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RESUMO Este artigo tem por objetivo mostrar uma proposta de ensino com base no por que das

abelhas construírem seus alvéolos no formato de prisma hexagonal regular e como transpor esses

conhecimentos para sala de aula. Este interesse surgiu da leitura do livro: As Maravilhas da

Matemática de Malba Tahan. Para tal compararam-se sólidos geométricos com o escolhido pelas

abelhas; mostrando, também, as vantagens da escolha da forma usada com respeito à capacidade de

armazenamento máximo e ao custo mínimo na produção de cera. A pesquisa ancorou-se no

levantamento bibliográfico e na pesquisa documental. Respaldando-se nos estudos de Malba Tahan

(1973), Biembengut e Hein (2003), Fiorentini (2003) e Charlot (2007). Palavras-chaves: Formato

dos alvéolos. Matemática. Geometria ABSTRACT This article aims to show an educational proposal

based on why the bees build their alveoli in the regular hexagonal prism shape and how to translate

this knowledge to the classroom. This interest arose from the book read: The Wonders of Math Malba

Tahan. To do this compared to geometric solids with chosen by bees; also showing the advantages of

the choice of the form used with respect to the maximum storage capacity and at low cost in the

production of wax. The research was anchored in literature and documentary research. Backing up

studies Malba Tahan (1973), Biembengut and Hein (2003), Fiorentini (2003) and Charlot (2007).
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INTRODUÇÃO Uma das problemáticas que permeia o cenário educacional é o entendimento, por

parte dos alunos, a respeito da utilização dos assuntos estudados. Eles sempre questionam os

professores a respeito do porquê de estudar determinado conteúdo e o que isto influenciará em sua
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vida. E até, os próprios professores, se inquietam a repeito de como abordar determinado conteúdo

onde os alunos sintam-se envolvidos e que possam participar da construção do conhecimento, tendo-o

como reflexo para sua vida. Diante dessas inquietações, respaldado em Biembengut e Hein (2003),

autores que alicerçam o ensino por meio da Modelagem Matemática; Fiorentini (2003), que trata da

formação docente e Charlot (2007), que pesquisa a relação com o saber. Buscaremos apresentar uma

proposta pedagógica no ensino de conteúdos matemáticos, em especial, no ensino de Geometria, por

meio do estudo dos formatos dos alvéolos das colmeias das abelhas. Este se dará na procura por

informações a respeito do por que das abelhas terem escolhido tal formato para seus alvéolos e por

meio de comparação com os demais sólidos, que poderiam ser escolhidos para esta finalidade,

mostrando que o sólido escolhido foi o ideal para tal construção, isto se deu, devido ao grande

aproveitamento no armazenamento da produção de mel. Segundo Malba Tahan (1973)

Com uma única finalidade a abelha constrói os seus curiosos alvéolos: é para

neles depositar o mel que fabrica. Esses alvéolos são feitos de cera. Levadas

(afirmam os sábios pesquisadores) por um instinto admirável, as abelhas

procuram obter para seus alvéolos uma fornia que seja a mais econômica, isto

é, que apresente "maior volume" ou maior capacidade, para a menor porção de

material empregado. (MALBA TAHAN, 1973, p 105) Assim, por meio dos estudos

de Malba Tahan (1973), no livro: As Maravilhas da Matemática, que tem um

capítulo a respeito do formato desses alvéolos, me inquietou em pesquisar uma

abordagem metodológica que pudesse ser trabalhada em sala de aula,

envolvendo os conhecimentos a respeito de alguns sólidos geométricos, e que

os alunos fossem atuantes nesse processo de aprendizagem. O FORMATO DOS

ALVÉOLOS CONSTRUÍDOS PELAS ABELHAS E A SUA ÁREA MÁXIMA DE

SECÇÃO. Uma grande curiosidade está por trás da construção dos alvéolos das

colmeias. As abelhas constroem esses instrumentos de armazenamento fazendo

uso preciso da Matemática, de tal forma que parece que elas passaram por um

curso intensivo de Cálculo e Geometria. Suas construções obedecem fielmente

às teorias matemáticas. Elas constroem seus alvéolos no formato de prismas

hexagonais regulares. Mas, qual será o porquê desse formato?

