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Resumo Relatamos neste trabalho duas experiências vividas como bolsista do

PIBID/MATEMÁTICA/UFAL através de dois projetos desenvolvidos por alunos do 9º ano do ensino

fundamental. Foi de extrema importância a união de uma metodologia diferenciada para abordar

os conteúdos matemáticos. Assim, utilizamos dois grandes eventos da matemática para que os

alunos fizessem suas devidas apresentações, apresentando primeiro, no MATEXPO dentro da

BIENAL da SBM em novembro de 2014, “Formas lúdicas de demonstrar o Teorema de Pitágoras” e

no MATEXPO dentro do MATFEST 2015 o trabalho “Tangram e suas habilidades”. Os resultados

foram significativos, tanto para os bolsistas quanto para os alunos, que sempre demonstraram

interesse durante os estudos, ensaios e as apresentações. PALAVRAS-CHAVE: Educação

matemática, demonstração, PIBID ABSTRACT

We report in this paper two experiences as a scholar of PIBID / MATH / UFAL through two projects

developed by students of the 9th grade of elementary school. It was very important the union of a

different methodology to address the mathematical content. Therefore we use two major events of

mathematics for students to do their proper presentations, presenting first in Matexpo within

BIENNIAL SBM in November 2014, "playful shapes to demonstrate the Pythagorean Theorem", and

Matexpo within MATFEST 2015 the work "Tangram and its skills". The results were significant for

both the scholars and for the students, who they have always shown interest during the studies,

essays and presentations. KEYWORDS: Mathematics education, demonstration, PIBID

1. INTRODUÇÃO Observando a realidade do dia-a-dia da escola, dentro da sala de aula,
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constatamos a dificuldade do professor em obter a atenção e o interesse por parte da maioria dos

alunos em aprender matemática. Novas práticas e metodologias são necessárias para despertar o

interesse e o entusiasmo dos alunos na busca do saber matemático. O presente artigo relata a

experiência vivenciada pela bolsista do PIBID/MATEMÁTICA/IM/UFAL, Raquel Paes Bastos Franco,

no projeto “Forma lúdica de demonstrar o Teorema de Pitágoras” e” Tangram e suas habilidades”,

numa Escola da Rede Pública Estadual, em Maceió, Alagoas, mostrando aos alunos de maneira

divertida como se demonstra um teorema e os conhecimentos que o tangram pode trazer. O

projeto foi realizado na MATEXPO, dentro da 7ª BIENAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE

MATEMÁTICA que ocorreu no mês de novembro de 2014, e na MATEXPO dentro do MATFEST em

novembro de 2015, pelos alunos do nono ano do ensino fundamental, sob a supervisão dos

bolsistas de iniciação a docência do PIBID.

É fácil ver os obstáculos encontrados dentro do ambiente de ensino

matemático, já não se fala em demonstrações de teoremas, mesmo fazendo

uso de materiais concretos e não de forma abstrata, nem em resolver

problemas dissecando as etapas para resolvê-los (Pólya, 1995). A

matemática vem se tornando apenas um mero algoritmo para os alunos que

estão prestes a terminar o ensino fundamental para ingressar no ensino

médio. Visando essa problemática da ausência de interesse do aluno

questionar o porquê, para que serve e despertar a curiosidade em relação

ao real aprendizado, alguns autores como Juan Sánchez, George Pólya (Arte

de resolver problema), a teoria de Van Hiele, vem mostrando como se pode

utilizar as didáticas pedagógicas nas aulas e como inovar no ensino

resgatando o interesse do aluno. A demonstração de um teorema de forma

concreta e lúdica é uma experiência rica para os jovens e deveria ser uma

prática vivenciada pelos educadores, além do fato que se deve iniciá-los

também no nível de demonstrações abstratas simples, desde que o nível de

pensamento deles esteja de acordo com o procedimento adotado, de acordo

com a teoria do casal Van Hiele. Fazer com que eles demonstrem em uma

apresentação para vários tipos de públicos é uma maneira indispensável

para que eles se sintam capazes e coautores da construção do

conhecimento, tendo como conseqüência o despertar do interesse e da

curiosidade pela matemática. Mostrar a eles como as figuras geométricas

seadequam no nosso dia-a-dia de uma maneira dinâmica. A matemática não

é algo que diz respeito a números, mas sim à vida. Ela é algo que nasce no

mundo em que vivemos. Lida com idéias. E, longe de ser aborrecida e
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estéril, como muitas vezes é retratada, ela é cheia de criatividade. (DEVLIN,

