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Introdução 

Este trabalho apresenta resultados de atividades de cálculo de áreas de figuras planas em 

apoio pedagógico, desenvolvidas no colégio Sesquicentenário e no colégio Olivina Olivia, com 

alunos do Ensino Médio, no âmbito do projeto PIBID. O objetivo deste trabalho era capacitar um 

grupo de alunos interessados em aprofundar seus conhecimentos no cálculo de áreas para realizarem 

a Olimpíada de Matemática e para outras tarefas do futuro profissional. Como metodologia de ensino, 

aplicamos o princípio do método das fatias associado ao Teorema dos Carpetes ou como sugere os 

PCNs, método da composição e decomposição de figuras planas. A escolha deste método se deu pela 

sua eficácia em realizar sequências didática que promovam uma revisão dos conteúdos e 

aprofundamento de conhecimentos prévios adquiridos em estudos preliminares. A sequência de 

ensino foi aplicada a um grupo de alunos dos três anos do ensino médio no colégio Sesquicentenário, 

e outro grupo de alunos dos três anos do ensino médio no colégio Olivina Olivia. Os resultados 

obtidos mostraram que os alunos adquiriram competência e habilidade para construírem figuras 

congruentes ou semelhantes e aplicarem as principais fórmulas do cálculo de áreas das principais 

figuras planas.  

Decidimos retomar conceitos básicos de áreas e apresentar duas técnicas a fim de 

identificar igualdade entre áreas e auxiliar no cálculo de áreas de figuras planas onde não se aplica 

diretamente as fórmulas do cálculo de áreas usuais. Denominamos as duas técnicas utilizadas de 

Teorema dos Tapetes e Método das Fatias. A aplicação do Teorema dos Carpetes e da Método das 

Fatias estimulou o interesse e autoestima dos alunos durante as atividades. 

 

Metodologia 
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Os PCN no eixo espaço forma propõem que os alunos resolvam situações problema a 

partir da composição e decomposição das figuras geométricas, isto é importante, pois permite que o 

aluno analise diferenças e semelhanças, além de identificar regularidades e irregularidades. Motivado 

por estas recomendações e pela identificação de ausência de conhecimentos prévios nos alunos é que 

aplicamos o método da decomposição, com o intuito de despertar no aluno a necessidade de construir 

espaço forma que já lhe era familiar para cálculo de áreas. Isto é importante porque permite que os 

alunos estabeleçam relações entre a representação e os modelos de cálculos, de modo a considerar 

seus elementos básicos, como por exemplos: o triângulo e seus lados e altura, o trapézio e seus lados 

e altura, o quadrado e seu lado. 

Após seis sequencias didáticas revisando as principais ideias relacionadas ao cálculo de 

áreas, para construir conhecimento prévio do cálculo de áreas de figuras elementares, tais como área 

do retângulo, quadrado, triângulo, trapézio, losango, polígonos regulares de n lados, círculo, setor 

circular, para isto aplicamos diversos exercícios práticos envolvendo estes conhecimentos. Após estas 

sequências didáticas apresentamos o Teorema dos Tapetes e a Técnica das Fatias, objetos principais 

de estudo. O Teorema dos Tapetes é uma referência ao fato de que, se duas regiões T1 e T2, cuja soma 

das áreas é igual a área de uma região D, que as contém, então deslocando-se a região T1 de modo que uma 

parte desta região coincida com uma parte da região T2 deixando descoberto uma parte G da região D, 

conforme figura abaixo, temos que uma área W, da interseção da região T1 com a região T2 é igual a área G 

que fica descoberta após o deslocamento da região T1, pois a área (A1) + área(G) = área(W) + área(A1).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Ilustração do Teorema dos Tapetes 

 

Aplicação do teorema dos tapetes: No quadrado ABCD da figura, a área 

em cor azul claro é igual a soma das áreas em cor vermelho claro. 

 

 

 

 

 

Figura 2 
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Inicialmente construímos esse conhecimento através de ilustração com figuras e cálculos 

algébricos. Posteriormente, utilizando-se desse resultado, apresentamos três exemplos distintos onde 

aplicamos a técnica descrita para concluir a igualdade entre áreas. Procedimento que seria trabalhoso 

sem o auxílio da técnica esboçada pelo teorema dos tapetes. Finalizamos aplicando um exercício 

proposto aos alunos para aplicarem esta temática. 

O método das fatias, consiste em decompor uma região em figuras elementares, tais como 

triângulo, retângulo, quadrado, trapézio, losango, de modo que cada parte da decomposição seja uma 

figura de área conhecida, cuja soma das áreas das partes elementares seja igual a área da figura 

decomposta. Aplicando o método das fatias na situação, em que os segmentos MT e PN do polígono 

MNPRST, na Fig. 1, são paralelos aos segmentos AD e BC do paralelogramo ABCD e, os segmentos 

MN, RT e TS são paralelos aos lados AB e DC, podemos obter a razão entre as áreas do polígono 

MNPRST e do paralelogramo ABCD. Pois, note que podemos fatiar a Fig.3 de modo a obter a Fig.4. 

 

 

 

Na Fig. 4, a área de cada paralelogramo menor, é igual a uma unidade de área do 

paralelogramo ABCD. Com esse fatiamento, podemos perceber que a área do polígono MNPRST é 

igual a 3 unidades da área do paralelogramo ABCD, e como neste fatiamento o paralelogramo ABCD 

tem 28 unidades de área, podemos concluir que a razão entre a área do polígono e do paralelogramo 

é igual a 3/28. Este método pode ser aplicado a todo tipo de polígono. 

Em sala, apresentamos exemplos distintos onde aplicamos o método de fatias, para de 

imediato descobrir a área da figura requerida. Em seguida aplicamos exercícios aos alunos, a fim de 

verificar se estes assimilaram a técnica. 

 

Resultados e Discussão 

Aplicamos atividades de cálculos de áreas para que os alunos utilizando o Método das Fatias e a 

Técnica dos Tapetes realizassem o desenvolvimento necessário a fim de obter solução dos problemas 

propostos. Dos alunos que se submeteram a estas atividades 58.3% desenvolveram satisfatoriamente 

as habilidades de cálculos com bom desempenho e competências e manifestaram opinião favorável a 

utilização das técnicas apresentadas conforme o que está escrito na Fig.5 por um dos alunos, 
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Os outros 41,7% embora tenham realizado os cálculos com competências se abstiveram 

de fazer comentários o uso destas técnicas. 

A Fig. 6 representa o desenvolvimento de competências por parte dos alunos com a 

utilização da Técnica dos Tapetes para resolução de situação problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

Observamos através das várias manifestações dos alunos que os métodos e técnicas 

adotadas, na prática pedagógica, contribuíram para a compreensão de vários conceitos geométricos 

dos alunos, bem como a realização de cálculos de áreas de figuras planas que ofereciam dificuldades 

sem o conhecimento específico das técnicas do teorema dos tapetes da composição e decomposição, 

assim como possibilitou o emprego destes métodos na resolução de problemas do cotidiano. 

Concluímos que as atividades foram relevantes, tendo em vista a obtenção dos objetivos 

de solidificar conhecimentos básicos dos alunos para realizarem cálculos de áreas de figuras planas 
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através das revisões iniciais, permitindo que os alunos resolvessem problemas aplicados em provas 

das olímpiadas de Matemática.  
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