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Resumo
Esse trabalho representa um relato de uma oficina realizada durante a “Semana da Pedagogia” na faculdade de
educação da Universidade Federal do Ceará. Estavam presentes, licenciados em pedagogia e em matemática. A oficina
foi direcionada para o ensino da matemática com o objetivo de mostrar aos professores uma alternativa inovadora para
construir alguns conceitos geométricos, tais como: área, superfície, perímetro e semelhança. A nossa proposta foi de
utilizar um jogo matemático pouco conhecido, com o objetivo de motivar professores e alunos na busca, na pesquisa e
na descoberta pelo novo saber. Aliamos essa ferramenta didática, os pentaminós a uma nova proposta metodológica, a
Sequência Fedathi. Propomos uma Sequência Didática em que os participantes vivenciaram as quatro etapas que
constituem a Sequência Fedathi: tomada de posição, maturação, solução e prova.  Vivenciamos a Sequência Fedathi
como suporte teórico-metológico com o objetivo de melhorar o ensino e aprendizagem em matemática.  
Palavras-chave: Sequência Fedathi, formação de professores, ensino da matemática, pentaminós.
 
Abstract
This work represents a workshop&39;s description that took place at the “Semana da Pedagogia” on the department of
education from the Federal University of Ceará. Among the participants there was pedagogs and math teachers. The
workshop was directed for the teaching in mathematics with the goal of showing the teachers an alternative and inovative
way to build geometric concepts as: Area, surface, perimeter and similarity. Our proposal was of using a math game,
normaly unkown, with the goal of motivate teachers and students in the search, research and on the discovery of a new
knowledge. We combine this didactic tool, the pentaminoes, with a new methodological proposal, the Fedathi Sequence.
We propose a didactic sequence where the participants experience the four stages that make the Fedathi Sequence:
Position making, maturation, solution and proof. We experienced the Fedathi Sequence as the theorical and
methodological support with the purpose of make teach and learning mathematics better.
Keywords: Fedathi Sequence, teacher training, mathematics teaching, pentaminoes.
 

1.      Introdução

          Os jogos matemáticos são indicados para serem explorados em sala de aula por envolver ativamente os alunos
em atividades desafiadoras, motivando-os a ultrapassar dificuldades na busca da resolução de problemas. Trabalhar
com essa ferramenta didática é estar de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), que dizem:
¨Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de
modo atrativo e favorecem a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. Propiciam a
simulação de situações problema que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o planejamento das ações:
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possibilitam a construção de uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as situações sucedem-se rapidamente
e podem ser corrigidas de forma natural, no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas (p. 46).
          Trabalhamos com os pentaminós, um jogo matemático, pouco conhecido entre alunos e professores, dessa forma
fomentamos a curiosidade, a busca e a pesquisa pelo novo saber.
          Esta oficina propõe alternativas para os professores de matemática em dinamizar as suas aulas, tornando a
participação do seu aluno mais ativa na construção do conhecimento, buscando uma aprendizagem mais significativa,
suscitando o interesse em descobrir e em construir conceitos geométricos, tais como: área, superfície, perímetro e
semelhança de figuras.
        De acordo com as novas tendências pedagógicas em Educação Matemática, exige-se cada vez mais que o
professor tenha uma postura de ação transformadora na sua prática pedagógica cotidiana. Diante desse desafio,
utilizaremos uma metodologia de ensino denominada Sequência Fedathi, na qual o professor exerce as funções de
refletir, ouvir, indagar e levantar hipóteses acerca do novo saber a ser construído, bem como promover a discussão
entre os alunos. Sendo assim, temos como resultado um aluno mais reflexivo, investigativo, crítico e participativo
durante o processo de construção do conhecimento.
          A Sequência Fedathi conduz o professor a levar os alunos a desenvolverem o raciocínio matemático, através da
interpretação, compreensão e investigação de problemas matemáticos, levando-os a construírem suas aprendizagens a
partir das experimentações e constatações feitas durante todo o processo de desenvolvimento da Sequência.
          Contamos com a presença de dezesseis participantes, formamos grupos com quatro componentes. As atividades
foram organizadas em cinco blocos, nos quais os participantes vivenciaram as etapas da metodologia Sequência
Fedathi descritos a seguir conforme mostra Tabela 1:
Tabela 1- Descrição das atividades

