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Resumo: Este relato de experiência tem como objetivo evidenciar a importância de articular o ensino da matemática com outras áreas do conhecimento,
possibilitando ao aluno a construção mais ampla e articulada do saber. Pensando dessa forma, decidimos trabalhar as formas geométricas encontradas nos
pontos turísticos de Aracaju, fazendo uma ligação com o conteúdo de geografia, sobre as construções da cidade e o desenvolvimento econômico e cultural.
Esse trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual Povoado Feijão, no ano de 2017 com a turma do 5º ano. Usando as imagens e os conceitos geométricos
foram construídas maquetes. A base teórica deste trabalho utiliza Lorenzato (2006), Melo (1998) e Charlot (2000 e 2013).

Palavras – chave: Ensino da matemática. Formas geométricas. Saber articulado. Maquetes

Abstract: This report of experience aims to highlight the importance of articulating the teaching of mathematics with other areas of knowledge, enabling the
student to construct a broader and more articulated knowledge. Thinking in this way, we decided to work on the geometric forms found in the tourist spots of
Aracaju, making a connection with the content of geography, about the city&39;s constructions and economic and cultural development. This work was
developed in the Escola Estadual Povoado Feijão, in the year 2017 with the class of the 5th year. Using the images and the geometric concepts models were
constructed. The theoretical basis of this work uses Lorenzato (2006), Melo (1998) and Charlot (2000 and 2013).

Key-words: Teaching mathematics. Geometric shapes. Know articulate. Models

Resumen: Este relato de experiencia tiene como objetivo evidenciar la importancia de articular la enseñanza de las matemáticas con otras áreas del
conocimiento, posibilitando al alumno la construcción más amplia y articulada del saber. Pensando de esa forma, decidimos trabajar las formas geométricas
encontradas en los puntos turísticos de Aracaju, haciendo una conexión con el contenido de geografía, sobre las construcciones de la ciudad y el desarrollo
económico y cultural. Este trabajo fue desarrollado en la Escuela Estadual Pueblo de Feijão, en el año 2017 con la clase del 5º año. Usando las imágenes y
los conceptos geométricos se construyeron las maquetas. La base teórica de este trabajo utiliza Lorenzato (2006), Melo (1998) y Charlot (2000 y 2013).

Palabras clave: Enseñanza de las matemáticas. Formas geometricas. Saber articulado. maquetas

INTRODUÇÃO

Atualmente, enfrentamos grandes desafios na educação. A cada dia, o ensinar e o aprender requerem mudanças e novas construções. Como educadores,
precisamos estar atentos as necessidades do nosso aluno, a fim de redimensionar o processo de ensino aprendizagem. Segundo Charlot (2013, p. 25),
“devemos olhar profundamente para o sujeito, para sua história individual, refletindo sobre a singularidade das práticas pedagógicas e das práticas docentes”.

Levando em consideração a história individual de cada aluno, precisamos refletir sobre as suas dificuldades e potencialidades, a fim de desenvolver
estratégias de ensino que alcancem os alunos em suas particularidades. A interdisciplinaridade se apresenta como um caminho para tornar o ensino
significativo. Muitas vezes os conteúdos que passamos diariamente na escola, permanece ali entre as suas paredes, enquanto o aluno vive sua vida lá fora e
só ao retornar à escola no dia seguinte é que volta mais uma vez a pensar naquele conteúdo. Dessa forma, tornar os conteúdos escolares significativos e
integrantes do cotidiano do aluno permanece um desafio.

Esse desafio perpassa o ensino de toda e qualquer matéria, mas especialmente, ensinar matemática representa um desafio diante da visão distorcida que os
alunos têm da disciplina acarretando dificuldade de compreensão da matéria. Para Cunha (2017), essa rejeição à matemática se explica pelo fato de que:

[...] a matemática é aceita com insatisfação pela comunidade escolar, pois exige dos estudantes um grau de memorização e uma
ampla linha de raciocínio, esta dificuldade encontrada que os fazem distanciar-se de sua prática no cotidiano.

Apesar dessa repulsa, sabemos que são muitas as situações nas quais a matemática está presente na vida dos alunos cotidianamente, nos jornais, nas
revistas, na televisão e em outras situações comuns à vida das pessoas. Por isso, a união desta área do conhecimento com outros componentes curriculares,
como a geografia, a história, ou mesmo a língua portuguesa, pode contribuir para melhorar o desempenho dos alunos com relação aos conteúdos
matemáticos.

