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RESUMO
O presente  trabalho tem como objetivo  apresentar  os conceitos  matemáticos de 
áreas e  perímetro  das figuras planas de  forma contextualizada ao cotidiano dos 
alunos  por  meio  de  materiais  interdisciplinares.  O  objeto  de  investigação  foram 
atividades orientadoras de ensino desenvolvidas com alunos de 8º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola pública estadual da cidade de Iporá-GO. Nesse sentido, 
a  presente  pesquisa  pautou-se  na  Teoria  Histórico-Cultural  e  na  Teoria 
Desenvolvimental para a organização de um ensino que impulsione a formação de 
conceitos e que seja significativa aos alunos.  A questão norteadora da pesquisa foi: 
quais as possibilidades e desafios na formação do pensamento teórico em áreas e 
perímetro de figuras planas? E como desenvolver esses conceitos com a utilização 
do Tangram de forma contextualizada? Do ponto de vista metodológico, constitui-se 
numa  pesquisa  qualitativa  teórico-empírica,  utilizando-se  como  instrumentos  de 
pesquisa  a  observação  participante  realizada  em  forma  de  monitorias  e  o 
desenvolvimento  do  plano  de  ensino  desenvolvimental.  Com  o  desenvolvimento 
deste trabalho os alunos compreenderam que a matemática pode ser ensinada de 
maneira contextualizada e interdisciplinar por meio de uma organização de ensino 
que eleva o pensamento empírico ao pensamento teórico na formação do conceito. 
Conclui-se  com  a  realização  deste,  que  os  alunos  entenderam  a  formação  do 
pensamento teórico, tendo como o maior desafio romper com o ensino tradicional 
firmado em ‘decoreba’ de fórmulas a qual estão habituados.
Palavras-chave: áreas e perímetros; contextualização; Davydov; tangram.

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN THEORY THOUGHT EDUCATION WITH 
THE USE OF THE TANGRAM

ABSTRACT

This study aims to present mathematical concepts of perimeter and area of plane 
figures in context to the daily routine of students through interdisciplinary materials. 
The research object were guiding teaching activities developed with students from 
8th grade of elementary school of a public school in the Iporá city. Thus this research 
was  based  on  the  Historical-Cultural  Theory  and  Developmental  Theory  for 
organizing a teaching that boosts the formation of concepts and that is meaningful to 
students.  The  guiding  research  question  was:  what  are  the  possibilities  and 
challenges in the formation of theoretical thought in areas and perimeter of plane 
figures? And how to develop these concepts with the use of the Tangram in context? 
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Based on the methodological point of view, it is a theoretical and empirical qualitative 
research, using as research instruments the participant observation conducted in the 
form of tutoring and development of the developmental education plan. Through the 
development of this work the students understood that mathematics can be taught in 
context and interdisciplinary way through an educational organization that raises the 
empirical thinking to theoretical thinking in concept formation. We conclude with this 
work that students understood the formation of theoretical thought, and the biggest 
challenge was to break with the traditional teaching signed in 'memorizing' formulas 
that they used in the past.
Keywords: areas and perimeters; contextualization; Davydov; tangram.

INTRODUÇÃO
A educação no Brasil  vem se tornando um modelo empresarial, ou seja, a 

escola alinha-se aos interesses do comércio e das corporações econômicas, e os 
alunos estudam simplesmente para passar em vestibulares ou conseguir boas notas 
em avaliações externas padronizadas com o intuito  de  aumentar  os índices  das 
escolas brasileiras. Nesse sentido, o ensino atual se volta cada vez mais para uma 
educação quantitativa,  em que os alunos são treinados a decorar  conteúdos de 
acordo com as avaliações uniformizadas. E esse condicionamento no processo de 
ensino-aprendizagem  à  memorização  de  conteúdos  para  responder  testes  tem 
gerado descaso e desinteresse nos alunos. 

Para  romper  com  essa  visão  tradicionalista  da  educação  matemática,  é 
necessária a busca por novas metodologias de ensino que impulsione o processo de 
aprendizagem para uma prática reflexiva, sendo teoria e prática indissociáveis na 
difusão  dos  conceitos.  Nesta  perspectiva,  a  contextualização  e  a  utilização  de 
materiais concretos em sala de aula tem potencializado o ensino aprendizagem em 
matemática despertando a atenção dos alunos para essa disciplina.  

Em se tratando de geometria, se faz necessário ainda mais o uso de materiais 
manipulativos para facilitar a visualização das figuras geométricas. Assim, o ensino 
de geometria plana de maneira lúdica e contextualizada se tornou um desafio. Desta 
forma, a questão norteadora da pesquisa foi: quais as possibilidades e desafios na 
formação do pensamento teórico em áreas e perímetro de figuras planas? E como 
desenvolver  esses  conceitos  com  a  utilização  do  Tangram  de  forma 
contextualizada?