Bloco 1

Conhecendo os Pentaminós: Realizamos um diagnóstico, acerca dos
conhecimentos prévios que os participantes necessitam ter referente aos jogos
Matemáticos e a sua exploração no ambiente de sala de aula, sobretudo ao uso
dos pentaminós como ferramenta didática. Verificamos o “Plateau” dos
participantes. Esse momento tem como objetivo promover maior familiarização
dos participantes com os pentaminós.

Bloco 2

Atividade 1: Construindo Figuras
Pretendemos nesse momento mostrar aos participantes uma alternativa de
trabalharem os conceitos de perímetro, área e superfície em sala de aula de uma
forma significativa para os seus alunos.

Bloco 3
Atividade 2: Encaixando peças
De uma forma lúdica, podemos mostrar aos nossos alunos que um quadrado
também é um retângulo, estudando as suas propriedades.

Bloco 4

Atividade 3: Qual a maior área?
Os participantes construíram a maior área possível utilizando os 12 pentaminós,
De uma forma bastante desafiadora, os participantes solucionaram este problema,
com o objetivo de trabalhar a criação de estratégias e o raciocínio matemático.

Bloco 5

Atividade 4: Propondo problemas
Nesse momento haverá a formalização do uso dos pentaminós no ensino da
Geometria, pois os professores criativamente demostraram como utilizá-los para
ensinar o conceito de Figuras Semelhantes.

         

2.      Os Pentaminós utilizados como Ferramenta Didática

          Os jogos matemáticos, mesmo demandando regras e controle, são vivenciados  como uma atividade natural no
desenvolvimento dos processos psicológicos básicos das crianças. Essa ferramenta didática envolve os alunos
ativamente na resolução de problemas de uma forma bastante desafiadora, motivando-os a ultrapassar dificuldades na
busca da solução, tornando-os mais autônomos, confiantes e colaborativos entre si. 
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          Os poliminós são figuras planas formadas pelo agrupamento de quadrados que sejam adjacentes em pelo menos
um lado. São classificados de acordo com o número de quadrados que os compõem: monominó (um quadrado), dominó
(dois quadrados), triminó (três quadrados), …, n-minó (n quadrados). Essa oficina abordou o uso dos pentaminós no
estudo de conceitos geométricos. Os pentaminós fazem parte de um caso específico dos poliminós, que são formados
por cinco quadrados adjacentes em pelo menos um lado, essa combinação de quadrados permite obtermos doze tipos
de pentaminós, os quais identificamos através das letras do alfabeto: F, L, I, P, N, T, U, V, W, X, Y e Z.
          Dentre os poliminós mencionados, escolhemos os pentaminós, por permitirem trabalhar vários conceitos
matemáticos e por promoverem a criatividade do professor na elaboração das suas aulas, suscitando atividades
enriquecedoras. Portanto, é possível trabalhar diversos assuntos, tais como: perímetro, área, semelhança, congruência,
análise combinatória, reflexão de figuras planas, entre outros.
 

3.      A metodologia de ensino Sequência Fedathi

            A Sequência Fedathi, foi apresentada formalmente em 1996, na Tese de Pós-doutorado do Prof. Hermínio
Borges Neto, da UFC, na Universidade de Paris VI. Desde então, tem sido aperfeiçoada, pesquisada e vivenciada por
um grupo de pesquisadores da FACED/UFC. Essa metodologia de ensino propõe que o aluno se debruce sobre o
problema proposto, abordando os dados em questão, experimentando varios caminhos que possam levar a solução,
aprendendo com os erros, buscando conhecimento para construir a solução, testando os resultados, corrigindo e
montando modelos (Sousa, 2013 p.18).
          A Sequência Fedathi é constituída por quatro etapas sequenciais e interdependentes: Tomada de Posição,
Maturação, Solução e Prova (Borges Neto, 2001). Durante a realização da oficina tivemos a oportunidade de vivenciar
cada etapa, as quais descreveremos a seguir.