A partir do conteúdo de geografia de Sergipe que seria trabalhado na sala de aula, mostrando a importância das construções da capital sergipana, bem como,
seu desenvolvimento econômico e cultural, vimos a possibilidade de articular tal conteúdo com as formas geométricas presentes nos monumentos da cidade
de Aracaju, a fim de propiciar uma integração entre as áreas de conhecimento fora do contexto da sala de aula.

E quando nos referimos aos conteúdos matemáticos, notamos a ausência da geometria, sendo este um dos assuntos menos trabalhados pelos professores na
sala de aula, embora este quadro venha se modificando atualmente com as mudanças que vem ocorrendo no ensino da matemática, tanto de conteúdos
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quanto de metodologias. Percebemos que a geometria tem uma parcela importante no desenvolvimento do estudante como ser social, pois ele vive no mundo
cheio de traços e formas geométricas que estão presentes na natureza e nas construções intervencionado pelo homem. Nesse sentido, é indispensável que o
estudante seja preparado para relacionar o conhecimento científico da geometria com as vivências práticas do seu dia a dia.

Por outro lado, os alunos apresentam grandes dificuldades referentes ao conteúdo e quando surge à necessidade de relacioná-lo ao cotidiano essas
dificuldades só aumentam, pois não conseguem compreender aquilo que está em sua volta.

Esse trabalho relata uma experiência desenvolvida na Escola Estadual Povoado Feijão, no ano de 2017 com a turma do 5º ano, tendo como objetivo
evidenciar a importância de atrelar o ensino da matemática com outras áreas do conhecimento, possibilitando ao aluno a construção mais ampla e articulada
do saber e tornar a aula de Geometria mais significativa de modo a mostrar para o aluno não só a beleza da matemática, mas também fornecer um ambiente
propício para a aprendizagem, além de trabalhar a entender imagens em geometria.

A interdisciplinaridade, segundo os PCN’S questiona a segmentação entre os diferentes campos de conhecimento. E reconhece que essa segmentação se
constituiu historicamente, uma vez que na escola preponderou por muito tempo uma visão compartimentada (disciplinar) da realidade, que não leva em conta
a inter-relação e a influência entre e as diversas áreas do conhecimento humano.

O texto apresentado se divide em três partes. Na primeira, ”A MATEMÁTICA NÃO ESTÁ SOMENTE NA SALA DE AULA”, apresentamos uma matemática
além da sala de aula e defendemos como a atuação mediadora do professor, focada na abordagem interdisciplinar fará grande diferença no envolvimento do
aluno com os conteúdos escolares. Na segunda parte, “GEOMETRIA POR TODA PARTE: Um olhar geográfico sobre os pontos turísticos de Aracaju-SE”,
relatamos a nossa experiência pedagógica que uniu interdisciplinarmente a geografia com a matemática. Na terceira parte, “DO ABSTRATO AO CONCRETO:
Construção de um material manipulável”, falamos da importância da construção e manipulação do material manipulável. Por fim, apresentamos nossas
considerações finais.

A MATEMÁTICA NÃO ESTÁ SOMENTE NA SALA DE AULA

Nosso principal objetivo, ao propormos essa atividade era que o nosso aluno percebesse que a matemática não é um conhecimento útil somente na sala de
aula, ela encontra-se fora, presente na vida. Desse modo, desenvolver uma atividade que leva os alunos a pensar a matemática fora da escola fez com que
eles pudessem (re)descobrir esse conhecimento que está ao seu redor.

Para que uma aula seja significativa, não são necessárias fórmulas mágicas ou qualquer mirabolices, por vezes uma simples mudança no próprio ambiente da
sala de aula é o suficiente para despertar o interesse do aluno e motivar seu aprendizado, além de fazê-lo sentir-se pertencente do espaço que ele estuda e
transita cotidianamente.