Por que não escolher outro tipo em meio a tantos sólidos geométricos?

De acordo com estudos de MALBA TAHAN (1973), esta escolha é devido ao

prisma hexagonal regular ser uma estrutura geométrica que tem a capacidade

de armazenar um maior volume de mel e por se encaixarem de tal forma que

não sobrem espaços entre os favos, assim ocorre uma maior economia na

construção das paredes das células armazenadoras de mel, pois existirá uma
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parede em comum entre os hexágonos o que consequentemente diminuirá a

quantidade de cera usada para sua construção. Essas células serão responsáveis

não só para o armazenamento de mel, mas também, para abrigar as larvas de

abelhas, que ficarão nesses espaços até atingir a estrutura de obreira, ou seja,

para produzir cera, para o armazenamento do pólen, própolis e da geleia real. A

escolha desse formato, como foi citada anteriormente, é devido a uma maior

quantidade de armazenamento do mel e dos produtos colhidos pelas abelhas,

isso acontece devido à área do hexágono regular ser a maior comparada com

outras figuras que possibilitam um encaixe perfeito. Fazendo uma comparação,

percebe-se que os triângulos equiláteros, quadrados e hexágonos regulares, são

os três polígonos que podem ser organizados de tal forma a não se superporem

e não deixar espaços vazios entre si. Assim, estes polígonos poderiam ser

alternativas para estes insetos usarem na construção de seus alvéolos, pois

possuem um encaixe perfeito. Para tal, vamos ancorar-se na modelagem

Matemática como tendência metodológica, que segundo Biembengut e Hein

(2003) apud Martins (2009), é definida como

[...] um conjunto de símbolos e relações matemáticas que procura traduzir, de

alguma forma, um fenômeno em questão ou problema de situação real,

denomina-se“modelo matemático”. A modelação norteia-se por desenvolver o

conteúdo programático a partir de um tema ou modelo matemático e orientar o

aluno na realização de seu próprio modelo-modelagem. Pode valer como

método de ensino-aprendizagem de Matemática em qualquer nível escolar, das

series iniciais a um curso de pós-graduação. Não há restrição!

Os objetivos são:

• aproximar uma outra área do conhecimento da Matemática;

• enfatizar a importância da Matemática para a formação do aluno;

• despertar o interesse pela Matemática ante a aplicabilidade;

• melhorar a apreensão dos conceitos matemáticos;

• desenvolver a habilidade para resolver problemas; e estimular a criatividade. (BIEMBENGUT E

HEIN, p.18/19) ****

Partindo dessa hipótese, fez-se uma análise na área de cada polígono através da comparação algébrica

de suas áreas, mostrando as vantagens, em termo de espaço para armazenamento.
Tabela 01: ComparaçãoPara tal, construímos o triângulo regular com lodos medindo

Image: clip_image010.gif, o quadrado com lados Image: clip_image012.gife o hexágono com lados Image: clip_image014.gif
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Image: clip_image002.gif
Image: clip_image004.gif

Image: clip_image006.gif
Image: clip_image008.gif

Fonte: Arquivo do autor.. Para efeito de comparação os perímetros desses polígonos

precisam ser congruentes. Assim temos, Image: clip_image016.gif, a partir

desta comparação obtemos os resultados expostos na tabela 01, todos em função da variável Image: clip_image018.gif. A

partir destes resultados, será feita uma comparação para mostrar qual dos polígonos em análise

apresenta maior área. Assim: A área do triângulo regular ( Image: clip_image020.gif) de base Image: clip_image018.gife altura

medindo Image: clip_image022.gifé dada da seguinte maneira:

• Image: clip_image020.gifImage: clip_image024.gifImage: clip_image026.gif

Tabela 02: Teorema de Pitágoras

Image: clip_image028.gif= Image: clip_image030.gif+
Image: clip_image032.gif

Image: clip_image028.gif= Image: clip_image030.gif+
Image: clip_image034.gif

Image: clip_image036.gif= Image: clip_image038.gif
Image: clip_image034.gif

Image: clip_image040.gif

Image: clip_image042.gif

Image: clip_image044.gif
Image: clip_image046.gif

Image: clip_image048.gif

Image: clip_image050.gif

Fonte: Arquivo do autor.