2008, Pg. 98). A idéia do projeto veio através do surgimento do MATEXPO,

que foi um evento dentro da7ª bienal da SBM e também do MATFEST para

que alunos de ensino básico realizassem apresentações de trabalhos

referentes aos conteúdos estudados no ensino básico. Como o professor já

havia ensinado aos alunos os conteúdos teorema de Pitágoras e

semelhanças de triângulos, resolvemos trabalhar a demonstração do

teorema de Pitágoras já que queríamos mostrar a eles que tudo na

matemática tem um surgimento que foi provado, e ao mesmo tempo tais

demonstrações seriam realizadas pelos mesmos. Consistindo-se na

experiência vivenciada, durante o projeto nota-se a importância de

metodologias diferenciadas no ambiente escolar, a necessidade que os

alunos têm de sair do método de ensino tradicional, o quanto é importante

para o docente tentar fazer um diferencial em sua sala, proporcionar ao

aluno o sentimento de reconhecimento e prestígio ao ponto de ter

capacidade de apresentar um trabalho em um grande evento. Mostrando

também o quanto a matemática é ampla, podendo ser apresentada de

várias maneiras inclusive com dinâmicas. 2. DESENVOLVIMENTO 2.1

Formas lúdicas de demonstrar o teorema de Pitágoras Esse foi o

primeiro projeto dos PIBIDIANOS desenvolvido fora da escola, realizada na

MATEXPO da 7ª Bienal de Matemática da SBM, em novembro de 2014,

realizado em Maceió, Alagoas. Na apresentação os alunos fizeram quatro

tipos de demonstrações, as duas primeiras eram a de Henry Perigal que foi

demonstrada com emborrachado EVA, é uma demonstração interessante

porque resgata o enunciado original proposto por Pitágoras. Perigal corta o

quadrado construído sobre o maior cateto por duas retas passando pelo seu

centro, uma paralela à hipotenusa do triângulo e outra perpendicular,

dividindo esse quadrado em quatro partes congruentes. Essas quatro partes

e mais o quadrado construído sobre o menor cateto, preenchem

completamente o quadrado construído sobre a hipotenusa. E demonstração

geométrica de Leonardo da Vince foi que ele teve uma idéia foi construir um

quadrado a partir de cada lado do triângulo e mostrar que a soma das áreas

dos quadrados menores é igual à área do quadrado maior, assim. Para isso,

além dos quadrados, Leonardo utilizou dois triângulos retângulos

congruentes ao triângulo original, com cartolina coloridas e recortes. As

outras duas demonstrações foram feitas através de experimentos, ambas
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com suas partes algébricas explicadas em banner ou cartolina. No primeiro