Por isso, a atitude do professor fará grande diferença no sucesso do aprendiz, como destacam Donato e Oliveira (2008, p. 118-119):

Em sala de aula, cabe ao professor o papel de reconhecer, elogiar, tornar o momento da aprendizagem prazeroso para o aluno,
motivando-o constantemente, garantindo dessa forma o sucesso do ensino-aprendizagem e do professor, em sala de aula. Além de
solucionar alguns desafios, como a indisciplina e o desinteresse dos alunos, que surgem no dia a dia da sala de aula.

O professor precisa traçar formas diferenciadas, menos burocráticas, de se relacionar com seus alunos, precisa construir uma relação afetiva em que ele será
uma das partes e juntos, professor, aluno e conhecimento, poderão interagir de maneira mais dinâmica e participativa.

Afinal, o professor é o mediador, um orientador do processo de ensino-aprendizagem: o aluno é o sujeito da aula. Sendo assim, os métodos devem ser
diversificados ao máximo, procurando atender às necessidades do grupo, sem abandonar o aspecto da formação individual. Cada assunto deve ser tratado
com uma prática diferenciada, que pode ser uma aula expositiva, um debate, leitura, palestra, seminário, dinâmicas de grupo, vídeos, situação-problema,
teatro e outros. Os conteúdos trabalhados devem ser desenvolvidos a partir de projetos visando à interdisciplinaridade.

Segundo Freitas; Neuenfeldt (2005) a interdisciplinaridade surge quando se iniciam as críticas ao modelo de ensino fragmentado e desconectado do cotidiano
das pessoas, passando a questionar os conhecimentos em sua utilidade prática. A junção de disciplinas contribui, portanto, para uma compreensão mais
ampla e diversificada dos diversos conteúdos, uma vez que pode englobar duas ou mais disciplinas e temas a serem estudados.

A integração do conhecimento impõe ao professor a necessidade de trabalhar em conjunto e em um só tempo com as mais diferentes disciplinas, e embora já
venha sendo debatida teoricamente há várias décadas, a prática interdisciplinar ainda acontece de forma insignificante na maior parte das escolas brasileiras.
Por isso, é de extrema importância não só o debate, mas também a promoção dessas práticas no ambiente escolar.
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A interdisciplinaridade propõe acabar com o isolamento entre disciplinas do currículo escolar. E o professor é o principal agente para que essa mudança
aconteça, pois, ao repensar o seu papel perante a abordagem de temas, ele estará impulsionando uma mudança também na postura do aluno, fazendo com
que este também reflita sobre sua ralação com o conhecimento.

Não podemos nos esquecer que o aprender a ser professor é contínuo e necessita que nos apropriemos de instrumentos que nos permitam ir construindo e
reconstruindo a aprendizagem docente ao longo do exercício da profissão. Além disso, a formação deve dar subsídios para o professor com o objetivo de que
ele possa “assumir continuamente o seu objetivo de trabalho como aperfeiçoável, como transformável e, dependente de muitos fatores sobre os quais deverá
procurar interferir a fim de aprimorar-se cada vez mais” (MOURA, 1995, p.25).

GEOMETRIA POR TODA PARTE: Um olhar geográfico sobre os pontos turísticos de Aracaju-SE

É certo que a matemática tem uma linguagem de abstração complexa como qualquer sistema linguístico, a ciência matemática utiliza-se de signos para
comunicar significados matemáticos. E isso não é tão simples assim, sabemos que a abstração, a precisão, o rigor lógico e o caráter irrefutável de suas
conclusões dificultam a sua apropriação por parte dos alunos.

Por conta dessa dificuldade é importante e necessário que o aluno encontre sentido nos símbolos da ciência matemática e compreenda os seus significados
para poder raciocinar e expressar-se através de sua linguagem específica.

Existe uma vitalidade na matemática, que deve ser estimulada nos alunos desde cedo, mostrando-os que:

[...]apesar de seu caráter abstrato, seus conceitos e resultados têm origem no mundo real e encontram muitas aplicações em outras
ciências e em inúmeros aspectos práticos da vida diária: na indústria, no comércio e na área tecnológica. Por outro lado, ciências como
Física, Química e Astronomia têm na Matemática ferramenta essencial (BRASIL, 1997b, p. 23).

Fazer com que o aluno se dê conta de que a matemática é um conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento do seu raciocínio, de sua capacidade
expressiva, de sua sensibilidade estética e de sua imaginação.

