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Resumo: 
Relatamos uma experiência que teve como objetivos analisar as interações realizadas pelos 

alunos da educação básica ao aprenderem conceitos geométricos e significar conceitos 

teóricos relacionados à prática pedagógica em matemática. Para isso, organizamos uma 

proposta pedagógica envolvendo acadêmicos da Licenciatura em Matemática do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Câmpus de Santa Rosa e alunos 

do sexto ano do ensino fundamental de uma escola municipal de Santa Rosa/RS. A 

experiência foi desenvolvida como atividade de Prática como Componente Curricular 

(PCC) e, fundamentada na Teoria Histórico-cultural. Observamos o desenvolvimento das 

interações e as alterações produzidas na zona de desenvolvimento proximal (ZPD) com a 

apropriação de alguns conceitos de geometria plana. Na experiência utilizamos o Tangram
1
 

como recurso didático. Essa permitiu significar a pesquisa na prática pedagógica e, ainda, 

compreender alguns conceitos teóricos necessários a ela. 

 

Palavras-chave: Experiência pedagógica; Tangram; Teoria Histórico-cultural; Formação 

Inicial de Professores. 

 

 

 

                                                
1
 Tangram é um jogo matemático composto de sete peças e cinco formas geométricas.  
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1. Proposta inicial  

 

Na busca por alternativas em significar a formação inicial em matemática, somos 

instigados a buscar estratégias para estudar conceitos teóricos. Nesta experiência, 

descrevemos a prática realizada em uma escola pública do município de Santa Rosa/RS, na 

qual analisamos as interações entre os sujeitos e como eles relacionam e se apropriam de 

conceitos geométricos. A proposta envolveu os componentes curriculares de Psicologia da 

Educação e Geometria Plana do Curso de Matemática – Licenciatura, do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha Câmpus de Santa Rosa.  

Na experiência assumimos a docência para experimentar e discutir práticas 

relacionadas ao ensino. Essa experiência está ligada a Prática como Componente 

Curricular (PCC), que ocorre interdisciplinarmente. As disciplinas citadas possuem 

práticas integradas que se fundem no intuito de experimentarmos a docência, e 

verificarmos na prática, aquilo que aprendemos na teoria enquanto docentes em formação. 

A PCC traz a oportunidade de experiências em sala de aula, antes dos períodos de estágio, 

visto estas acontecerem desde o inicio da formação. 

Para a realização desta buscamos conciliar uma atividade lúdica, utilizando o 

instrumento Tangram para observar a influência deste nas interações e ensino-

aprendizagem da geometria. Nesse contexto, Vigotsky (2007) afirma que o lúdico 

influencia no desenvolvimento da criança. É através do lúdico que a criança aprende a agir, 

sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o 

desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração, pois essas atividades 

fazem parte de seu cotidiano. Acrescenta o autor que é através de uma situação imaginária 

que a criança pode potencializar e desenvolver o pensamento abstrato.  

Para Vigotskii (1988) o desenvolvimento cognitivo acontece por meio das 

interações. Ela é mediada por instrumentos e signos, que orientam externa e internamente, 

as ações do sujeito. Ressalta que o ser humano precisa captar os significados, estes são 

compartilhados socialmente e acontecem nas interações sociais.  

Com relação ao processo de ensino-aprendizagem o autor afirma que este acontece 

na zona de desenvolvimento proximal (ZDP). Conceitua essa como sendo a distância entre 

o nível de desenvolvimento cognitivo real, medido por problemas que o sujeito pode 

resolver sozinho e, o seu nível proximal, como sendo as ações que necessitam da ajuda de 

um mediador. A ZDP que Vigotsky enfatiza como sendo importante para compreender as 
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dimensões, que o aprendizado escolar permite “delinear o futuro imediato da criança e seu 

estado dinâmico de desenvolvimento, propiciando o acesso não somente ao que já foi 

atingido através do desenvolvimento, como também aquilo que está em processo de 

maturação” (2007, p. 98). A seguir apresentamos algumas observações relevantes da 

experiência. 

 

2. Apresentando e refletindo a experiência 

          

Na busca por estratégias de ensino-aprendizagem para geometria, várias leituras 

foram realizadas, procurando uma alternativa que instigasse o aluno. Neste contexto, vários 

autores sugerem o lúdico, para que, as crianças aprendam brincando. Assim criamos uma 

atividade envolvendo o Tangram para observar as interações entre os sujeitos, os conceitos 

já internalizados e os que ainda estavam em processo de maturação. Após estudarmos e 

conhecermos as possibilidades pedagógicas do Tangram, elaboramos uma proposta 

pedagógica. 

A experiência foi realizada com dois grupos de alunos, sendo suas participações de 

forma voluntária, em contra turno escolar. A prática foi composta de dois momentos: o 

primeiro de investigação e o segundo de construção. Através de questionário, buscamos 

identificar a Zona de Desenvolvimento em que os alunos se encontravam, ou seja, 

procuramos verificar o que sabiam sobre o tema que seria proposto.  

A construção do Tangram, em cartolina, colaborou para que pudéssemos observar 

como as interações aconteciam. Anterior à construção do Tangram, perguntamos aos 

alunos se eles o conheciam, pedindo que os mesmos descrevessem o que sabiam sobre este 

jogo matemático. Para este questionamento, obtivemos em um dos grupos a resposta de 

que conheciam, dizendo ser desenhos com formas geométricas. Por outro lado, no outro 

grupo a afirmação foi de que não conheciam. Desta forma, podemos através das respostas 

identificar quais conceitos os sujeitos já haviam internalizado. 

Um dos questionamentos, exposto no registro a seguir (figura 1), expressa o 

conceito de geometria, na opinião de um dos grupos. Observamos um conceito que poderia 

estar na Zona Real e ser equivocado ou, estar na ZDP aguardando uma ação de um 

mediador mais capaz. 

 

Figura 1 –  Resposta da discussão de um grupo. 
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Fonte – dados da experiência. 

 

Entretanto, esse registro (figura 1) evidencia uma hipótese dos sujeitos. Ela 

expressa o conhecimento prévio que possuíam. Situações como essas são frequentemente 

na sala de aula e, por isso, a atenção e a intervenção do professor é necessária para mediar 

uma situação de ensino-aprendizagem.  

Optamos por trazer e discutir o registro anterior (figura 1), pois, em se tratando de 

uma prática pedagógica desenvolvida por nós acadêmicos em formação inicial, ela instiga 

o olhar pedagógico sobre o sujeito no processo de aprendizagem e, permite compreender 

quando se torna necessária a intervenção do professor. Pode mostrar também, a função do 

sujeito mais capaz na mediação visando movimentar o desenvolvimento dos conceitos na 

ZDP.  

No desenvolver da atividade, os diálogos entre os sujeitos do grupo aconteciam.  

Primeiramente de maneira estimulada, mas na medida em que a atividade se desenvolvia as 

interações tornavam-se mais espontâneas. Percebemos que o manuseio das peças do 

Tangram estimulou o intercâmbio de ideias e o levantamento de hipóteses e, 

consequentemente, a apropriação de alguns conceitos. 

Na atividade inicial pretendíamos identificar o nível de desenvolvimento real dos 

sujeitos. Observamos a partir de alguns registros que os conhecimentos prévios envolvidos 

se mostravam de forma adequada. Assim confirmamos alguns conceitos sobre as formas 

geométricas já internalizadas. No segundo questionamento, pedimos aos alunos que 

expressassem através de desenhos as formas geométricas. A seguir, expomos o resultado 

de um dos grupos, sendo que ambos desenharam as mesmas formas geométricas. 
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Figura 2 – Registro das formas geométricas criadas pelos sujeitos. 

 

Fonte – Dados da experiência. 

 

Os registros anteriores nos permitem significar a discussão expressa no caderno 

Lições do Rio Grande sobre o Tangram. Ele afirma: 

 

[...] trabalhar o conhecimento das figuras geométricas (quadrado, triângulo, 

retângulo, trapézio, paralelogramo); sua classificação e seus elementos (ângulos, 

lados, diagonais e posições relativas de retas em um plano), construindo, assim, 

um vocabulário geométrico (2009, p. 25). 
 

Em outra atividade, os sujeitos foram orientados a construir o Tangram. Para isso, 

receberam algumas orientações escritas. Eles interagiam buscando interpretar as 

orientações recebidas. Após o consenso do grupo recortavam o Tangram. Ao interpretar o 

que era solicitado, também observamos que os alunos reconheciam características das 

formas geométricas e registravam na folha. 

 

Figura 3 – Alunos construindo e manipulando o Tangram 

 

Fonte – Dados da experiência. 

 

Ao finalizar a atividade de construção do Tangram, observamos que a interação foi 

importante para que os alunos intercambiassem os conceitos sobre as formas geométricas. 
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Com isso, verificamos que os sujeitos que sabiam ou lembravam os conceitos, 

compartilhavam com os colegas que não sabiam. Observação essa nos remete a teoria para 

constatar a importância das relações matemáticas produzidas pelos alunos nas interações. 

