A PRANCHA DE SURF

O Pintas tinha 14 anos e estudava em Famalicão. Nas férias de Verão,
fazia a mochila e ia para casa do avô, em Vila do Conde. O avô
Salgado era pescador e vivia mesmo junto da praia. O Pintas adorava o
mar e o seu grande sonho era ter uma prancha de surf.
O verdadeiro nome do Pintas era Miguel, mas os colegas da escola
chamavam-lhe assim porque ele tinha muitas sardas! No último dia de
aulas estavam todos a regressar da escola, em grande paródia, quando
o Pintas viu, na montra de uma loja, uma prancha de surf em
promoção.
Custava 620 euros, mas tinha 35% de desconto. O Pintas ficou eufórico porque viu ali uma
grande oportunidade de realizar o seu sonho. No entanto, não tinha dinheiro. Além disso, os
seus pais eram pobres e ele não tinha coragem de lhes pedir tanto dinheiro, pois sabia que
seria um grande esforço financeiro para eles.
– Está a chegar o Verão – pensou. – Vou entrar de férias. Porque não procurar um trabalho?
De vez em quando, o Pintas lia o jornal e reconhecia que a probabilidade de arranjar um
emprego era muito reduzida, tão reduzida que talvez nem chegasse aos 10%. Mas o Pintas
conhecia o senhor Verdocas, um jardineiro já velhinho, que morava no seu bairro. Como este
senhor já mostrava dificuldade em carregar os sacos de vegetação que enchia durante o
trabalho, talvez precisasse de ajuda. Ora o Pintas gostava da natureza e podia até aprender
umas coisas giras com o Verdocas.
Dito e feito. Conversaram os dois e o senhor Verdocas concordou de imediato com a ideia. Na
verdade, estava cansado de trabalhar sozinho. Com a ajuda do Pintas, o trabalho seria mais
divertido. Até podia ganhar mais dinheiro porque os dois juntos trabalhavam mais rápido. O
Pintas e o Verdocas combinaram dividir tudo o que ganhassem numa razão de 2 para 3: dois
para o Pintas e três para o Verdocas. E era justo porque a responsabilidade era exigida ao mais
velho, por ser o mais experiente.
O próximo trabalho do Verdocas era na mansão do Sr. Trombas, um milionário carrancudo,
“armado em bom”, e que não se misturava com a vizinhança. Ninguém gostava dele. Tinha
um jardim enorme, com fontes e lagos redondos, canteiros e arbustos de todos os tamanhos e
feitios. No entanto, estava tudo muito descuidado. Tinham ali trabalho para um mês ou mais!
O Pintas, que até percebia um pouco de Matemática, combinou com o Verdocas o seguinte:
seria ele a negociar a forma de pagamento com o Sr. Trombas. É que a Matemática pode
ajudar muito nestas coisas dos negócios e dos contratos. Quem sabe lidar com ela nunca fica a
perder. E assim, armado com estas convicções, partiu para a negociação.
Falou com o Sr. Trombas e disse-lhe assim:
– No primeiro dia, o senhor paga-nos apenas duas moedas de 1 euro. Depois, nos dias
seguintes, vai-nos duplicando o ordenado. Tão simples como isto!
O Sr. Trombas riu-se dele, considerando muito pequena a recompensa. Aceitou de imediato o
negócio e garantiu que cumpria o combinado. Mas terá sido assim tão bom negócio para o Sr.
Trombas? Na verdade, o Pintas, no final de duas semanas de trabalho, já tinha conseguido o
dinheiro para comprar a tão sonhada prancha de surf.
Porém, continuou com o senhor Verdocas até terminarem o trabalho contratado, por mais duas
semanas. É que os compromissos são para se cumprir! Além disso, o Pintas era um tipo de
palavra. No final, despediu-se do amigo Verdocas e foi curtir o resto do Verão, que ainda era
longo, com os amigos, para a praia! Talvez para o ano repita a experiência. Quem sabe?

