
     Recebido em: 21/08/2019
     Aprovado em: 24/08/2019
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2019.13.20.45

     CRIAÇÃO DO QUEBRA-CABEÇA DAS ÁREAS: UMA AÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA

     EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA
NATUREZA

     MATEUS SANTOS ANGELO, RAFAELA NUNES BARRETO, RENATA SA DE JESUS BARBOSA

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/criacao_do_quebracabeca_das_areas_uma_acao_do_programa_residenc.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.1-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio

http://anais.educonse.com.br/2019/criacao_do_quebracabeca_das_areas_uma_acao_do_programa_residencia.pdf


Este artigo tem como objetivo apresentar um relato de experiência vivenciada no Ensino de
Matemática, acerca da construção do “quebra cabeça das áreas”. A atividade aqui descrita teve
origem a partir de intervenção do Programa Residência Pedagógica, do Departamento de Matemática
– DMA, da Universidade Federal de Sergipe – UFS, Campus São Cristóvão – SE, em uma escola da
Rede Pública de Ensino de Aracaju - SE. A escolha do conteúdo de geometria se deu pelo fato do
núcleo vinculado ao Programa ter como referenciais teóricos trabalhos voltados para a geometria,
como o de Walle (2012); Kaleff (2016); Nasser (2010); etc. Ao ser aplicado uma atividade
envolvendo áreas de figuras planas na escola, surge reflexões quanto ao formato da atividade e sua
aplicação, dando origem ao quebra-cabeça das áreas.
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CREATION OF THE AREA JIGSAW: AN ACTION OF THE PEDAGOGICAL
RESIDENCE PROGRAM

CREACIÓN DE LA ZONA JIGSAW: UNA ACCIÓN DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA
PEDAGÓGICA

Eixo Temático 20: Educação e Ensino de Matemática, Ciências Exatas e Ciências da Natureza

Resumo:

Este artigo tem como objetivo apresentar um relato de experiência vivenciada no Ensino de
Matemática, acerca da construção do “quebra cabeça das áreas”. A atividade aqui descrita teve
origem a partir de intervenção do Programa Residência Pedagógica, do Departamento de Matemática
– DMA, da Universidade Federal de Sergipe – UFS, Campus São Cristóvão – SE, em uma escola da
Rede Pública de Ensino de Aracaju - SE. A escolha do conteúdo de geometria se deu pelo fato do
núcleo vinculado ao Programa ter como referenciais teóricos trabalhos voltados para a geometria,
como o de Walle (2012); Kaleff (2016); Nasser (2010); etc. Ao ser aplicado uma atividade
envolvendo áreas de figuras planas na escola, surge reflexões quanto ao formato da atividade e sua
aplicação, dando origem ao quebra-cabeça das áreas.

Summary:

This article aims to present an account of the experience lived in Mathematics Teaching, about the
construction of the “puzzle of the areas”. The activity described here originated from the intervention
of the Pedagogical Residency Program, Department of Mathematics - DMA, Federal University of
Sergipe - UFS, Campus São Cristóvão - SE, in a school of the Aracaju Public School - SE. The
choice of geometry content was due to the fact that the core linked to the Program had as theoretical
references works focused on geometry, such as Walle (2012); Kaleff (2016); Lily Nasser (2010), etc.
When applying an activity involving areas of flat figures in school, reflections arise as to the format
of the activity and its application, giving rise to the puzzle of the areas.

Resumen:

El objetivo de este artículo es presentar una descripción de la experiencia vivida en la Enseñanza de
las Matemáticas, sobre la construcción del "rompecabezas de las áreas". La actividad descrita aquí se
originó de la intervención del Programa de Residencia Pedagógica, Departamento de Matemáticas -
DMA, Universidad Federal de Sergipe - UFS, Campus São Cristóvão - SE, en una escuela de la
Escuela Pública de Aracaju - SE. La elección del contenido de geometría se debió al hecho de que el
núcleo vinculado al Programa tenía como referencias teóricas trabajos centrados en la geometría,
como Walle (2012); Kaleff (2016); Lily Nasser (2010), etc. Al aplicar una actividad que involucra
áreas de figuras planas en la escuela, surgen reflexiones sobre el formato de la actividad y su
aplicación, dando lugar al rompecabezas de las áreas.

