente compreendido pelos alunos. 

A questão do erro na medida e as limitações dos instrumentos foram destacadas 

no intuito de desenvolver um cuidado na tomada das medidas e por vezes foi necessário 

repetir o processo mais de uma vez para alcançar um resultado melhorado. 

DETALHAMENTO DA ATIVIDADE 

1)Foi Solicitado aos alunos que escrevessem no quadro aquilo que acreditavam 

está relacionado com medidas de comprimento, apareceram palavras como metro, 

matemática centímetro, número, distância. “Então foi realizado um debate para 

compreender a relação que as palavras possuíam com o tema, apesar da coerência na 

escolha das palavras, na justificativa o pensamento pareceu ser bastante limitado se 

apresentando frases como: ‘Medida é metro”, “Matemática é número” este pareceu se o 

pensamento de todos os alunos, pois não houve contestação. 

2)Foi apresentado o contexto histórico das unidades de medidas. 

3)Solicitou-se que os alunos medissem a largura e o comprimento da carteira 

com as mãos e registrassem as medidas, em seguida foi solicitado que os alunos 

estimassem os valores em centímetros. Após registrarem estes valores foi dada uma 

régua para cada aluno para que efetuassem a medida e comparassem com os registros 

anteriores. Foi percebida muita dificuldade dos alunos em utilizarem à régua, pois como 

o comprimento da régua era menor que o da carteira, uma parte dos alunos não 

conseguiam associar a adição de medidas, outro problema relatado é que a graduação da 

régua não era expressa em número quando representava os milímetros, e uma parte dos 

alunos não conseguiam perceber que a cada 10 milímetros representava um centímetro. 

Dessa forma foi solicitado aos alunos que já haviam realizado as tarefas que auxiliassem 

os colegas que possuíam dificuldades. Depois de realizarem todos os registros, foram 

postos no quadro alguns valores anotados e pedido para se comentar o porquê das 

diferenças encontradas. Em relação à medida das mãos conseguiram apresentar o 

argumento mais eficaz: o tamanho das eram diferentes, em relação à estimativa 

apresentada alguns valores foram bem destoantes e justificaram que não tinham noção 
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aproximada do valor em centímetros, já e relação aos valores medidos com a régua 

houve pequenas oscilações, porem procurou-se destacar a importância do cuidado na 

medida porque pequenas distorções acumuladas representavam erros grosseiros. 

3)Em outra aula solicitou-se que os alunos estimassem a largura e o 

comprimento da sala em metros e posteriormente. Em seguida convidou seis alunos da 

turma para realizarem a medida usando uma trena. Após este fato foi construído um 

debate em torno dos resultados das estimativas que se mostraram bastante aproximado 

em relação à medida da trena. Entretanto alguns alunos tentaram modificar suas 

anotações após conversarem com os colegas que realizaram a medição com a trena, foi 

então necessário explicar que o mais importante não era obter o resultado preciso, e sim, 

deveria existir uma preocupação com o processo de construção das atividades.    

4)A atividade seguinte refere-se ao percurso que os alunos desenvolviam no 

trajeto de casa para a escola. A partir da contagem dos passos dados no caminho os 

alunos deveriam estimar este valor em metros, no relatório deveria constar a descrição 

da atividade, a estimativa em metros e o endereço de onde residiam. Esperava-se dar 

continuidade a esta atividade usando um recurso do “google maps” disponível na 

internet, a partir desse recurso é possível fazer uma comparação satisfatória uma vez 

que o “solftwere” se baseia em transmissão via satélite. Entretanto não foi possível 

atingir esta meta pela falta de recursos da escola, e pela falta de habito e 

indisponibilidade de acesso dos alunos, alguns freqüentavam lan-houses, entretanto com 

o objetivo de acessar sites de comunicação social (como orkut ou MSN) e realizar jogos 

eletrônicos. Mesmo com as limitações, a atividade foi produtiva, pois houve uma 

participação e empenho da maioria, depois foi realizada uma conversa e percebeu que 

todos os alunos associaram cada metro a um determinado número de passos seus e 

então, construíram uma proporção.   

5)Para realizar as atividade seguintes, foi divida a turma em oito grupos, sendo 

os grupos compostos por seis ou cinco integrantes. Foi sugerido que cada grupo fosse 

formado de acordo com o grau de afinidade dos integrantes para evitar dispersões 

durante a atividade e aproveitar melhor o tempo, evitando maiores desgastes de 

adaptação e concentrando mais atenção no foco do problema. Além disso, as atividades 
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seguintes deveriam ser realizadas com o mesmo grupo. Cada grupo recebeu um pedaço 

de barbante com aproximadamente 13 metros e réguas. 

6) Registrar a estimativa do pedaço de barbante, medir usando a régua. As 

estratégias usadas foram as mais variadas, entretanto um grupo registrou a marcação de 

1 metro nas carteiras e a parti daí mediu o pedaço de barbante. Então se buscou efetuar a 

medida encontrada por todos os grupos e verificou-se que não perfazia o total do rolo de 

barbantes. Foi necessário refazer o processo de medição e só então foi possível 

encontrar um valor bastante aproximado. Esta atividade envolveu a grande maioria dos 

alunos. 