O ensino da matemática limitado somente a conteúdos isolados, sem que se possa estabelecer uma conexão entre seus próprios conteúdos ou com
conteúdos de outras áreas de conhecimento, pouco pode contribuir para a formação integral do aluno. Por isso, muitas vezes esses assuntos são distantes e
o alunos não conseguem compreende-los. A geometria, por exemplo, se apresenta como um necessário conteúdo matemático, que por vezes é negligenciado
no cotidiano da sala de aula.

De acordo com Neves (2005), ao nos referirmos à geometria, falamos do espaço ao nosso redor, dos objetos presentes nele, em suma, de um conteúdo que
está para além das fórmulas e definições apresentadas na sala de aula, para a autora:

A própria natureza do conhecimento geométrico é oposta a esse trabalho. Seu conhecimento é parte de nossas ações, de nosso olhar,
de nossas experiências e de nossa observação. Logo, não poderemos falar de geometria para alguém, devemos deixar que os
indivíduos/alunos sintam, vejam, observem, deduzam, validem e sistematizem a geometria presente à sua volta (NEVES, 2005, p. 58).

O ensino sempre terá mais significado quando a aprendizagem partir de construções que façam parte do contexto do aluno. Segundo Lorenzato (1995, p. 5):

A Geometria está por toda parte, desde antes de Cristo, mas é preciso conseguir enxergá-la... mesmo não querendo, lidamos em
nosso cotidiano com as idéias de paralelismo, perpendicularismo, congruência, semelhança, proporcionalidade, medição
(comprimento, área, volume), simetria: seja pelo visual (formas), seja pelo uso no lazer, na profissão, na comunicação oral,
cotidianamente estamos envolvidos com a Geometria.

Diante desses desafios, se fez necessário desenvolver estratégias para ensinar as figuras geométricas e, aliar esse estudo ao conteúdo de Geografia
pareceu-nos pertinente naquele momento. É nesse sentido que a interdisciplinaridade pode contribuir, pois propõe o trabalho com projetos, que concentra
duas ou mais disciplinas em torno de um determinado tema e que possibilita a organização dos conteúdos, de forma a lhes conferir significado.

Foi pensando em algum projeto que nos ajudasse a explorar problemas matemáticos que fizemos a junção do conteúdo matemático de geometria com o
conteúdo de geografia sobre os pontos turísticos de Aracaju, uma vez que não seria difícil identificar a geometria espalhada pela cidade.

Então demos início ao nosso projeto, na primeira aula conversando sobre a cidade de São Cristóvão, onde localiza-se a escola, sobre a valorização do
patrimônio histórico e de como a atividade econômica impacta a realidade geográfica, colaborando para a transformação de diversos lugares.
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Em seguida abordamos o conteúdo sobre o Turismo em Sergipe, falando que só precisaríamos dar uma volta na cidade e observando os prédios,
monumentos e construções, seria possível visualizar inúmeras formas geométricas planas e espaciais e que os arquitetos são os profissionais responsáveis
por utilizarem a imaginação na elaboração de construções geométricas, conversamos também sobre as vantagens econômicas e financeiras, sobre o avanço
cultural e o roteiro de atrações em Aracaju que abrange a Orla de Atalaia, Calçadão da 13 de Julho, a praça Tobias Barreto, a colina do Santo Antônio e o
artesanato do Mercado Municipal, considerados pontos Turístico da cidade. Onde percebemos que a maior parte da turma já conhecia pelo menos um dos
ambientes destacados.

Dando continuidade à aula utilizamos o recurso tecnológico, o Datashow, para apresentar as fichas contendo imagens, informações da história e dados
geométricos dos principais pontos turísticos da cidade, sendo estas previamente elaboradas.

Para ambientar nosso leitor, descreveremos abaixo cada uma das fichas com as informações que foram apresentadas aos nossos alunos na sala de aula.

Ficha 1: Neste cenário destacamos a Igreja São Judas Tadeu, que fica localizada no Bairro América, e se destaca por ser um dos pontos mais alto da cidade.
A igreja foi construída em 1961 e consagrada em 1975, desde então, tem se dedicado ao serviço pastoral de assistência a grupos vocacionais, as capelas, ao
acompanhamento da juventude Franciscana e a Ordem Franciscana Secular. Na arquitetura da igreja, destacamos na torre vários triângulos com vidraças no
formato de quadrados e também conseguimos visualizar retângulos e pentagonos.