A fundamentação teórica dessa proposta está baseada na Teoria Histórico 
Cultural  de Vygotsky,  e  na Teoria  Desenvolvimental  de  Davydov.  Neste  aspecto 
destaca que a atividade de ensino deve levar em conta o desenvolvimento histórico 
dos conteúdos e o conhecimento científico na construção dos processos psíquicos. 
A atividade de ensino nas crianças em idade escolar consiste em uma exposição 
dos  conhecimentos  científicos,  processos  de  ascenção  do  abstrato  ao  concreto 
(VYGOTSKY, 2007).

 É na escola que os conceitos científicos devem ser apropriados pelos alunos, 
porém o ensino de matemática na educação básica tem permanecido fragmentado e 
mecanizado. “Não se trata, apenas, de uma ação docente de transmitir conteúdo, 
mas da organização de situações pedagógicas em que o ensino de conteúdos e 
formação  de  ações  mentais  estejam  conectados  com  os  fatores  socioculturais” 
(LIBÂNEO, 2012, p. 341). 

Neste  aspecto  a  utilização  do  Tangram  como  material  pedagógico 
interdisciplinar, surge como elemento integrador dos diversos saberes admitindo a 
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aprendizagem  num  processo  significativo  e  necessário  (MIRANDA,  2012). 
Ressaltamos ainda que o processo interdisciplinar não está presente apenas em 
atividades  escolares,  como destaca  Barbosa  (2001,  p.  65),  “é  preciso  entender, 
também, que o conhecimento interdisciplinar não se restringe à sala de aula, mas 
ultrapassa os limites do saber escolar e se fortalece na medida em que ganha a 
amplitude da vida social.”

A  forma  de  se  relacionar  com a  realidade,  Davydov  (1988)  denomina  como 
característica do pensamento teórico. Então para conduzir o ensino aprendizagem 
inserindo  esse  pensamento  significa  proporcionar  ao  aluno  possibilidades  de 
construir  seu  conhecimento  no  desenvolvimento  de  sua  capacidade  mental, 
unificando o conteúdo estudado para o seu desenvolvimento mental. 

A  presente  pesquisa  é  resultado  de  um  trabalho  de  conclusão  de  curso 
vinculado a um projeto de pesquisa em desenvolvimento desde o ano passado. Do 
ponto de vista metodológico constitui-se numa pesquisa qualitativa teórico-empírica, 
utilizando-se  como  instrumentos  de  pesquisa  a  observação  participante  e  o 
desenvolvimento do plano de ensino desenvolvimental. Foi necessário um total de 
16 aulas de 50 minutos, sendo os sujeitos da pesquisa alunos do 8° ano de uma 
escola  estadual  da  cidade  de  Ipóra-GO.  O  objetivo  central  deste  trabalho  foi 
apresentar os conceitos de áreas e perímetro de forma lúdica, contextualizando o 
ensino de matemática ao cotidiano dos alunos por meio de materiais concretos para 
a formação do pensamento teórico. 

Em seguida serão explanadas algumas possibilidades e desafios na formação 
do  pensamento  teórico  ao  se  ensinar  áreas  e  perímetro  com  a  utilização  do 
Tangram, abordando as contribuições de Davydov como metodologia de ensino e o 
tratamento interdisciplinar para uma prática reflexiva.

ENSINO DESENVOLVIMENTAL E A FORMAÇÃO DO PENSAMENTO TEÓRICO

Davydov (1988)  compreende a educação como forma de desenvolvimento 
intelectual dos alunos, em que o conteúdo e método de ensino assumem um papel 
decisivo no tipo de pensamento que se desenvolverá  nos alunos.  Destacando o 
pensamento  empírico  como  resultado  da  experiência  sensorial,  enquanto  o 
conhecimento teórico revela a essência dos objetos através das leis internas de seu 
desenvolvimento. Assim, o ensino que se firma no empirismo Davydov denomina de 
tradicional.

Rosa,  Moraes  e  Cedro  (2010)  consideram  que  em  muitas  instituições 
escolares predominam o pensamento empírico na construção do conhecimento dos 
conceitos  e  o  consideram  como  as  representações  concretas  do  objeto.  Neste 
aspecto, faz-se uma crítica à educação tradicionalista que,

[...]  tem um caráter classificador,  catalisador e assegura a orientação da 
pessoa  no  sistema  de  conhecimentos  já  acumulados  sobre  as 
particularidades  e  traços  externos  de  objetos  e  fenômenos  isolados  da 
natureza  e  da  sociedade.  Tal  orientação  é  indispensável  para  fazeres 
cotidianos, absolutamente insuficiente para assimilar o espírito autêntico da 
ciência contemporânea e os princípios de uma relação criativa, ativa e de 
profundo  conteúdo  face  a  realidade.  (DAVYDOV,  1982,  p.  304  apud 
SOUSA; PANOSIAN e CEDRO, 2014, p. 63)