Para tal,

é

necessário

obter um

valor em

função da

variável Image: clip_image018.gif, para a altura desse triângulo. Como a altura de um triângulo o divide em dois triângulos

retângulos com hipotenusa Image: clip_image018.gife catetos Image: clip_image052.gife Image: clip_image054.gif, para encontrarmos uma expressão da altura em função

da variável Image: clip_image018.gifbasta considerar um destes triângulos retângulos e aplicar o Teorema de Pitágoras, ver

tabela 02. Assim, a fórmula para área do triângulo fica escrita da seguinte forma:

•

Image: clip_image020.gifImage: clip_image024.gifImage: clip_image026.gif
=

Image: clip_image056.gif

=
Image: clip_image058.gif

Image: clip_image060.gif0,43 Image: clip_image028.gif

Com o valor da expressão para a área do triângulo, nos resta calcular para os dois outros polígonos a

expressão correspondente a suas áreas. Para o quadrado temos: A área do quadrado ( Image: clip_image062.gif) de

lado Image: clip_image064.gifé dada por: Image: clip_image066.gif Da tabela 01, temos que
Image: clip_image068.gif

, assim a área do

quadrado pode ser escrita da seguinte maneira:

Image: clip_image070.gif

Para o cálculo da área do hexágono regular (

Image: clip_image072.gif), usaremos a decomposição deste polígono em seis triângulos equiláteros de lado Image: clip_image074.gif.

Assim, a área pode ser escrita da seguinte forma: Image: clip_image072.gif= Image: clip_image076.gif
Image: clip_image078.gif

= Image: clip_image080.gif, analogamente a

tabela 02, temos que Image: clip_image052.gif=
Image: clip_image082.gif

, e da tabela 01, Image: clip_image084.gif. Desta forma, Image: clip_image072.gif=
Image: clip_image086.gif

=

Image: clip_image088.gif
= 3

Image: clip_image090.gif
= 3

Image: clip_image092.gif
Image: clip_image094.gifImage: clip_image096.gifPor meio dos resultados encontrados destacamos a seguinte

desigualdade: Image: clip_image020.gif< Image: clip_image062.gif< Image: clip_image072.gifPortanto, a forma hexagonal
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apresenta a maior área, o que implica na melhor escolha para se construir um sólido geométrico com

base neste formato. Levando em consideração, os formatos dos alvéolos das colmeias das abelhas,

percebe-se que a escolha pelo prisma regular de base hexagonal justifica-se por apresentar a maior

base e, consequentemente, a maior área dentre os sólidos que apresentam encaixe perfeito, sem

sobreposição. Assim, construindo-se sólidos regulares tendo como suas bases os polígonos analisados,

perceberíamos que, dos sólidos o de maior volume seria o de base hexagonal. Logo, as estruturas

hexagonais conseguem ser mais eficientes em termos de armazenamento, pois apresentam um maior

volume que as demais figuras geométricas comparadas. Além das abelhas construírem seus alvéolos

no formato de prisma hexagonal, elas fecham uma de suas aberturas por superposição de três

losangos que apresentam ângulos de 109°28’ e 70°32’, aproximadamente. Essa forma no fechamento

dos alvéolos dos favos das abelhas tem a finalidade de facilitar o encaixe entre eles. Com a

superposição desses losangos o prisma hexagonal perderá uma parte de suas paredes laterais essa

perda é compensada na superposição dos losangos, o que não modifica o volume do favo, ou seja,

apesar dessa inclinação dos losangos o volume continua o mesmo. PROPOSTA DE ENSINO A partir

do estudo a respeito do por que das abelhas construírem seus alvéolos no formato de prisma

hexagonal regular e de perceber, por meio de manipulações algébricas, que este formato está ligado

ao maior aproveitamento no armazenamento e economia na produção das paredes dos mesmos.