Palavras-chaves: Geometria. Ensino de Matemática. Atividade matemática. Quebra-cabeça.

Introdução
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Os resultados presentes neste artigo compõem um relato de experiência acerca do ensino de
matemática, vivenciado no Programa Residência Pedagógica, do departamento de Matemática –
DMA da Universidade Federal de Sergipe - UFS, campus São Cristóvão - SE, acerca da criação de
um quebra-cabeça de áreas de figuras planas.

No que diz respeito ao Programa, atividades desenvolvidas no Programa Residência Pedagógica, do
Departamento de Matemática – DMA da Universidade Federal de Sergipe - UFS, campus São
Cristóvão-Se, estão divididas em dois Núcleos: Núcleo 1 e Núcleo 2, com 24 bolsista cada. A Escola
Campo selecionada para o desenvolvimento da amostra das atividades faz parte da Rede Pública de
ensino de Aracaju – SE.

O Residência Pedagógica – RP é um programa que integra ações que visam a Formação de
Professores, tendo como objetivo induzir o aperfeiçoamento da prática docente nos cursos de
licenciatura, a alunos cursando a segunda metade do curso, a partir da regência na sala de aula e
intervenção pedagógica, esses licenciandos recebem acompanhamento de um professor preceptor da
Escola/Campo e orientação de um docente da Instituição de Ensino Superior (BRASIL, 2018, p. 1).

A escolha da atividade envolvendo área foi influenciada pelo fato de a geometria fazer parte da nossa
linguagem cotidiana, por estar presente nos problemas reais, como também por ser utilizada em todas
as áreas da matemática. Lovis, Lunkes, Tochetto et all (2018, p. 114) defende que “a geometria se
comporta como um tema unificante e é um recurso importante de visualização de conceitos
aritméticos, algébricos e estatísticos; a geometria serve de base para compreender conceitos de
Matemática avançada e de outras ciências; a geometria possui valor estético e cultural”.

Quanto ao campo da geometria, Brasil (2017, p. 271) aborda que “a geometria envolve um amplo
conjunto de conceitos e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e de
diferentes áreas do conhecimento”. O desenvolvimento do pensamento geométrico está relacionado a
temática Geometria, surgindo no estudo de posição e deslocamento no espaço, formas e relações
entre elementos de figuras planas e espaciais. Esse pensamento é necessário para investigar
propriedades, fazer conjecturas e produzir argumentos geométricos convincentes.

No que diz respeito a temática Geometria para os anos finais do Ensino Fundamental, Brasil (2017,
p. 272) destaca que:

A Geometria não pode ficar reduzida a mera aplicação de fórmulas de cálculo
de área e de volume nem a aplicações numéricas imediatas de teoremas sobre
relações de proporcionalidade em situações relativas a feixes de retas
paralelas cortadas por retas secantes ou do teorema de Pitágoras. (BRASIL,
2017, p. 272).

Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes
campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e
Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto
à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos,
desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções.
(BRASIL, 2017, p. 267).
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A necessidade de aprender geometria está ligada ao desenvolvimento do pensar geométrico, não
basta o professor ensinar aritmética, ocasionando numa aritmetização do raciocínio, onde se na
questão envolvendo figuras geométricas, por exemplo, não tiver número, o aluno não consegue
responder. Quanto a isso, defende Lorenzato (1995, p. 5) que “é preciso ter percepção geométrica,
raciocínio geométrico e linguagem geométrica, fatores estes essenciais na relação real/formal e que
pouco tem sido desenvolvido em nossas escolas por conta à quase ausência do estudo da geometria”.

O porquê de aprender geometria é justificado pelo fato de que “sem a habilidade do raciocínio visual,
o aluno dificilmente conseguirá resolver situações de vida que forem geometrizadas, tão pouco de
usar a geometria como fator altamente facilitador para a compreensão e resolução de questões de
outras áreas do conhecimento humano”. (LORENZATO, 1995, p. 5).