experimento utilizamos três paralelepípedos de vidro com faces quadradas e

espessuras iguais. Enchemos o paralelepípedo, formado sobre o lado da

hipotenusa, de água e ao distribuirmos essa água sobre os outros dois

paralelepípedos formados sobre os lados dos catetos, percebemos que o

volume do paralelepípedo, formado sobre o lado da hipotenusa, é igual à

soma dos volumes dos paralelepípedos dos catetos, relacionando assim o

Teorema de Pitágoras e os volumes (área da base quadrada vezes a

espessura comum). No último experimento utilizamos uma balança de dois

pratos, três paralelepípedos, feitos do mesmo material com densidade de

massa homogênea, com faces quadradas de medidas iguais da hipotenusa e

dos catetos e espessuras iguais. Esses paralelepípedos, quando seus

vértices estão juntos, formam um triângulo retângulo. Colocando o

paralelepípedo da hipotenusa de um lado da balança e os formados pelos

lados dos catetos do outro lado da balança, então podemos perceber que a

balança entra em equilíbrio, encontrando assim a relação entre o peso dos

paralelepípedos (densidade de massa vezes o volume) e o Teorema de

Pitágoras, pela redução da igualdade dos pesos para a igualdade de

volumes, que por sua vez, reduzimos a igualdade das áreas. Durante a

realização das demonstrações estavam presente 3 (três) PIBIDIANOS

orientando e auxiliando os alunos de forma distribuída de acordo com as

demonstrações.Os alunos se sentiram mais importantes e entusiasmados

quando obtiveram o 3º (terceiro) lugar na avaliação dos jurados técnicos,

levando para casa um troféu e certificado de participação. A premiação foi

de grande relevância para que despertasse interesse em outras

apresentações. 2.2Tangram e suas Habilidades. Esse foi o segundo

projeto desenvolvido pelos alunos, e apresentado no MATEXPO na semana

do MATFEST/IM/UFAL, em novembro de 2015. Para a apresentação foram

selecionados quatro alunos, cada um apresentava algo sobre o tangram: 1 .

Falaram sobre o surgimento do tangram; 2. Como se construir através de

dobraduras; 3.as utilidades que se pode tirar para aplicar na sala de aula

para que se obtenha um aprendizado de forma dinâmica; e 4. as

diversidades de figuras que podemos construir com ele. Também foi

apresentado o alfabeto do tangram. Os alunos foram supervisionados por 3

(três) bolsistas e um professor supervisor, recebendo o auxílio e orientações

necessárias para uma boa apresentação.O fato da apresentação ser na UFAL
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já fez com que os alunos ficassem mais entusiasmados e empolgados para a

apresentação. Eles demonstraram desenvoltura e grande interesse e

explicar ao público o que estavam realizando durante as apresentações. De

acordo com a pontuação dos avaliadores técnicos, a equipe ficou em 5º

(quinto) lugar e não foram premiados, mas isso não os deixou tristes nem

desanimados. Refletimos com eles que o mais importante era a experiência

vivida, o aprendizado adquirido, a dedicação e o esforço que tiveram, e não

o prêmio em si. É importante salientar que eles ficaram ansiosos e

desejosos para participarem de novos eventos que os levassem a fazer

apresentações de conhecimento e curiosidades matemática. 3.

Metodologia Os métodos utilizados tiveram um grande auxilio pedagógico,

começando pela observação que duraram vários dias dentro da sala de aula.

Para a apresentação na BIENAL tivemos que observar as aulas do professor

para ficarmos cientes do conteúdo que iríamos aplicar. Depois dessa etapa,

começamos a observar os alunos, pois, teríamos que escolher não apenas os

alunos mais inteligentes, mas também aqueles com maior desenvoltura de

falar em público, que se dedicassem ao projeto, e que demonstrassem

interesse em apresentar. Depois dos alunos selecionados tivemos que então

selecionar horários opostos aos das aulas para que pudéssemos nos

aprofundar mais no assunto. Para o primeiro projeto, foi feita uma semana

de aula sobre o teorema de Pitágoras, nessa semana os alunos aprenderam:

Como se demonstrar, para que serve, como se aplica, e as suas utilidades.

Com isso em mente o trabalho começou a ficar menos descomplicado,

faltava construir a demonstração com o emborrachado EVA e cartolina, e

passar para eles como as experiências iriam ser feitas. Com os materiais em

mãos eles começaram a construir as duas primeiras demonstrações, além

do experimento com a balança. O outro experimento que era feito com

material de vidro, teve que ser confeccionado por pessoas com experiência

nessa área. Depois de todos os detalhes prontos começaram os

treinamentos com os alunos até o dia da apresentação. A metodologia do

tangram foi diferente, pois, primeiro aproveitamos o assunto que estava

sendo abordado em sala de aula para explorar mais dos alunos a relação

entre semelhança de triângulo e tangram, ele é um ótimo objeto para a

exploração , foi feita uma aula dinâmica realizada pelos PIBIDIANOS,

mostramos a eles como podemos aplicar vários assuntos a uma determinada

figura. Para seleção do projeto do tangran foi feita uma atividade da
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seguinte maneira: a turma foi separada em 5 (cinco) grupos, cada grupo foi