Ficha 2: Este cenário compõe-se pelo monumento Mundo Maravilhoso da Criança, cuja a fachada é o famoso arco-íris multicolorido, criado em maço de
2005. O parque encanta as crianças que podem desfrutar de uma grande varidade de brinquedos, sendo a maioria de uso gratuito e se localiza no calçadão
da Orla de Atalaia. Podemos destacar os círculos como a forma geométrica de maior destaque nessa construção arquitetônica.

Ficha 3: Este cenário é composto pelo Relógio do Mercado Antônio Franco, uma edificação em estilo eclético, puxado pela art nouveu, inaugurado em 1926.
O relógio fica ao centro do famoso Mercado, cercado por lojinhas onde se pode comprar de quase tudo. As figuras geométricas identificadas são os
retângulos, quadrados, círculos e triângulos.

Ficha 4: Outro ponto turistico de grande destaque é a Ponte Construtor João Alves, cuja inauguração aconteceu em 24 de setembro de 2006. Com uma
extensão de 1.800 metros, a ponte que liga a capital ao municipio de Barra dos Coqueiros tem duas vias com quatro pistas para veículos, além de uma
ciclovia e uma faixa exclusiva para pedestres. A ponte tem um vão central de 200 metros e é mais alta que o prédio mais alto da cidade de Aarcaju, o edifício
Estado de Sergipe. Os triangulos, retângulos e circulos foram as formas geométricas identificadas.

Ficha 5: O último cenário é composto pelo Mirante da 13 de Julho, um charmoso bairro da capital Aracaju. O Mirante oferece uma vista muito bonita da
cidade, mostrando o encontro do rio Sergipe com o mar, além do manguezal que margeia o rio é abrigo de centenas de garças brancas, sendo um local muito
agradável para passeios de bicicleta ou mesmo a pé. Os triângulos, círculos e quadrados são as figuras geométricas presentes na arquitetura do mirante.

Nossa intenção foi provocar um novo olhar para estes ambientes, encontrando neles uma ligação com o conhecimento geométrico aprendido na sala de aula.

DO ABSTRATO AO CONCRETO: Construção de um material manipulável

A turma foi dividida em cinco grupos, sendo que cada grupo deveria escolher um ponto turístico, dentre os que foram apresentados na sala e a partir da
escolha, como atividade para casa, foram orientados que eles deveriam construir uma maquete envolvendo conceitos geométricos e os conhecimentos
históricos e culturais do ponto turístico escolhido.

A construção de maquete era algo novo para a turma, vimos a necessidade de apresentar sua definição e importância. De acordo com o dicionário Infopédia,
o termo maquete pode ser definido como: “reprodução em tamanho reduzido de um projeto arquitetônico ou de engenharia; réplica em miniatura de uma
construção”[1]. A maquete é um procedimento didático que serve para reproduzir o espaço que se quer estudar, através de representações bidimensionais
para o tridimensional, do concreto ao abstrato, ressaltando que existem diversos tipos de maquetes

Após estabelecermos com a turma, a compreensão do tipo de maquete a ser apresentada, foi solicitado que produzissem o material concreto. Desta forma, o
objetivo estabelecido no plano de aula foi representar as figuras de forma bi e tridimensional por meio de maquete, e assim, despertar o interesse do aluno
para o estudo das figuras geométricas a partir de objetos existentes no seu dia a dia e utilizar a matemática de forma contextualizada e interdisciplinar.

Para aprofundar o conhecimento que os alunos já apresentavam a respeito dos sólidos geométricos, mostramos que as formas geométricas são cada vez
mais usadas na arquitetura ou escultura decorativa em todos os países. Falamos também, que na arte aparecem formas geométricas e que no Brasil, um
pintor Hércules Barsotti[2] é famoso pela influência da geometria em suas obras.
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Com a construção do material didático concreto, que seria uma pequena maquete, objetivamos dar aos alunos a oportunidade de trabalhar a partir do uso de
materiais manipuláveis. Sobre o uso de tais materiais didáticos, Rodrigues; Gazire (2012, p. 188) esclarecem que:

Os materiais didáticos manipuláveis (MD) constituem um importante recurso didático a serviço do professor em sala de aula. Estes
materiais podem tornar as aulas de matemática mais dinâmicas e compreensíveis, uma vez que permitem a aproximação da teoria
matemática da constatação na prática, por meio da ação manipulativa.