7) A atividade consistia em realizar as medidas das dimensões da quadra. 

Primeiro seria realizado uma estimativa em relação a largura e comprimento da quadra 

baseado nos passos dos alunos. Em seguida utilizando os pedaços de barbantes obtidos 

na atividade anterior deveriam determinar o comprimento e largura da quadra, para isso 

foi feita uma marcação na quadra com 1 metro. Depois de comparar o resultado dos 

grupos as distorções apresentadas foram relativamente pequenas, os alunos pareciam 

estimar melhor que inicialmente. Então foi proposto que os alunos transformassem as 

medidas da dimensão da quadra em centímetro e em milímetro. 

8) Atividade similar foi desenvolvida buscando obter o maior comprimento da 

escola, mais uma vez, foram usados os pedaços de barbantes e a marcação de 1 metro. 

Alguns grupos se uniram para que seus pedaços de barbantes fossem maiores e então 

facilitasse a tomada das medidas. Dessa vez solicitou-se que transformassem esse valor 

em decâmetro, hequitômetro e quilômetro. 

9)Como encontrar a medida do comprimento referente a espessura de uma 

página do livro de matemática? Este foi o ultimo problema solicitado aos alunos. Seria 

possível estabelecer um valor usando apenas uma régua? Após um amplo debate um 

aluno propôs que medisse a espessura do livro e então dividisse o resultado pela 

quantidade de paginas do livro, outro propôs ainda que como a capa era mais espessa 

poderia se acrescentar umas paginas extras, para esta atividade foi permitido o uso da 

calculadora. Então foi apresentado aos alunos o paquímetro, instrumento que permite 

realizar medidas com uma precisão maior. 
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10)Foi realizada a confecção dos portifólios, tendo por base os relatórios 

construído para cada atividade, acrescido de uma auto-avaliação dos alunos referente ao 

aprendizado da unidade. O portifólio representou uma parte da avaliação e apresentou 

um nível de qualidade razoavelmente bom. Em relação a construção dos relatórios era 

possível verificar erros de gramaticais crassos, afetando a coerência em alguns aspectos 

do texto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

O propósito maior do trabalho era destacar a importância de uma estimativa 

respaldada em aspectos racionais na tomada de decisão de alguns aspectos do cotidiano 

dos alunos. As atividades realizadas procuraram comparar o emprego de estimativas e o 

uso de técnicas mais formais na tomada, transformação e analise das medidas de 

comprimento, as atividades eram investigativas e pontadas por momentos de debates, de 

maneira que as estratégias utilizadas poderiam ser refeitas para atingir uma solução 

melhorada. 

Algumas atividades foram realizadas em equipe e foi possível observar o espírito 

de liderança que surgia de maneira natural em relação a alguns alunos de alguns grupos.   

O trabalho foi desenvolvido em um período relativamente curto, pois precisava 

atender ao período de uma unidade pedagógica, como a rede municipal de Aracaju 

requer seis unidades pedagógicas durante o ano, o tempo pode ser considerado um 

obstáculo, já que as atividades por vezes precisavam ser refeitas.  

Outro problema refere-se a um aspecto cultural de uma parte dos alunos, que 

acreditavam que o grau de precisão apresentados nas medidas para as atividades seria o 

mais importante no processo de avaliação da unidade em detrimento do processo de 

investigação e análise de uma solução mais ajustada ao problema proposto. Dessa 

forma, foi percebido que as vezes alguns alunos mascaravam os dados das estimativas, 

este fato afetou, em partes, a coerência de alguns trabalhos, já que a precisão das 

estimativas oscilava de maneira descontinua. Além disso, foi realizada uma prova 

perfazendo uma parte da avaliação e os alunos que alcançaram melhores resultados 
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foram justamente aqueles que participaram de maneira mais ativa na realização das 

atividades e que costumavam se sobre sair melhor na disciplina. 

Nas atividades em equipe, uma parte dos alunos não interagia com o grupo, 

inclusive houve registro no relatório de alguns alunos sobre este fato. Como algumas 

dessas atividades eram realizadas fora da sala de aula, esses alunos acreditavam que 

tinham liberdade de agir livremente e simplesmente se dispersavam. Mesmo tentando 

conscientizar sobre este fato como o período de realização do projeto foi relativamente 

curto, uma parte da turma não atingiu as metas estabelecidas. 

CONCLUSÃO. 

Foi possível desenvolver um trabalho que rompeu com o modelo tradicional de 

ensino e teve relação direta com a vivencia prática dos alunos. Como a escola está 

localizada em um bairro periférico de Aracaju e atende as famílias menos favorecidas, 

existia a necessidade de se realizar um trabalho que construísse uma proposta mais 

reflexiva. 

Em todas as etapas foi perceptível o nível de interesse da maioria da turma e o 

empenho em realizar as atividades mesmo com todas as limitações. Alguns alunos 

conseguiram atingir as metas de maneira mais satisfatórias, porém a maioria apresentou 

avanços significativos em relação a maneira de investigar e estimar resultados. 

Para que o propósito desse trabalho seja atingido de maneira mais eficaz é 

necessário dar continuidade a um trabalho que priorize a investigação em detrimento de 

resultados. 
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