Em termos de prática pedagógica, manipular, visualizar, dobrar, recortar, decompor figuras, é de
fundamental importância para estabelecer o pensamento consciente. Quanto à utilização de materiais
manipuláveis, a eficácia e sucesso na aprendizagem, vai depender do conteúdo a ser estudado, dos
objetivos a se atingir, como também de uma ampla reflexão do professor sobre as maneiras de
trabalha-los. O professor deve levar em consideração obstáculos mentais do aluno, que dificultam o
processo de estabelecimento de relações na construção de conceitos. Kaleff (2016, p. 56) afirma que:

Tem sido observado que muitas vezes o professor faz uso de materiais
concretos, devido somente aos seus componentes lúdicos – principalmente,
no caso de jogos – não levando em conta os seus aspectos formadores do
conhecimento, em direção a transposição dos obstáculos cognitivos na
construção de um conceito, de seu significado e de sua abstração. Dessa
forma, nem sempre os materiais didáticos são utilizados pelo aluno de uma
maneira plena na busca de descobertas e de uma aprendizagem significativa.

Neste contexto, utilização de materiais manipuláveis, também chamados de materiais didáticos, nas
aulas de matemática, apresentam mitos e preconceitos contra a utilização. Boa parte dos professores
alegam ser pouco acessíveis ao meio escolar, outros alegam ter pouco conhecimento de como
utilizar. Kaleff (2016, p. 54) destaca que um dos motivos para os professores não utilizarem
materiais didáticos, está relacionado ao fato de que “muitos professores e matemáticos poucos
ligados às pesquisas sobre aprendizagem alegam que estes materiais dificultam a abstração e o
ensino da matemática mais avançada”.

Neste contexto, o professor deve refletir sobre o uso dos materiais manipuláveis, uma vez que não
basta inventar ou descobrir recursos para o ensino de geometria, que leve a uma mera manipulação.
Pais (2000, p. 13) alerta que:

Nas atividades de ensino da geometria, envolvendo o uso de

materiais, é preciso estar duplamente vigilante para que toda

informação proveniente de uma manipulação esteja em sintonia com algum
pressuposto racional e, ao mesmo tempo, que todo argumento dedutivo esteja
associado a alguma dimensão experimental. Acreditamos que este é o
primeiro passo para valorizar uma interpretação dialética para o uso dos
materiais didáticos.

O uso dos materiais manipuláveis serve como apoio para suprir dificuldades dos conceitos
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matemáticos, como facilitador nesse processo de ensino. O professor deve conduzir o aluno a
manipulação e, sempre que possível, construir o material, ocasionando numa apropriação de um
conhecimento pelo aluno.

A aprendizagem em matemática está relacionada a compreensão de significados dos objetos
matemáticos sem deixar de lado suas aplicações. Brasil (2017, p. 276) relata que “os significados
desses objetos resultam das conexões que os alunos estabelecem entre eles e os demais componentes,
entre eles e seu cotidiano e entre os diferentes temas matemáticos”. Neste contexto, Brasil (2017, p.
276) destaca que:

recursos didáticos como malhas quadriculadas, ábacos, jogos, livros, vídeos,
calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de geometria dinâmica têm um
papel essencial para a compreensão e utilização das noções matemáticas.
Entretanto, esses materiais precisam estar integrados a situações que levem à
reflexão e à sistematização, para que se inicie um processo de formalização.

Antes do início da intervenção na escola campo, fez-se necessário o estudo do embasamento teórico
voltado para a atuação de professores no campo da matemática, tendo como principais autores: Walle
(2002); Lovis, Lunkes, Tochetto et all (2018); Kaleff (2016); Nasser, Sant’anna (2010); etc.

Vale ressaltar que este artigo tem como ponto de partida a descrição de como se deu o processo de
construção do “quebra-cabeça das áreas”, quais fatores influenciaram para a construção, além da
importância de se trabalhar com conteúdos geométricos.

Será apresentado, posteriormente, como se deu o desenvolvimento da atividade; a abordagem
metodológica utilizada; possíveis discussões alcançadas, associando o referencial teórico ao contexto
do Núcleo 1, sempre que possível.

O contexto do Núcleo I no Programa Residência Pedagógica – Matemática

O núcleo I do Programa Residência Pedagógica – Matemática, da Universidade Federal de Sergipe,
campus São Cristóvão – SE, é composto por 24 bolsistas e dois voluntários, 3
professores/Preceptores da rede Pública de Ensino e 1 professor/Orientador da IES. As ações do
Núcleo I estão sendo desenvolvidas em 4 escolas da rede Pública de Ensino na Cidade de Aracaju,
em turmas do Ensino Fundamental Maior e do Ensino Médio.