4.      Análise Ambiental e teórica: o plateau e o acordo
didático

          Primeiramente, verificamos os conhecimentos prévios dos participantes, fazendo algumas indagações,
promovendo maior interação entre formador e participantes, assim como também entre participante e participante.
Concluímos que a maior parte dos professores não utilizaram ainda os jogos matemáticos como ferramenta didática e
estavam curiosos para conhecer atividades que pudessem vivenciar com os seus alunos. Assim como também nunca
tinham ouvido falar sobre os pentaminós. E indagaram como um jogo matemático poderia promover a construção de
conceitos matemáticos. Pois, já sabiam que os jogos poderiam promover a maturidade dos alunos na criação de
estratégias, mas como levá-los a construção de conceitos. Os participantes formaram grupos com quatro componentes,
cada grupo recebeu um jogo de pentaminós.  Pedimos que observassem as peças que compunham o jogo. Momento
em que conhecemos o “plateau”dos participantes, foram desafiados a responder algumas perguntas: há alguma
semelhança entre o dominó e o pentaminó. Qual o ramo da matemática mais conveniente para usarmos os pentaminós.
De acordo com a Sequência Fedathi, o “plateau” faz parte do processo de diagnóstico realizado para compreender o
nível cognitivo dos alunos (Sousa, 2013 p.20).
           Pedimos aos participantes que contassem o número de peças formadas por cinco quadrados. Verificaram que
havia uma peça no tabuleiro que não era um pentaminó (formada por quatro quadrados). Então, pedimos que fizessem
um esforço em associar cada pentaminó a uma letra do alfabeto. Alguns grupos conseguiram concluir o desafio, outros
pediram ajuda e trocaram ideias, pois levantaram dúvidas na identificação de cada pentaminó.
          Diante dessas ações verificamos o plateau dos participantes e estabelecemos o acordo didático. Do ponto de
vista da Sequência Fedathi, o acordo didático enfatiza o desenvolvimento do trabalho do professor, a organização de
estratégias metodológicas que possam ser pensadas durante a preparação de uma sessão didática, a postura que o
professor deve assumir durante o processo de ensino e aprendizagem, que é a postura de mediador, ao observar as
investigações dos estudantes, acompanhando-os durante a descoberta do novo saber. Portanto, adotamos a postura de
mediador durante a realização das atividades, estabelecemos regras para mediar o trabalho dos participantes (acordo
didático), resultando em participantes mais investigativos, reflexivos, críticos e autônomos.
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          Outros questionamentos foram feitos pelos participantes: podemos utilizar as peças do lado oposto e girá-las.
Talvez os pentaminós sejam adequados para serem utilizados nas aulas de Geometria. Teremos realmente como
resultado uma aprendizagem mais significativa. Os conteúdos que podemos trabalhar em sala de aula.
          Tendo verificado o nível cognitivo dos professores, iniciamos a primeira etapa da Sequência Fedathi, a Tomada
de Posição. Nessa etapa, apresentamos o problema (atividades a serem realizadas), motivando a interação entre
formador e participantes, propiciando o trabalho interativo, ou seja, o formador inseriu-se no grupo com as funções de
refletir, ouvir, indagar e levantar hipóteses acerca do novo saber, bem como suscitou estes questionamentos entre
todos.
          Nesse momento os participantes buscaram compreender o problema e identificar os possíveis caminhos,
formulando estratégias, que levaram-os a uma solução. Verificaram os dados contidos no problema proposto, qual a
relação entre eles e o que está sendo solicitado pela atividade. A esta etapa, chamamos de Maturação, foi um
momento de grande relevância na elaboração do raciocínio matemático, onde foram feitos questionamentos,
proporcionando ao formador o feedeback necessário para acompanhar o desenvolvimento do trabalho realizado. Os
participantes se debruçaram sobre os dados do problema, resultando em reflexões, hipóteses e formulações de
estratégias, na busca de caminhos que os conduzissem à solução (Sousa, Vasconcelos, Borges Neto, Lima, Santos &
Andrade, 2013 p.23).
          O formador propiciou aos participantes momentos de reflexões para que pudessem avaliar os modelos criados.
Os participantes pensaram, refletiram e avaliaram as suas respostas, por meio de tentativas e erros, para validar os
modelos criados. Essa é a forma de exercitarem a sua autonomia e perceberem a importância da participação de cada
um na elaboração do novo saber. O formador junto de cada grupo, analisou as diferentes formas de representações por
eles apresentadas, mostrando que a solução ideal deve satisfazer não só o problema em questão ou somente
determinadas situações, mas sim o maior número possível de situações que necessitem desse novo conhecimento.
Vivenciamos nesse momento a etapa que denominamos de Solução, destacamos a importância da discussão das
soluções, para os participantes perceberem as diferentes compreensões e representações do grupo em relação ao
problema proposto.
          A seguir discutimos a respeito das soluções propostas de cada grupo, o formador apresentou juntamente com a
participação de todos o novo conhecimento como meio prático e otimizado, enfatizando a forma de inseri-lo em sala de
aula. Foi nessa etapa, final que o novo saber foi compreendido e assimilado pelos participantes. A Prova constitui a
finalização do processo de ensino e aprendizagem, o formador levou cada grupo a elaborar o modelo geral do novo
conhecimento. Enfatizamos que o modelo geral refere-se ao conceito final ou representação genérica que foi
apreendido, que também poderá ser aplicado na resolução de outras situações.
            Portanto com a realização das atividades, os participantes vivenciaram o seguinte processo que caracteriza as
etapas da Sequência Fedathi:

• O formador apresentou o problema generalizável;
• Os participantes se debruçarão sobre o problema na busca da solução;
• Formador e participantes discutem as soluções apresentadas, quando o formador identifica os erros e acertos

para o encaminhamento da solução final;
• Após as soluções discutidas, o formador exibiu a solução correta, enfatizando o conhecimento que planeou

ensinar.
 
          A avaliação dos participantes foi realizada nessa última etapa, através de questionamentos propostos pelo
formador e por alguns participantes, sendo assim o formador verificou se realmente houve apreensão do novo saber.
 

5.      Atividades realizadas com os Pentaminós

          Nessa oficina propomos uma sequência didática composta de quatro atividades devidamente estruturada para
serem trabalhadas com os alunos do ensino fundamental (4º e 5º anos). Apresentamos os objetivos, a indicação da
série, o tempo necessário para realizar cada uma, o material necessário para sua realização e a proposta de avaliação.
 
Atividade 1: Construindo Figuras
Os participantes aprenderam utilizar os pentaminós para o cálculo de área e perímetro.
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Objetivos: Familiarizar os participantes com os pentaminós, construindo retângulos; Desenvolver uma visão atrativa e
dinâmica para o ensino e aprendizagem de Geometria. Discutir sobre a construção dos conceitos de área e perímetro
com aulas diferenciadas no Ensino Fundamental. Metodologia: Os participantes vivenciaram a primeira etapa da
Sequência fedathi, a Tomada de posição.
Indicação: A atividade pode ser trabalhada com alunos do Ensino Fundamental (4º e 5º anos).
Tempo estimado: 20 minutos.
Material necessário: Para a realização desta atividade faz-se necessário os pentaminós: U, P e V . Papel e lápis para
anotações dos participantes.
Avaliação: Debatemos em grupos estratégias iniciais e como solucionaram a questão. Com a realização dessa atividade
suscitamos a curiosidade e o interesse entre os participantes pela busca da inovação no desenvolvimento da sua Práxis
em sala de aula.
 