Como tínhamos combinados na aula anterior, os alunos apresentaram oralmente para seus colegas de sala a conclusão do trabalho, mostrando através da
maquete as formas geométricas encontradas, no ponto turístico escolhido pelo grupo, como também dando os conceitos, a classificação e as propriedades de
cada figura, segundo o conhecimento já adquirido por eles. Fonseca et al (2001), explana sobre a importância da verbalização do conhecimento adquirido
sobre determinado conteúdo e esclarece:

Essa verbalização, quando bem dirigida, oferece a oportunidade de se desenvolver uma linguagem geométrica significativa,
introduzindo-se gradualmente os nomes dos entes geométricos, as definições e os enunciados das propriedades das figuras,
importantes para um nível de estudo mais formal da geometria (FONSECA ET AL, 2001, p. 50)

Nessa perspectiva, a atividade programada, teve como objetivo construir com os alunos as definições das propriedades dos sólidos geométricos e introduzir
conceitos iniciais. Foi observado, que a atividade facilitou a exploração do espaço e o desenvolvimento da percepção visual com a construção da maquete.
Essa atividade trouxe respostas a vários questionamentos levantados pelos alunos; O que a matemática tem a ver com o meu dia a dia Como a matemática
pode ser aplicada Partindo desses questionamentos, os alunos se mostraram mais interessados e puderam perceber que a matemática está presente no seu
cotidiano. Conforme nos lembra Cunha (2017, p. 641):

A matemática está presente em todos os segmentos da vida e em todas as tarefas executadas do nosso dia a dia, seja na compra de
um simples pão como na aplicação de um grande investimento financeiro. Assim, ao acordar, o despertador expressa as horas
utilizando o princípio da contagem do tempo, quando fazemos uma refeição utilizamos o conceito da proporção, e assim por diante.

Partindo desse princípio, buscamos apresentar aos nossos alunos que a matemática é sim uma ciência que está fora da sala de aula, está por toda parte e é
essencial para a convivência social, ela é essencial para o desenvolvimento de raciocínio, e para a sensibilidade expressiva e estética dos seres humanos.

Finalizamos a aula com a resolução de cinco questões, algumas situações-problemas para reconhecer as figuras bi e tridimensionais e explorar as figuras
geométricas. Entre as questões, três foram retiradas da Prova Brasil. Segue abaixo destacamos as questões:

Questão 1[3]: De lá, ele se dirigiu à pracinha, visitando em seguida o museu e o teatro, retornando finalmente para a igreja. Ao fazer o mapa do seu percurso,
Fabiano descobriu que formava um quadrilátero com dois lados paralelos e quatro ângulos diferentes.

O quadrilátero que representa o percurso de Fabiano é um

a. ( ) quadrado
b. ( ) losango
c. ( ) trapézio
d. ( ) retângulo

Questão 2[4]: Mariana colou diferentes figuras numa página de seu caderno de Matemática, como mostra o desenho abaixo

Essas figuras têm em comum

a. ( ) o mesmo tamanho.
b. ( ) o mesmo número de lados.
c. ( ) a forma de quadrado.
d. ( ) a forma de retângulo.

Questão 3: Um quadrado tem de lado 1/3 cm.

a. Qual é o perímetro do quadrado
b. Qual é a área do quadrado

26/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/relato_de_experiencia_o_universo_das_formas_geometricas_nos_ponto.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.6-9,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Questão 4: Na escola há dois pátios: um de forma quadrada e outro de forma retangular. Sendo que o quadrado tem 14m de lado e o retângulo tem base 16m
e sua altura 12m.

a. Qual dos dois tem maior área
b. Qual dos dois tem maior perímetro

Questão 5[5]: Ricardo anda de bicicleta na praça perto de sua casa. Representada pela figura abaixo. Se ele der a volta completa na praça, andará

a. 160 m.
b. 100 m.
c. 80 m.
d. 60 m.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que o objetivo foi evidenciar a importância de articular o ensino da matemática com outras áreas do conhecimento, possibilitando ao aluno a
construção mais ampla e articulada do saber. E para isso escolhemos trabalhar as formas geométricas encontradas nos pontos turísticos de Aracaju, fazendo
uma ligação com o conteúdo de geografia, sobre as construções da cidade e o desenvolvimento econômico e cultural e de forma pratica e concreta a
construção de uma maquete.