Vale ressaltar que essas ações contribuem de forma positiva para a escola/campo, por ocasionar
reflexão na forma como os professores ensinam, uma vez que nas aulas aplicadas pelos residentes, na
maioria das vezes, são utilizadas metodologias diferenciadas, como o uso de materiais manipuláveis,
por exemplo, que despertam no aluno a curiosidade e o desejo de querer aprender matemática.

Foi realizado um estudo durante algumas semanas sobre a Base Nacional Comum Curricular -
BNCC do Ensino Fundamental, envolvendo a professora/orientadora do Núcleo I juntamente com os
Residentes. O foco foi a identificação das novas habilidades e os objetos do conhecimento para cada
temática, em cada ano de ensino. Esse conhecimento se fez necessário para que fosse possível
desenvolver o planejamento das aulas para regência de sala e elaboração de atividades.
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A importância da geometria para ensino de matemática foi um dos motivos pelo qual o Núcleo I
abordou no embasamento teórico em relação ao ensino de geometria, uma vez que esse conteúdo é
deixado, pelo professor, para o final do ano letivo, levando, em alguns casos, de não ser lecionado.
Walle (2002, p. 438) destaca que “a geometria costumava ser o capítulo descartado ou empurrado
para o final do ano letivo. Muitos professores não se sentiam à vontade com a geometria,
associando-a com o Ensino Médio (EM), provas e demonstrações”.

O processo pelo qual se aprende a geometria deve ser o ponto de partida para o professor do ensino
básico. Não basta apenas expor o conteúdo, é necessário saber como abordar, como também
identificar o que o aluno já sabe. Com isso, os estudos sobre os Níveis de Van Hiele foram
fundamentais para que o bolsista residente pudesse conseguir identificar até onde o professor pode
avançar no ensino de geometria para cada série/ano e para a realidade da turma.

Aqui, não terá um aprofundamento da teoria, apenas um relato do que foi estudado. Logo após, a
contribuição desses estudos para o desenvolvimento das atividades realizadas na ação do Programa
Residência Pedagógica.

Contexto da escola/campo onde foi desenvolvida a atividade

A escola/campo onde foi desenvolvida a atividade, oferece o Ensino Fundamental, Ensino Médio
Regular e o Ensino Médio Inovador. O Ensino Fundamental tem duração de 9 anos, tendo
obrigatoriedade a partir dos 6 anos de idade. O Ensino Médio Regular, etapa final da Educação
Básica, tem duração de três anos e o Ensino Médio Inovador (EMI) instituído em nível nacional pela
portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009, integra ações do Plano de Desenvolvimento da Educação.

Para atender ao Plano de Desenvolvimento da Educação e garantir a ampliação do tempo dos
estudantes na escola, foram criadas matérias eletivas para completar a carga horário para o EMI.
Essas matérias inserem todos os estudantes do EMI em atividades que tornam a aprendizagem mais
dinâmica, além de estimular a atividade docente em dedicação integral a escola.

Atualmente, no colégio, atuam 3 Professores de Matemática, dos quais, um faz parte do Programa
Residência Pedagógica como preceptor. Os 3 professores em conjunto, deveriam criar uma matéria
eletiva cujo tema fosse da matemática e que fosse possível alunos de qualquer uma das séries do
Ensino Médio Inovador participarem, daí, surge a ideia da criação da matéria “Jogos Matemáticos”.

O professor/Preceptor da escola/campo trouxe a ideia para o grupo destinado à escola, da criação da
matéria “jogos matemáticos”, daí, junto com a Professora/Orientadora da IES, foram selecionadas
algumas atividades para aplicação na feira de eletivas. A aplicação foi realizada por bolsistas
residentes da escola, sendo que a professora deixou livre para que os residentes das demais escolas
participassem também.