entregue 5 (cinco) questões e um tangram, através disso selecionamos 4

(alunos) para fazer a apresentação no matfest. Com a seleção feita e o

material comprado os alunos puderam começar a construção do tangram,

depois de construído houve o aprofundamento no assunto com os alunos

selecionados, mais uma vez o horário foi o oposto ao da aula. Com o auxilio

dos bolsistas e do professor supervisor os alunos puderam ficar bem

preparados e confiantes para a apresentação. 4. Experiência vivenciada

No decorrer do aprendizado dos alunos, em ambos os projetos, foi

encontrado um nível de dificuldade muito grande, tanto para os bolsistas

como paraos alunos. Em anos anteriores os alunos haviam ficado cerca de 6

(seis) meses a 1 (um) ano sem a disciplina de matemática. A equipe teve

que ser bem dividida e demandou um grande esforço dos bolsistas para

ensinar aos alunos o embasamento teórico ou caso contrário eles não

saberiam como apresentar absolutamente nada. Foi feita uma revisão geral

que durou cerca de 2 (duas) semanas e depois começamos o

aprofundamento dos assuntos para a realização dos projetos. A nossa maior

dificuldade foi o tempo e o local para ensinar os alunos, infelizmente a

escola não tinha salas o suficiente para que pudéssemos dá uma aula para

melhorá do aprendizado deles. Ao final, adquirimos também a experiência

de ensina re improvisar perante as dificuldades encontradas nas escolas da

rede pública, que não são poucas, para o desenvolvimento de tais projetos.

Em relação a parte teórica, como já havia sido feita a observação dentro da

sala de aula só reforçamos acrescentamos o que estava faltando. 5.

Conclusão Com base na experiência vivenciada podemos afirmar que o que

falta dentro das salas de aula não é apenas conhecimento na disciplina em

si, mas sim uma boa observação, o conhecer do professor dos alunos que

está em sua sala de aula, uma busca pela valorização dos mesmos, além de

fazê-los sentirem-se coautores e também construtores do conhecimento.

Com a realização do projeto pôde-se constatar que foi algo bem satisfatório,

os alunos realmente se envolveram, se dedicaram e aprenderam, além do

entusiasmo deles de estarem nos ambientes onde se apresentaram. É

notório que falta por de alguns professores vontade ou interesse de uma

prática pedagógica diferenciada, pois demanda esforço e tempo, falta aula

que chame a atenção dos alunos, que façam eles ficarem curiosos e façam

um esforço a mais. O projeto envolveu aulas dinâmicas e exigiu o

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

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.6-8,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



envolvimento direto deles, fazendo com que despertasse curiosidade e

interesse neles, fez com que eles buscassem e se dedicassem a tudo. Foi

tudo trabalhado de acordo com os assuntos que eles estavam vendo em sala

de aula. Como uma simples aula tradicional pode ficar tão dinamizada, e a

maneira em que eles se sentiram motivados em aprender, principalmente

assuntos que já deveriam ter aprendido. Os alunos que participaram do

projeto se sentiram mais seguros, despertaram curiosidade pela matéria, e

terminaram motivando outros alunos a verem como é legal ter mais um

pouco de dedicação e mais conhecimento. A aplicação do projeto contribuiu

de forma significativa para um melhor processo de ensino- aprendizagem

mostrando que eles podem ir muito além do que se imagina, despertando a

capacidade e o conhecimento de cada um. A participação do público de júris

foi de extrema importância para que eles se sentissem capazes de mostrar o

conhecimento adquirido por eles. Nessa análise pode-se perceber que os

alunos precisam de mais incentivo, alguém que mostre que eles podem que

são capazes, e para isso necessita também de um professor que esteja

sempre os motivando de forma significativa, que mostre tudo isso a eles,

não só em trabalhos, apresentações e sim no seu dia-a-dia precisa-se de

professor pesquisador que busque sempre ampliar sua práticas pedagógicas

dentro do ambiente escolar.
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