Evidenciou-se a possibilidade de trazer esses conhecimentos para sala de aula por meio do ensino de

sólidos geométricos nas aulas de matemática, tornando-a um espaço onde aluno e professor

comprovarão, por meio das construções das formas em análise e do manuseio, que existe significado

para o que esta sendo estudado nas aulas de Matemática, mas cabe a cada um selecionar para a vida

aquilo que mais se adéqua a sua realidade. Despertando assim, o desejo pelo conhecer, pelo aprender.

Segundo Charlot (2007)

O desejo visa ao prazer, ao gozo, e não a um objeto determinado. Certamente o

desejo não pode levar ao gozo senão através de um objeto e, nesse sentido,

todo desejo é ”desejo de”; mas é o gozo que é visado, e não o objeto que

permite que ele aconteça. “O desejo em sua essência, é em si desprovido de

objetos e de objetos determinados.” (CHARLOT, 2007, p 37) Desta forma, de

acordo com a relação que o objeto (material concreto) tem com a aprendizagem

dos conhecimentos matemáticos trabalhados em sala de aula, elaborou-se a

seguinte proposta de ensino: Em sala de aula a turma foi organizada em

quarteto recebendo uma folha de cartolina, tesoura, um pedaço de papelão,

régua e cola. Por meio da orientação do professor cada grupo recortou um

pedaço da cartolina com as seguintes dimensões: 36 centímetros de

comprimento e 12 centímetros de largura; o pedaço da cartolina, que terá área

de 432 centímetros quadrados, será usado para a confecção das laterais dos
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sólidos, (o educando não pode mudar as dimensões do pedaço de cartolina

indicadas pelo professor, pois se deve partir do princípio que todos os sólidos

confeccionados apresentarão o mesmo perímetro). Cada equipe será

responsável pela construção de um dos seguintes sólidos geométricos: Prisma

Triangular Regular, Paralelepípedo, Prisma Pentagonal Regular, Prisma

Hexagonal Regular, Prisma Octogonal Regular e Cilindro. Os grupos

confeccionarão as laterais dos sólidos com o pedaço de cartolina e para fechar

uma das bases utilizará o pedaço de papelão, pois a outra ficará aberta.

Finalizada a confecção, cada equipe deverá calcular o perímetro, a área e o

volume do sólido confeccionado. Com base na construção, deverão organizar

uma apresentação, em forma de seminário, para mostrar o sólido confeccionado

pelos grupos, explicando como se faz para encontrar a área, o volume e sua

planificação. O sólido deverá ser preenchido com areia ou farinha para efeito de

comparação de seu volume. O material usado pelo primeiro grupo, para medir o

volume, deverá ser usado pelos demais, sem acréscimo ou diminuição de sua

quantidade. Os grupos que estarão assistindo as apresentações deverão fazer

anotações a respeito do perímetro, área e volume dos sólidos apresentados,

pois, depois das apresentações, eles se unirão para criar um cartaz com uma

tabela comparando o perímetro, a área, o volume, as vantagens e desvantagens

do sólido em análise, se caso fossem usados na construção dos alvéolos das

abelhas. Após a elaboração da tabela os alunos voltam para os grupos e

deverão produzir uma justificativa, matemática e coerente, a respeito do por

que das abelhas construírem seus alvéolos no formato de Prisma Hexagonal

Regular. Com a produção finalizada, cada equipe deverá fazer a leitura para os

demais da sala e questionar quais justificativas estão coerentes ou não com o

assunto em estudo. Assim, perceberão que o formato dos alvéolos em Prisma

Hexagonal Regular, possibilita uma maior economia na construção das paredes

destes, com uma maior armazenagem de mel. Através desta proposta de

intervenção didática o professor passar a instigar os alunos ao conhecimento

tonando-os sujeitos atuantes na construção do processo de ensino e

aprendizagem. Ancorado em Fiorentini (2003, p 55), que nos diz que “[...] o

conhecimento de conteúdo pedagógico incorpora a dimensão do conhecimento

da matemática como matéria de ensino (modos de apresentar e de abordar a

matéria que sejam compreensíveis para outro) [...]”, nos alicerça a está sempre

na constante procura por abordagens pedagógicas que propicie um melhor

aprendizado e consequentemente uma melhor formação crítica e social para os
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alunos. CONCLUSÃO Este artigo nos mostra a importância da