A criação da matéria “jogos matemáticos” tem como justificativa o fato de que com as constantes
mudanças do cotidiano, os jogos serão fundamentais para que os três Professores de Matemática da
escola/campo pudessem fazer conexões entre os conteúdos da base curricular e as suas vivências no
dia a dia. No decorrer da matéria, os alunos juntos com os professores deviam criar jogos
matemáticos como objetos de estudos para introdução e/ou associação dos conteúdos a serem
ministrados em suas respectivas aulas.
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Posteriormente, será exposto como se deu o desenvolvimento da construção do “quebra-cabeça das
áreas”, até chegar ao formato atual, relacionando as ações realizadas com o referencial teórico
estudado no Núcleo I.

Elaboração da atividade “Quebra-cabeça das áreas”

Foi realizada na escola/campo uma feira de matérias eletivas, na qual os professores atuantes de cada
área do conhecimento deveriam criar, em conjunto, uma matéria voltada para a sua área de atuação e
apresentar na feira de eletivas. Os professores deviam expor atividades para que os alunos fossem
atraídos, sendo que o objetivo principal era fazer com que os alunos não fizessem a matrícula por
obrigação da escola, mas por ter se identificado no que foi exposto.

Para apresentação na Feira de Eletivas, foram selecionadas 6 atividades: Tangram, torre de Hanói,
Geoplano, Tchuca Ruma, Mat-Rabisco e Origami. Essas atividades fazem parte do acervo do PIBID
– Matemática, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Sergipe, campus São
Cristóvão - SE. A descrição de cada jogo é posta nos planos de atividades existentes nesse acervo.

O Tangram é um quebra-cabeça chinês, inventado há quase mil anos atrás, e que só chegou na
Europa no começo do século XIX. Até hoje ele encanta pessoas de todas as idades por ser um jogo
simples de entender, porém com a dose certa de desafio. Seu objetivo é bem simples: formar as
figuras pedidas usando todas as sete peças (conhecidas originalmente como tans). As peças são 2
triângulos grandes, 1 triângulo médio, 2 triângulos pequenos, 1 quadrado e 1 paralelogramo. O
tangram pode ser usado como jogo, ao usar suas peças como quebra-cabeça, e também pode ser
usado como material manipulável ao utilizar suas peças para conceitos e propriedades das figuras
que o compõe.

A torre de Hanói é um jogo de quebra-cabeça, que consiste em uma base contendo três pinos, em um
dos quais são dispostos alguns discos uns sobre os outros, em ordem crescente de diâmetro, de cima
para baixo. Seu objetivo é mover todos os discos para o pino da direita, obedecendo algumas regras:
deve-se mover um disco de cada vez, sendo que um disco maior não pode ficar em cima de um disco
menor.

O Geoplano é importante para o ensino de geometria plana. Sendo formado por uma placa de
madeira onde são cravados pregos, formando uma malha quadriculada. Pode ser usado em situações
envolvendo o cálculo de perímetro, de área, figuras simétricas, arestas, vértices, construção de
polígonos, entre outras situações que envolvem geometria plana. Seu objetivo principal é a
construção e visualização de polígonos, como meio facilitador para a exploração de figuras espacial.

O jogo Tchuca Ruma é jogado individualmente e o movimento básico é característico dos jogos
chamados Mancala: a semeadura. Consiste em tomar todas as sementes de um buraco e reinseri-los
nos próximos buracos, uma a uma, sem pular nenhum deles, sendo que o plantio ocorre sempre para
a direita. Se o jogador chegar à “ruma” e ainda tiver semente na mão, deve dar a volta e continuar do
início do tabuleiro. Cada movimento termina com a última semente semeada. Caso a última semente
caia em um buraco que já tenha semente, ele deve, obrigatoriamente, pegar todas as sementes do
mesmo e continuar a semeadura. Caso a última semente caia em um buraco vazio que não seja ruma,
então o jogo termina e o jogador perde e deve iniciar um novo jogo.
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A jogo Mat-Rabisco é de conteúdo livre e tem como objetivo desenvolver a criatividade e incentivar
a fixação de conteúdos e suas definições. É composto cartas contendo o conteúdo e durante sua
aplicação é necessário papel e lápis. Deve ser jogado entre 4 pessoas, dupla contra dupla, onde cada
participante por vez, retira uma carta com determinado conteúdo e rabisca no papel para sua dupla
adivinhar qual o conteúdo da carta. Vence o jogo a dupla que tiver o maior número de acertos.

O Origami é a arte tradicional e secular Japonesa de dobrar papel, criando representações de
determinados seres ou objetos a partir de dobras geométricas de uma mesma peça de papel, sem
corta-la ou cola-la. Essas dobras podem ser combinadas de diversas maneiras, partindo-se de um
pedaço de papel quadrado, para formar desenhos complexos.

No primeiro dia de aula da matéria eletiva “Jogos Matemáticos”, foi aplicada uma atividade de
equivalências de áreas, utilizando papel sulfite A4, tesoura e régua. Marcando-se na folha algumas
medidas e recortando, a partir de composições e decomposições de figuras, foi possível chegar à
demonstração visual da equivalência de áreas entre paralelogramo, retângulo, triângulos e trapézio.

A atividade consistia em marcar uma medida de 7 cm com a régua no lado maior da folha retangular
A4 saindo de um dos vértices, em seguida marcar a mesma medida no lado oposto, saindo do vértice
oposto (por esses vértices passam uma das diagonais do retângulo), e a partir dos pontos
encontrados, traçar a reta ligando cada ponto aos vértices da outra diagonal e, recortando as retas, é
possível chegar a um paralelogramo.

Muitos alunos não conseguiram entender como deveriam serem feitas as marcações e os cortes na
folha, pois ficou confuso, para alguns, ao ser usado o termo vértice oposto, vértices que formam a
diagonal, lado oposto ao lado marcado, ocasionando em um tempo maior para a aplicação da
atividade.

Vale ressaltar que por ser o primeiro contato com a turma, é de fundamental importância adequar-se
à realidade escolar, para eliminar possíveis transtornos, uma vez que esses transtornos podem
influenciar na qualidade do ensino. Souza e Gonçalves (2012) relata que:

O professor, diante de suas primeiras experiências pode desenvolver conflitos
de acordo com suas crenças e sua realidade escolar e se esses conflitos não
forem solucionados de forma adequada, podem torná-lo frustrado e
desmotivado frente à sua prática pedagógica, influenciando dessa forma na
qualidade do ensino. (SOUZA E GONÇALVES, 2012, p. 2)

Durante a aplicação, foi notável uma dificuldade por parte de alguns alunos, quanto à relação de
equivalência entre as figuras formadas. Para chegar à fórmula do triângulo foi necessário recortar o
paralelogramo por uma das diagonais, já para o trapézio foi necessário dividir o paralelogramo pela
altura, ocasionando na utilização de duas folhas, levando o aluno a fazer o mesmo procedimento nas
duas folhas. Apesar de ter sido usada duas folhas de mesma dimensão, folha A4 (210x297 mm),
surgiu um questionamento do Professor/Preceptor da escola/campo, quanto à possibilidade de ser
usada apenas uma única folha, e que fosse possível chegar à equivalência das áreas, por composição
e decomposição.
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A partir daí, surge a ideia do “quebra-cabeça das áreas”, surgindo questionamento sobre como deve
ser marcado os cortes na folha; qual figura deve ser tomada como ponto de partida para mostrar a
equivalência e qual a dimensão necessária para que se tenha a equivalência das áreas ao movimentar
as peças.

Para a construção do quebra-cabeça, foi tomada como referência a folha A4, fazendo-se o mesmo
procedimento da atividade aplicada na matéria jogos matemáticos, porém utilizando-se uma única
folha. Ao marcar a medida de 7 cm nos lados maiores saindo dos vértices de uma das diagonais da
folha retangular, foi necessário marcar uma reta perpendicular aos lados maiores e paralela aos lados
menores da folha retangular, de forma que essa reta passe pelo ponto formado em um dos lados
maiores ao ser marcado os 7 centímetros. Essa reta representa a altura do paralelogramo.

Logo após, foi marcada a diagonal menor do trapézio retângulo formado ao marcar-se a altura. Esta
mesma altura foi marcada ao meio, dividindo a folha retangular ao meio. Com isso, o “quebra-cabeça
das áreas ficou composto por 10 peças.

Após discussões com o professor/preceptor da escola/campo em relação a qual figura deveria ser
tomada como ponto de partida, foi acordado que deveria partir do paralelogramo. Uma vez que o
livro didático não aborde dessa forma, mas sim, se partindo do retângulo, dessa forma, a primeira
figura formada com as peças do “quebra-cabeça das áreas” deveria ser o paralelogramo.