Atividade 2: Encaixando peças
Os participantes aprenderam a utilizar os pentaminós para o cálculo de área.
Objetivos: Familiarizar os participantes com os pentaminós, construindo quadrados; trabalhar conceitos como área e
superfície. Discutir sobre a diferença desses conceitos no Ensino Fundamental.
Metodologia: Nesse momento, os participantes estão preparados para vivenciar a segunda etapa da Sequência Fedathi,
a Maturação.
Indicação: A atividade pode ser trabalhada com alunos do Ensino Fundamental (4º ao 5ºanos)
dependendo do nível de aprofundamento da discussão proposta.
Tempo estimado: 30 minutos.
Material necessário: Para a realização desta atividade faz-se necessário os pentaminós: U, P, X, L e T. Papel e lápis
para anotações dos participantes.
Avaliação: Debatemos em grupos estratégias iniciais e como solucionaram a questão. Os participantes finalizaram a
atividade determinando o cálculo da área, utilizando os pentaminós.
 
Atividade 3: Qual a maior área?
Objetivos: Construir a maior área possível utilizando os 12  pentaminós, Trabalhar conceitos como área e superfície.
Discutir sobre a diferença desses conceitos no Ensino Fundamental.
Metodologia: Nesse momento, os participantes estão preparados para vivenciar a terceira etapa da Sequência Fedathi,
a Solução.
Indicação: A atividade pode ser trabalhada com alunos do Ensino Fundamental (4º ao 5º anos)
dependendo do nível de aprofundamento da discussão proposta.
Tempo estimado: 30 minutos.
Material necessário: Para a realização desta atividade faz-se necessário os 12 pentaminós, papel e lápis para
anotações dos participantes.
Avaliação: Debatemos em grupos estratégias iniciais e como solucionaram a questão. Os  participantes concluíram a
atividade determinando o cálculo da área, comparando resultados, utilizando os pentaminós.
 
Atividade 4: Propondo problemas
Os participantes foram instigados a propor problemas utilizando os pentaminós para serem utilizados em turmas de 4º
e/ou 5º anos.
Objetivos: Trabalhar com a elaboração de estratégias que possam ser utilizadas em sala de aula.
Metodologia: Nesse momento de grande relevância, os participantes colocaram os seus conhecimentos em prática,
vivenciando a última etapa da Sequência Fedathi, a Prova.
Indicação: A atividade pode ser trabalhada com alunos do Ensino Fundamental (4º e 5º anos).
Tempo estimado: 30 minutos.
Material necessário: Para a realização desta atividade os participantes têm autonomia de escolher os pentaminós que
serão utilizados. 
Avaliação: Debatemos em grupos estratégias iniciais e como elaboraram a situação em questão (problema). Os
participantes finalizaram a atividade mostrando diversas alternativas de utilizar os pentaminós no ensino da matemática,
sentiram-se capazes de trabalhar alguns conceitos geométricos de uma forma significativa para o aluno. Momento
bastante enriquecedor para o formador e para os participantes, pois aflorou a criatividade dos grupos, cada grupo
mostrou uma forma diferente de utilizar os pentaminós. Formularam, elaboraram e criaram  estratégias para melhorar a
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sua Práxis em sala de aula, visando sempre uma melhoria no processo de ensino e aprendizagem.
 

6.      Considerações Finais

          A realização dessa oficina contribuiu de forma significativa na formação inicial dos professores, pois vivenciaram
alternativas que aplicadas em sala de aula, contribuirá para melhorar a sua práxis, tendo como resultado uma
aprendizagem mais significativa, em que o conteúdo matemático faz conexões com a vida cotidiana dos seus alunos.
Aliamos a Sequência Fedathi a uma ferramenta didática, os pentaminós, fomentando a curiosidade, a capacidade de
resolver problemas, o espírito colaborativo e a autonomía.
          Trabalhamos alguns conceitos geométricos, como área, superfície, perímetro e semelhança. Pois, observamos
que existe uma grande lacuna na formação dos professores em relação ao ensino da geometria, implicando uma
aprendizagem insatisfatória dos seus alunos. Desejando contribuir para os estudos em educação matemática estamos
desenvolvendo projetos em que os jogos são utilizados na elaboração de conceitos matemáticos juntamente com o
suposto teórico-metodológico da Sequência Fedathi. 
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