Percebemos ao longo do trabalho que os alunos foram participativos e demonstraram muito interesse durante todo o processo de construção, por esse motivo,
conseguimos alcançar resultados satisfatórios. As aulas foram mais dinâmicas e com mais participação, pois permitiu a abordagem da teoria através da
prática por meio da construção da maquete.

Tentamos usar uma que permitisse ao aluno relacionar de modo amplo os conhecimentos adquiridos dentro da escola, através do estudo da geometria, na
disciplina de matemática com o que usamos ou vimos lá fora. E que é possível um saber articulado, onde podemos desenvolver trabalhos em que a teoria e a
prática caminhem juntas e não somente se limitassem a problemas resolvidos em sala de aula.

Durante o desenvolvimento das atividades, percebeu-se a complexidade do processo de ensino-aprendizagem, existiram algumas dificuldades por parte dos
alunos na construção e apresentação do trabalho concluído. Algumas delas, em relação às dimensões corretas que iriam usar para reproduzirem os pontos
turísticos na maquete, interpretação e compreensão de alguns conceitos da geometria, até mesmo noções de tridimensionalidade, mas que foram sanadas a
medida que iam sendo desenvolvidas as atividades.

Como foi a primeira vez em que desenvolvemos uma atividade dessa forma e constatamos que é trabalhosa mais muito gratificante, muito importante como
contribuição profissional. A tarefa de planejamento dessas aulas exige muito esforço e preparo, mas é satisfatória, pois, conseguimos ver alunos que não
mostravam interesse, envolvidos, entusiasmados com as tarefas propostas e aprendendo. Ao realizar esse trabalho, percebemos a necessidade de
compreendermos que devemos buscar formas de facilitar essa aprendizagem, minimizando assim, os conflitos, tentando contextualizar o ensino com o seu dia
a dia.

Afinal, a aprendizagem só ocorre, de fato, quando o aluno constrói o conhecimento e consegue contextualizar com o mundo em que ele está inserido. Quando
consegue ver sentido no que construiu e aprendeu.
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[1] Dicionário Infopédia de Língua Portuguesa, 2018. Disponível em: Acesso em: 20 jun. 2018.

[1] Hércules Barsotti (1914 - 2010) foi pintor, desenhista, programador visual e gravador. Iniciou formação artística em 1926, sob orientação do pintor Enrico
Vio (1874-1960), com quem estuda desenho e composição. Em 1937, forma-se em química industrial pelo Instituto Mackenzie. Começa a pintar em 1940 e, na
década seguinte, realiza as primeiras pinturas concretas, além de trabalhar como desenhista têxtil e projetar figurino para o teatro. Em 1954, com Willys de
Castro (1926-1988), funda o Estúdio de Projetos Gráficos, elabora ilustrações para várias revistas e desenvolve estampas de tecidos produzidos em sua
tecelagem. Viaja a estudo para a Europa em 1958, onde conhece Max Bill (1908-1994), então um dos principais teóricos da arte concreta. Na década de 1960,
convidado por Ferreira Gullar (1930), integra-se ao Grupo Neoconcreto do Rio de Janeiro e participa das exposições de arte do grupo realizadas no Ministério
da Educação e Cultura (MEC), no Rio de Janeiro, e no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP). Em 1960, expõe na mostra Konkrete Kunst [Arte
Concreta], organizada por Max Bill, em Zurique. Hercules Barsotti explora a cor, as possibilidades dinâmicas da forma e utiliza formatos de quadros pouco
usuais, como losangos, hexágonos, pentágonos e circunferências. Em sua obra a disposição dos campos de cor cria a ilusão de tridimensionalidade. Entre
1963 e 1965, colabora na fundação e participa do Grupo Novas Tendências, em São Paulo. Em 2004, o MAM/SP organiza uma retrospectiva do artista.
Conhecido por seu trabalho concretista, Barsotti fundou o Estúdio de Projetos Gráficos, em 1954, junto com Willys de Castro (1926-1988) (Disponível em:
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