Inspirado no “Problema do jogo de xadrez” de Malba Tahan

EXEMPLO PRÁTICO DE EXPLORAÇÃO DA HISTÓRIA (9.º ano)
A Prancha de Surf
Após a leitura colectiva, parcelar, sequencial e em voz alta, os alunos investigam um
pouco, individualmente, sobre os elementos de Matemática que encontram no texto e
registam-nos no caderno. Quando um aluno não quer ler, simplesmente diz “passo”, e o
aluno seguinte continua a leitura da História com Matemática.
Depois, em voz alta, transmitem ao professor o que conseguem descobrir, nomeando as
partes do texto importantes. À medida que os alunos forem referindo os elementos
matemáticos, o professor relaciona-os com os conteúdos já leccionados e, se possível,
relembra quando falaram nesse conteúdo:
Alunos:
- idade – 14 anos
- preço – 620 euros
Professor:
“Que tipo de números são? A que conjunto numérico pertencem?”
Alunos:
- desconto – 35 %
Professor:
“O que significa o símbolo %? O que quer dizer 35 %? Que outras formas matemáticas
podem ser utilizadas para expressar 35 %? Com que tipo de números estamos a lidar
aqui? Qual foi o valor do desconto? Afinal, de quanto dinheiro precisava o Pintas para
pagar a prancha de surf? Mais de metade ou menos de metade do valor inicial? Em que
conteúdo matemático encaixamos “os descontos” e “as percentagens”?”
Alunos:
- razão – “combinaram dividir tudo o que ganhassem numa razão de 2 para 3: dois
para o Pintas e três para o Verdocas.”
Professor:
“O que é uma razão? Como é que o Pintas e o Verdocas dividiam o dinheiro que
ganhavam juntos? Em partes iguais? Quem ganhava mais? Imaginem que eles
ganhavam, no final de um dia de trabalho, 50 euros... Quanto dinheiro ganhava o
Pintas? E o Verdocas? (Recorreu-se a outros exemplos de proporção, até os alunos
constatarem que seria necessário dividir os 50 euros em cinco partes iguais e juntar duas
partes para o Pintas). Em que tema matemático aprenderam “as razões”? Quando foi
isso?”
Alunos:
- círculos – “lagos redondos”
Professor:
“O que é um círculo? O círculo é um polígono? Que elementos do círculo conhecem
vocês? E o lago representa um círculo ou uma circunferência? Que número encontramos
quando calculamos o quociente entre o perímetro de uma circunferência e o seu
diâmetro? Em que matéria aprenderam os círculos e as circunferências? Quando?”

Alunos:
- tempo – “trabalho para um mês ou mais”; “duas semanas de trabalho”
Professor:
“Quantas semanas tem um mês? Como transformo meses em semanas? E ao contrário?
Que outras unidades de tempo existem?” Como transformo horas em minutos? E viceversa?
Alunos:
- probabilidade – 10%
Professor:
“Ora bem! Esta é a matéria que vamos iniciar na aula de hoje, mas com certeza que a
palavra não vos é estranha... Indiquem-me lá exemplos do dia-a-dia em que vocês já
ouviram a palavra “probabilidades” ou outras parecidas...”
Outros conteúdos matemáticos podem necessitar de orientação do professor,
nomeadamente:
- milionário – “... um milionário carrancudo...”
Professor:
“Que quer dizer “milionário”? Como se escreve “1 milhão” em linguagem numérica?
Como se escreve na forma de potência de base 10? O que é uma potência? Quando
aprenderam a utilizar as potências? Que tipo de linguagem matemática podem utilizar
para escrever números muito grandes ou números muito pequenos?”
- A proporcionalidade – “... os dois juntos trabalhavam mais rápido.”
Professor:
“Que quer dizer mais rápido? Que grandezas se relacionam nesta parte da história? E
como se relacionam? Se fossem 4 pessoas a trabalhar, à mesma velocidade, o que
aconteceria ao tempo de trabalho?” Será isto um caso de proporcionalidade directa? Por
que não?” Quando aprenderam a proporcionalidade directa? Este é um exemplo de
proporcionalidade também, mas inversa. Abordaremos esta matéria ainda este ano, mais
lá para a frente...”
- As potências – “... paga-nos apenas duas moedas de 1 euro. Depois, nos dias
seguintes, vai-nos duplicando o ordenado.”
Professor:
“O Pintas afinal fez um bom ou mau negócio? Quanto ganharam no 1.º dia? E no 2.º? E
no 3.º? E no 4.º dia? O que é que está a acontecer aos números? E crescem rápido ou
lentamente? Que operação matemática estamos a utilizar? No final das duas semanas de
trabalho, quanto dinheiro ganharam o Pintas e o Verdocas? E quanto dinheiro ganhou o
Pintas? Ao fim de quantos dias de trabalho tinha já o Pintas dinheiro para pagar a
prancha de surf? E quantos dias precisava o Pintas de trabalhar para se tornar
milionário?”

E assim, através do diálogo informal, e tendo por base a História com Matemática, o
professor e a turma conseguem relacionar vários conteúdos matemáticos e também:
•

Fazer uma breve revisão de alguns conteúdos trabalhados anteriormente;

•

Levantar o véu sobre os conteúdos a abordar na aula do dia;

•

Criar um momento "bola de cristal" onde se avança até ao futuro, reflectindo
sobre um conteúdo do programa que será abordado mais à frente;

•

Relembrar matérias e aprender outras novas, de uma forma mais informal e
divertida;

•

Relacionar os conteúdos de Matemática leccionados na aula com a Matemática
do dia-a-dia;

•

Tomar consciência de que a Matemática está presente no mundo que nos
envolve;

•

Promover o alargamento e aprofundamento dos hábitos de leitura, um dos
objectivos do Plano Nacional de Leitura;

•

Explorar cooperativamente problemas de carácter matemático;

•

Desenvolver vários tipos de pensamento, o raciocínio e o espírito de
investigação.