interdisciplinaridade unindo as disciplinas de ciências naturais ao campo das

exatas, mostrando a ligação entre as mesmas por meio da abordagem dos

formatos dos alvéolos e a comprovação da melhor escolha para o formato dos

mesmos por meio de cálculos algébricos. De tal forma a comprovar que as

abelhas fazem uso da matemática na construção dos favos, no quesito máxima

produção e mínimos custos. Assim, unir esses conhecimentos as aulas de

Matemática propicia uma maior interação professor-aluno e aluno-aluno,

mudando a rotina da sala de aula e trazendo o aluno como sujeito atuante no

processo de ensino e aprendizagem. Evidencia-se, também, a importância do

uso de determinado conteúdo aplicado em situações que faz parte da vivência

dos alunos, ou de aplicações no ambiente. Assim, está proposta viabiliza uma

construção metodológica no quesito aprendizagem, valoração das vivências e

inserção de situações da comunidade, em que a escola está inserida, na a sala

de aula.

REFERÊNCIAS CHARLOT, Bernard. Relações com o saber, formação dos

professores e globalização: questões para a educação hoje. Porto Alegre:

Artmed, 2007. FIORENTINI, D. Formação de professores de matemática:

explorando novos caminhos. Campinas SP, 2003. MARTINS, D. M. A

Geometria das Abelhas. 2009. 32f. Monografia (Especialização em

Matemática para Professores do Ensino Básico). Instituto de Ciências Exatas,

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. TAHAN, M. [Júlio César

de Melo e Souza]. As Maravilhas da Matemática. Bloch Editores. 2ª ed. Rio

de Janeiro, 1973. __________. Matemática Divertida e Curiosa. Record. 30ª

ed. Rio de Janeiro, 2013.

**** BIEMBENGUT, M. S.; HEIN, N. Modelagem matemática no ensino. São

Paulo: Contexto, 3 ed, 2003, p 18-19.

* SANTOS, Márcio Ponciano. Formado em licenciatura em Matemática pela

Universidade Federal de Sergipe - UFS, professor da educação básica no

município de Umbaúba/SE, participante do grupo de estudos Grupo de Estudos

Temáticos em Educação Matemática (GESTEM) na UFS, orientado pela Profa.

Dra. Denize da Silva Souza. Email: poncianomarcio@hotmail.com

. ** CRUZ- Alanne de Jesus, Formada em licenciatura em Matemática pela

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/alveolos_matematicos_abelhas_eximias_matematicas.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.7-8,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



Universidade Feral de Sergipe-UFS, estudante da Pós Graduação em Libras na

Fanese, participante do grupo de estudo GESTEM –Grupo de Estudos Temáticos

na UFS, orientado pela Profa. Dra. Denize da Silva Souza. Email:

alanne_jc90@hotmail.com

. *** SANTOS, Luciene dos. Pedagoga, Pós- Graduada em Gestão Escolar,

grupo de estudo: NUPIEPED/UFS (Núcleo de Pesquisa em Inclusão Escolar da

Pessoa com Deficiência/UFS). Técnica Pedagógica da DIEESP, pesquisa e atua

nas áreas da deficiência visual. Email: lucieneray@gmail.com

.br

.

Recebido em: 05/08/2016

Aprovado em: 08/08/2016

Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort

Metodo de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN:1982-3657

Doi:

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/alveolos_matematicos_abelhas_eximias_matematicas.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.8-8,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio


