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Resumo:  

O relato de experiência é baseado na aplicação do projeto do estágio supervisionado II, do 

curso de licenciatura em Matemática à distancia, da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), para alunos de 7º serie, da escola Padre José Herbst. Com o objetivo de entender 

como a forma lúdica pode apoiar no estudo da geometria, procurando construir uma 

imagem agradável e prazerosa do estudo, desenvolvendo a capacidade de analisar, 

comparar e conceituar, e principalmente mostrar como as atividades lúdicas podem 

melhorar a compreensão da geometria. A importância da geometria é indiscutível, bem 

como sua aplicação prática. O presente trabalho concluiu que o uso das atividades lúdicas é 

um grande aliado para o professor transmitir o conhecimento, facilitando o aprendizado. 

Somado a isto, como achado de pesquisa observou-se que a afetividade e motivação são 

elementos que devem ser considerados no processo de aprendizado dos alunos. 

  

Palavras-chave: Geometria; Estágio supervisionado; Atividades lúdicas.  

1. Introdução  

Os níveis de insucesso no ensino e aprendizagem da geometria são fatores de 

grande apreensão. Ao trabalhar com atividades lúdicas no ensino da geometria propicia ao 

aluno uma aprendizagem agradável, significativa, permitindo o crescimento gradativo do 

aluno, indo além das aulas e métodos de avaliação tradicionais. Essa opção nos faz 
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perceber novos caminhos na elaboração de uma prática pedagógica mais humana e que por 

ser lúdica nos faz abandonar o método tradicional de ensino. 

A geometria representa uma grande parte dos conhecimentos matemáticos de 

fundamental importância e com pouquíssima aplicabilidade, apresentando diversos 

problemas relacionados ao ensino e aprendizagem dos alunos, tanto nas metodologias 

usadas pelos professores, quanto na compreensão por parte dos alunos, assim criando 

varias lacunas neste ensino. 

Perante este problema que destaca este insucesso de muitos estudantes, existe a 

necessidade de um trabalho pedagógico que priorize o ensino da geometria e identifique a 

necessidade de um espaço maior com mais qualidade, significado e prazer nas aulas de 

geometria. 

O presente relato tem a intenção de contribuir para a melhoria do ensino da 

geometria, destacando a motivação do aluno para a aprendizagem, tendo o lúdico como 

principal recurso. 

Salientando a importância do estudo da geometria Lorenzato (1995), diz que: 

“Sem estudar geometria as pessoas não desenvolvem o pensar geométrico o 

raciocínio visual e, sem essa habilidade, elas dificilmente conseguirão resolver as 

situações de vida que forem geometrizadas; também não poderão se utilizar da 

geometria como fator altamente facilitador para a compreensão e resolução de 

questões de outras áreas do conhecimento humano. Sem conhecer a Geometria a 

leitura interpretativa do mundo torna-se incompleta, a comunicação das ideias 

fica reduzida e a visão da matemática torna-se distorcida”(LORENZATO, 

1995,p.5). 

2. Ensino e aprendizagem da geometria 

 Muitos trabalhos mostram a problemática envolvida em torno do ensino e da 

aprendizagem da Geometria, Nesta destacam-se vários aspectos importantes.  Segundo os 

autores Peres (1995) e Pavanello (1993) destacam dois fatores que, atuam forte e 

diretamente em sala de aula: Muitos professores não detêm os conhecimentos geométricos 

necessários para realização de suas práticas; e, exagerada importância que desempenha o 

livro didático entre os professores, aonde na maioria das vezes a Geometria é apresentada 

como um conjunto de definições, propriedades, nomes e fórmulas, relegada aos capítulos 

finais dos livros, nos quais o professor nunca consegue chegar. 
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 São muitos os professores da educação básica que restringem o conhecimento 

matemático como apenas relacionada com números, operações e propriedades, ou seja, a 

parte da matemática conhecida como aritmética. 

  A história da matemática relata que as primeiras ideias da matemática referiam-se 

a aritmética, mas também a geometria, pois o homem sempre precisou se deslocar, 

reconhecer espaço, e utilizar formas geométricas para construções.   

 Baseado nisso Muniz (2004) afirma que: 

[...] a geometria aparece inicialmente atrelada a necessidades de resolução de 

problemas para demarcar a terra, prever o estoque de agua e construir 

instrumentos de trabalho. Em suma, os conceitos geométricos surgem 

como ferramentas para que o homem aja racionalmente no 

processo de transformação de seu mundo ( MUNIZ, 2004, p.82). 