Nesse sentido Vigotsky (2007) diz que o que importa não é o resultado final, mas sim 

como se fez para chegar ao resultado. Essas observações implicam na forma de trabalho do 

professor, é preciso observar os alunos nas aprendizagens para que possamos organizar 

situações em que as aprendizagens sejam permitidas.  

Após algumas intervenções podemos observar que o Tangram se tornou um meio 

para atribuir significado a atividade e, com isso, o grupo a desenvolvia apropriando-se de 

conceitos; auxiliou na expressão da linguagem comunicando-se por meio da fala e da 

escuta. Podemos perceber ainda, que os sujeitos relacionaram e apropriaram-se de 

conceitos matemáticos. Essas constatações nos levam a entender o que citam os PCNs: 

“um aspecto relevante dos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera 

interesse e prazer” (BRASIL, 1997, p. 49). A partir do envolvimento dos sujeitos podemos 

observar as relações importantes e necessárias às aprendizagens.  

Nesse sentido, Barros contribui para entender a importância do aspecto lúdico na 

aprendizagem: 

 

Pegar, observar, sentir o material é de fundamental importância para novas 

descobertas. [...] Trabalhar conceitos de origem das palavras e seus significados, 

como triângulo também é importante. [...] O envolvimento da turma é intenso, 

pois as atividades chamam a atenção tem aspecto lúdico – o de manusear o 

material e mexer com matérias de arte, além de dar sentido e prazer ao trabalho 

do professor, como mediador e incentivador da aprendizagem. Isso acontece em 

razão das propostas pedagógicas que apresentam significado e caráter desafiador. 

(2012). 
 

Por conseguinte, buscamos nesta experiência ampliar as interações por meio de 

instrumentos, procurando trazer estes de maneira lúdica, pois assim os sujeitos assimilam 

conceitos dentro de um contexto que estão inseridos. Entendemos que o ensino de 

matemática deve ser mais dinâmico, deve provocar e motivar as crianças a aprender. 

Observamos que o lúdico contribui para estimular o raciocínio e desenvolver a 

criatividade. Assim como as interações entre os sujeitos proporcionam a troca de ideias e 

um aprendizado de maneira conjunta. 

Procuramos intervir na atividade, motivando e desafiando os sujeitos às interações, 

tanto entre eles, quanto com o material concreto. Sendo assim, podemos dizer que nosso 
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objetivo foi alcançado e que esta prática auxiliou na compreensão da teoria vista em sala 

de aula por nós acadêmicos.  

 

4. Considerações Finais 

 

 Ao finalizarmos esta experiência, podemos afirmar que as melhores aprendizagens 

acadêmicas ocorreram quando relacionamos os conceitos teóricos com a prática 

pedagógica. Isto é proporcionado pelas Práticas como Componente Curricular, que trazem 

a nós acadêmicos a oportunidade de vivenciar a atividade docente desde o inicio da 

formação.  

Entendemos o que Vigotsky (2007) nos escreve que em uma sala de aula o 

professor tem o papel de organizar situações de aprendizagem para agir na zona de 

desenvolvimento proximal das crianças. A oportunidade de experimentarmos essa 

atividade antes dos estágios traz benefícios a formação, pois permite mostrar como é a 

atividade para a qual está sendo preparado. Também, para o autor, a mediação ocorre por 

meio dos instrumentos e signos e, para isso, utilizamos o Tangram como instrumento 

provocador dos signos mentais oportunizando significados relacionados aos conceitos das 

formas geométricas relacionadas. 

Percebemos também que a mediação é constante em sala de aula, seja por parte do 

professor ou até mesmo entre os alunos. No trabalho em grupo, os sujeitos trocam ideias e 

conhecimentos que já tem internalizado. Assim os conceitos ainda não internalizados por 

alguns, eram exteriorizados por aqueles que já o tinham. Para Vigotsky (2007) essa 

internalização ocorre após o sujeito ter interagido com o meio e com os instrumentos, ou 

seja, o indivíduo aprende numa relação externa com a interna.  

Na experiência entendemos ainda que o ensino de matemática deve ser dinâmico, 

deve provocar e motivar os sujeitos a aprender. Observamos que o lúdico contribui para 

estimular o raciocínio e desenvolver a criatividade. O Tangram foi o instrumento que 

atribui significado a atividade, pois o grupo pode manipulá-lo para obter a resposta dos 

questionamentos. 

Tendo em vista os argumentos mencionados, podemos perceber que o objetivo 

desta experiência foi alcançado, pois podemos significar os conceitos teóricos em uma 

prática de sala de aula onde observamos como ocorre o processo de ensino-aprendizagem 
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no dia a dia da escola. Vale ressaltar ainda que essa experiência é importante à formação 

inicial de professores, pois verificar na prática é atividade essencial para isso.  
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