O “quebra-cabeça das áreas” é semelhante ao Tangram e, foi constatado ao manusear as peças, que é
possível formar diversas figuras por decomposição de peças. Cabe ressaltar que não se tem um
número exato de figuras que podem ser formadas utilizando as peças do “quebra-cabeça das áreas”.
Também é importante deixar explícito que existem várias formas de construir o trapézio, o retângulo
e o paralelogramo, utilizando todas as 10 peças do quebra-cabeça, além de ser possível formar essas
mesmas figuras usando duas ou mais peças. Esta conclusão foi constatada ao manusear as peças com
alguns colegas do núcleo 1.

As peças formadas no “quebra-cabeça das áreas” são polígonos convexos, sendo 5 triângulos e 5
quadriláteros. Podem-se trabalhar, além da equivalência de áreas, conceitos geométricos das figuras,
como por exemplo, os ângulos internos dos triângulos, os lados dos triângulos, a soma dos ângulos
internos dos triângulos e dos quadriláteros, entre outros conceitos.

Para a elaboração do plano da atividade “quebra-cabeça das áreas”, foi de fundamental importância o
estudo feito anteriormente no Núcleo I acerca da BNCC do Ensino Fundamental, uma vez que é
necessário se ter determinado quais objetivos uma atividade deve alcançar, e a partir da BNCC,
traçar os objetos do conhecimento e as habilidades.

A atividade envolvendo o “quebra cabeça das áreas” teve como objeto do conhecimento
“Equivalência de áreas de figuras planas: cálculo de áreas de figuras planas que podem ser
decompostas por outras, cujas áreas podem ser facilmente determinadas como triângulos e
quadriláteros”. O objetivo traçado foi “construir com papel A4 o quebra-cabeça “Tudo leva ao
paralelogramo”, para mostrar a partir de sobreposição e decomposição, a equivalência das áreas de
algumas figuras planas”. Já as habilidades descritas na Base Nacional Comum Curricular foi
“Grandezas e Medidas: (EF07MAT26) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área
de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a
equivalência entre áreas”. (Brasil, 2017, p. 308).
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Criar o quebra-cabeça das áreas alcançava os planos de ser criada uma sala temática de matemática
na escola/campo, onde fosse possível deixar exposto materiais confeccionados e adquiridos com
intervenção do Programa Residência Pedagógica. Kaleff (2016, p. 54) defende que laboratório de
matemática é um lugar ou um processo escolar, dessa forma, pode-se definir que a sala temática seria
também um laboratório de matemática e o quebra-cabeça faria parte desse processo escolar, fazendo
parte do acervo do laboratório.

Vale ressaltar que a eficácia dos materiais manipuláveis vai depender da forma como o professor
utiliza, devem-se ser traçados objetivos a serem alcançados, como também o tipo de aprendizagem.

Considerações finais

Ao considerar a importância do ensino de geometria na educação básica, pelo qual o aluno poderá
interpretar diferentes situações no seu dia-a-dia, buscar ter embasamento teórico voltado a esta
problemática contribui para nossa formação inicial, enquanto futuros professores de matemática.

O licenciando durante a graduação, deve buscar aprender geometria nas matérias ofertadas na grade
curricular do curso destinadas a esse conteúdo, para que ao ter contato com a sala de aula, tenha
segurança e capacidade de ensinar qualquer conteúdo geométrico, podendo utilizar metodologias
diferenciáveis, e não ficar preso a aula expositiva, como também preso ao livro didático, nivelando
por baixo o ensino de geometria.

Programa como o Residência Pedagógica promove este processo de ensinar e aprender geometria,
visto que o licenciando é trazido aos desafios da sala de aula. É um espaço para aliar as metodologias
e as práticas da sala de aula, levar nossas propostas e trazer da escola nossas reflexões, debatendo
assim tanto com nossos pares, quanto aos professores e coordenadores do projeto. Contribuindo para
uma experiência ímpar para nossa formação quanto professores.
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Graduando em Licenciatura em Matemática (UFS). Email: sangelomateus@gmail.com

Graduanda em Licenciatura em Matemática (UFS). Email: rafabtt@outlook.com

Graduanda em Licenciatura em Matemática (UFS). Email: rssajesus@hotmail.com
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