 

Com alternativas de resolver problemas práticos, originaram-se as primeiras ideias 

geométricas, como citado por Grando (2008), como segue:   

 
“Buscando a origem do desenvolvimento da geometria nos primórdios 

com o homem primitivo, podemos imaginar que o conhecimento das 

configurações do espaço, formas e tamanhos tenham se originado, 

possivelmente, com a capacidade humana de observar e refletir sobre os 

deslocamentos, com a construção de estratégias de caça e colheita de alimentos 

com a criação de ferramentas e  utensílios, visando satisfazer suas necessidades 

básicas. Ao fixar moradia, com a divisão do trabalho, outras necessidades foram 

surgindo e a produção do conhecimento geométrico se ampliando. A necessidade 

de fazer construções, delimitar a terra levou a noção de figuras e curvas e de 

posições como vertical, perpendicular e paralela (GRANDO, 2008, p .7) 

3. A escolha do tema geometria  

A escolha do tema Geometria como tema do projeto se justificou pelo 

conhecimento do quadro extremamente desfavorável do aprendizado da Geometria no 

ensino Fundamental. 

  Em relação a isso Peres (1995) diz que:  

“Há pouco ensino de Geometria em nível de Ensino Fundamental e de Ensino 

Médio, quer seja por falta de tempo; por estar sempre no final dos 

planejamentos; por estar no final dos livros; pela preferência dos professores por 
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Aritmética ou Álgebra; por ser o programa de matemática muito extenso em 

cada série; pelo fato de a quantidade de aulas semanais em cada série ser 

insuficiente para cumprir todo o programa”. (PEREZ, 1995, p. 45). 

 

Embora a geometria tenha uma importância inquestionável, muitos são os 

problemas que envolvem o conceito deste conteúdo no processo de ensino e aprendizagem. 

Um deles sem dúvida é o método de aplicar este conteúdo, por ser visto muito 

superficialmente e de maneira que os alunos não consigam entende-lo. 

A decisão de trabalhar com a geometria com o auxilio do lúdico neste  projeto,  se 

no dia em que, em uma conversa na sala de professores da escola onde trabalho, uma das 

professoras de arte fez um comentário de que havia feito um trabalho com os alunos do 9º 

ano com formas geométricas e estes não souberam diferenciar um quadrado de um 

retângulo. Somado a isto, Fonseca (1997), cita que esse conteúdo tem sido trabalhado de 

forma restrita e/ou sendo ignorada em algumas salas de aula. Os motivos que levam a essa 

situação são variados: o isolamento da Geometria, que geralmente era trabalhada no final 

do ano letivo; a abordagem analítica e mecânica do conteúdo; a falta de preparo por parte 

dos docentes, entre outros. Estas questões fazem com que os alunos não tenham interesse 

pelo estudo da Geometria, a qual poderia ser um conteúdo interessante se fosse 

contextualizado pelo professor. 

       Fazendo uma pesquisa com alunos e professores, e as respostas foram surpreendentes. 

Alunos sabiam pouco a respeito deste conteúdo e professores falaram que era um conteúdo 

”chato” de ser trabalhado e que os alunos tinham muita dificuldade no aprendizado e isto 

lhes “roubava“ muito tempo, então deixavam para aplicar este conteúdo no final do ano 

letivo, isto se desse tempo. 

Segundo Lorenzato (1995) a Geometria está ausente ou quase ausente na sala de 

aula. Entre os motivos destacados por esse autor é que muitos professores não possuem 

conhecimentos necessários sobre Geometria, para que possam ensina-la. 

Considerando que o professor que não conhece Geometria também não conhece 

o poder, a beleza e a importância que ela possui para a formação do futuro 

cidadão, então, tudo indica que, para esses professores, o dilema é tentar ensinar 

Geometria sem conhecê-la ou então não ensiná-la. (LORENZATO, 1995 p.3). 

 

Para trabalhar com a geometria plana, como foco principal do meu projeto. Obtive 

a ajuda de duas amigas que são professoras de matemática e que assim como eu também 
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adoram a geometria, elas me deram dicas do que eu poderia trabalhar, pois como estão em 

sala de aula, sabem quais as maiores dificuldades dos alunos. 

Então foram convidados alguns alunos desta escola, para participarem do projeto e  

Com receio de que os alunos não se fizessem presente nas aulas, pelo motivo do projeto ser 

no mês de dezembro e estes estarem de férias, o projeto foi elaborado, pensando em cada 

detalhe para melhorar o conhecimento dos mesmos.  

 

Desenvolvimento do projeto e a metodologia aplicada 

Na primeira aula do projeto, foi realizado um pré-teste, com questões relacionadas a 

geometria plana. Analisando as respostas dos alunos, notou-se que o conhecimento destes 

alunos era muito pouco sobre este conteúdo, mas tinham uma vontade enorme de aprender. 

Para Novak (2003), não é possível para o aprendiz alcançar altos níveis de 

aprendizagem significativa antes que as estruturas cognitivas adequadas sejam construídas, 

e assim o processo de aprendizagem deve ser interativo ao longo do tempo, para que se 

possa alcançar o domínio do conhecimento ao nível de um especialista no assunto.  

Ainda nesta mesma aula trabalhamos com o origami e o tangran, para aprenderem a 

diferenciar e classificar as figuras geométricas. 

3.1. Confecção do Tangran 

É um quebra-cabeça chinês formado por sete peças (cinco triângulos, um quadrado 

e um paralelogramo) com essas peças podem-se formar várias figuras, utilizando elas sem 

sobrepô-las. A atividade desenvolve a criatividade e o raciocínio lógico, que também são 

fundamentais para o estudo da matemática. 

A operacionalização do Tangran aconteceu da seguinte forma: com as diagonais do 

quadrado, formando dois triângulos retângulos e também uma reta que une os pontos 

médios de dois lados consecutivos do quadrado, e esta linha devem ser paralelas a 

diagonal.  

Etapas da construção do Tangran: 

a. 1ª Etapa: É preciso ter um quadrado de aproximadamente 40 cm por 40 cm, traçar 

uma das diagonais, como segue na Figura 1: 
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Figura 1: Fases de construção do Tangram 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Própria dos autores 

b. Desenhe outra diagonal do canto inferior esquerdo até a segunda linha, como 

observa-se na Figura 2.  

Figura 2: Fases de construção do Tangram 
 

 

 

 

 
 

Fonte: Própria dos autores 

c. A primeira diagonal deverá ser partida em quatro partes iguais, com segue na Figura 

3: 

Figura 3: Fases de construção do Tangram 
 

 

 

 

Fonte: Própria dos autores 

d. Trace uma reta, formando um triângulo e um paralelogramo, como se observa na 

Figura 4: 

Figura 4: Fases de construção do Tangram 

 

 

 

 

Fonte: Própria dos autores 

e. Por ultimo traçar outra reta, formando mais um triângulo e um quadrado, como 

Figura 5: 

Figura 5: Fases de construção do Tangran 

 

 

 

 

Fonte: Própria dos autores 
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f. Após ter feito, todas as retas é possível identificar varias formas geométricas. 

g. Agora é só recortar e começar a atividade, e formar diferentes figuras. 

3.2. Trabalho com o Origami 

A turma foi dividida em duas equipes, a cada equipe foram entregues duas folhas 

quadradas. Com a primeira, os alunos fizeram dois triângulos e, com a outra, dois 

retângulos, dobrando o papel apenas uma vez. Em uma folha quadrada com a instrução de 

que a dobre uma única vez para obter dois quadrados. Quando a maioria dos alunos se der 

conta de que isso não é possível, procuramos encontrar explicações e a anotá-las no 

caderno. Logo após, quatro folhas quadradas foram entregues  por dupla. Com a primeira,  

formaram quatro triângulos com apenas duas dobras. Há duas possibilidades. A maioria 

resolve a questão recorrendo à primeira. Como ninguém usou a segunda, foi lhes mostrado 

que ela também é possível. Orientando-os a formar quatro quadrados com a segunda folha. 

Com outra folha fazer quatro retângulos. Já com a quarta folha a meta é produzir 

retângulos de tamanhos diferentes. Um quadrado em quatro quadrados. Um retângulo e um 

quadrado em oito retângulos, usando três dobras. Um quadrado em oito quadrados, com 

três dobras etc. 

Nesta construção de origami, num primeiro momento as crianças ficaram 

empenhadas na sua execução, nas formas de sua realização, nas suas possibilidades e 

dificuldades etc. Provavelmente o aspecto geométrico não foi bem o motivo de 

preocupação. 

No segundo momento, o da busca de significação sobre o que fizeram, foi a ocasião 

propícia para que olhassem  não só o que fizeram, mas também o como fizeram, e quais as 

formas geométricas envolvidas. 

Na segunda aula trabalhamos a classificação dos triângulos, recortando os mesmos 

em EVA e fazendo sua classificação pelos ângulos. E também trabalhamos a teoria de 

Pitágoras. As principais formas trabalhadas foram as seguintes: 

a. Com relação aos lados foram as seguintes: 

1) Equilátero: três lados iguais e três ângulos iguais 

2) Isósceles: dois lados iguais e dois ângulos iguais 

3) Escaleno: três lados diferentes e três ângulos diferentes 

b. Quanto aos ângulos: 
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1) Triângulo ocutângulo:  possui todos os ângulos com medidas menores que 90º 

2) Triângulo retângulo: possui um ângulo com medida igual a 90º.  

3) Triângulo obtusângulo: possui um ângulo obtuso, maior que 90º. 

Na terceira aula trabalhamos os quadriláteros (quadrados, retângulos, losangos, 

trapézio e paralelogramos) e suas classificações pelas medidas dos ângulos, e também 

confeccionamos um quebra cabeça de ângulos, onde os alunos aprenderam a usar o 

transferidor.  

3.3. Envelope com figuras geométricas 

Com o material de apoio foi utilizado um envelope grande, onde havia várias 

figuras de quadriláteros, onde cada aluno tirava uma figura do envelope, descrevendo-a 

pelas suas classificações quanto a ângulos, lados, vértices etc, como observa-se na Figura 

6.  

             Figura 6: Envelope com figuras geométricas 

 
Fonte: arquivo pessoal 

Na quarta aula trabalhamos área e perímetro de triângulos e quadriláteros, por meio 

de recortes e pinturas em folhas quadriculadas, também alguns objetos da sala de aula 

como o quadro, a porta, a mesa do professor entre outros,  foram usados para o 

aprendizado do calculo da área e perímetro. 

No decorrer das aulas, as atividades desenvolvidas despertavam ainda mais 

interesse em construir novos conhecimentos com o uso do material concreto, sendo que 

este era um método de ensino diferenciado do que estavam acostumados a ter em sala de 

aula. Todos participavam de maneira prazerosa, realizando todas as atividades propostas 

com bastante empolgação.  

Na ultima aula foi feita uma gincana avaliativa. Gincana no pátio do polo, no qual a 

turma foi dividida em dois grupos, onde existia uma caixa com alguns problemas sobre 

geometria a ser respondidos, um componente do grupo pegava uma questão e tinham 30 
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minutos para resolver atividade, após teriam  que descrever aos colegas como chegaram a 

resposta correta. 

As atividades desenvolvidas na gincana foram as seguintes: (i) Calcular a área da 

quadra de futebol; (ii) Calcular o perímetro da quadra de futebol;(iii) Identificar 3 figuras 

geométricas na casinha de brinquedos e calcular sua área; (iv) Quais as figuras geométricas 

que identificamos na construção da escola? (v) Qual a área da porta da entrada da escola? 

(vi) Qual o perímetro de uma das janelas da escola? (vii) Qual o perímetro da goleira do 

campo de futebol? (viii) Qual o perímetro de um vidro da janela? (ix) Qual a área de um 

vidro da janela? (x) Calcule a área do portão de acesso à pracinha. E também, foi elaborada 

outra avaliação com um pós-teste, o mesmo teste aplicado no primeiro dia do projeto e 

com essas das avaliações foi onde obtive uma resposta muito gratificante do meu trabalho, 

os alunos tinham realmente aprendido tudo o que havia lhes passado em meu projeto. 

4. Resultados da Experiência 

Este relato apresentou uma pequena reflexão sobre o uso das atividades lúdicas no 

ensino da Geometria, as estratégias de ensino que podem ser utilizadas com o objetivo de 

construir conhecimentos, praticar habilidades já estudadas, aprofundar o conhecimento de 

questões importantes e desenvolver o raciocínio lógico. Ademais, o uso das atividades 

lúdicas e curiosidades no ensino da Geometria tiveram como objetivo fazer com que o 

aluno de forma prazerosa de aprender e as relacionando com as atividades do cotidiano. 

Com a intenção de melhorar o conhecimento dos alunos da 7º série sobre a 

geometria, o projeto foi elaborado pensando nas dificuldades que os mesmos precisam 

resolver as atividades geométricas, e por ser um conteúdo muito cobrado em provas de 

concursos, vestibulares, Enem, entre outros. e ser visto de forma muito superficial em sala 

de aula. 

Todos os alunos participaram de maneira prazerosa na realização das atividades, 

principalmente na gincana que foi um sucesso e servirá de base para a continuidade do 

meu trabalho.  Diante disso, defendo o uso de atividades com material Lúdico  na 

aplicação de diversos conteúdos de Geometria, como elemento importante e um excelente 

aliado, para que a mesma seja vista como uma disciplina interessante, útil e prazerosa.  
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