Sousa, Panosian e Cedro (2014) ao citarem a crítica de Davydov a educação 
tradicionalista se atentam para o fato de que o ensino de matemática atual tem se 
dado  de  forma  mecânica,  não  preocupando  com  a  formação  de  indivíduos 
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pensantes capazes de agir  de forma crítica na sociedade. Desta forma, cabe ao 
professor estimular os alunos a construírem os processos de ensino de forma a 
buscar a fonte da qual se abrolham outros conhecimentos de natureza teórica. Neste 
sentido Peres (2010) destaca que,

A teoria de Davydov possibilita uma organização de ensino que se atenta ao 
desenvolvimento das capacidades mentais dos alunos, e não a quantidade 
de conteúdo, visto que, para chegar ao conhecimento teórico, é necessário 
analisar, generalizar, investigar a origem dos conceitos para interiorizar todo 
o seu processo histórico. (PERES, 2010, p. 48)

 
 Para  Davydov  “o  objeto  da  atividade  de  aprendizagem do  aluno  são  os 

conceitos científicos (conceitos teóricos ou abstratos), em sua forma e conteúdo” 
(FREITAS, 2012, p. 134), compreendendo o desenvolvimento do processo mental 
de  sua  construção.  Destaca-se  assim  a  importância  da  escola  para  o 
desenvolvimento das crianças, mas não das disciplinas formais em que cada uma 
trata de um assunto específico. 

É importante ressaltar  o papel  do professor  para o sucesso de atividades 
interdisciplinares na escola.  Fichtner (2012,  p.  222) aponta que “o professor não 
ensina  na  escola  conhecimentos  desconectados,  capacidades  dissociadas, 
habilidades desligadas,  e sim prepara os alunos para a vida na sociedade,  quer 
dizer, para uma experiência completa e total”. Nesse sentido, o professor assume a 
função  de  mediador  ao  conduzir  os  alunos  na  elaboração  de  seus  próprios 
questionamentos em tarefas particulares e investigadoras.

Desta forma, nota-se a necessidade de repensar a forma como o ensino de 
matemática é organizado atualmente, sem relacionar o aprendizado dos alunos com 
seu  processo  histórico,  deixando  os  conceitos  empíricos  prevalecerem.  Os 
conteúdos não devem ser passados aos alunos de forma pronta e acabados, pelo 
contrário, é necessário fazê-los construir os processos de aprendizado por meio da 
generalização, abstração e conceito.

Desta forma, de acordo com os pressupostos de Davydov (1988) o conceito 
se constrói através da generalização e abstração, não com o objetivo exclusivo de 
repetição  sem  significado,  mas  uma  construção  do  pensamento  teórico  e  não 
apenas do pensamento empírico. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES

A construção do pensamento teórico com o uso do Tangram
O Tangram é um quebra cabeça milenar chinês que possibilita a construção 

de diversas imagens com a utilização de sete peças geométrica, a saber, são cinco 
triângulos, um quadrado e um paralelogramo, e na sua montagem as peças não 
podem ser sobrepostas. 

Os recursos didáticos nas aulas de matemática envolvem uma diversidade 
de  elementos  utilizados  principalmente  como  suporte  experimental  na 
organização do processo de ensino aprendizagem. Entretanto,  considero 
que esses materiais devem servir como mediadores para facilitar a relação 
professor/aluno/conhecimento no momento em que um saber está sendo 
construído. (PASSOS, 2012, p. 78)

Nesse  sentido  existem  diversas  formas  de  se  trabalhar  com  materiais 
manipuláveis no processo de ensino aprendizagem, mais não devem ser utilizados 
para passar tempo, pelo contrário, devem ser usados como ferramenta de ensino, 
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levando  os  alunos  a  construir  o  conhecimento  acerca  do  conteúdo.  Nesta 
perspectiva, o desenvolvimento das atividades do plano de ensino foram divididas 
em sete momentos, os quais serão explicados abaixo.

1º Momento – Identificação do tema de forma contextualizada
Nesta etapa foi exposto aos alunos uma breve história acerca do surgimento 

do Tangram com o texto “A lenda do Tangram”. A lenda conta a história sobre um 
sábio chinês que levava uma pedra de jade para o imperador, mas no caminho a 
deixou cair quebrando em sete pedaços. Ao tentar montar novamente a pedra, o 
sábio chegou em várias formas diferentes até conseguir o quadrado original. Assim, 
o imperador concluiu que as peças representavam as sete virtudes dos chineses e 
uma delas é a paciência.  Com a leitura do texto os alunos foram estimulados a 
discussão  acerca  do  tema  e  notou-se  um interesse  por  parte  deles  ao  citarem 
exemplos de figuras que poderiam ser formadas com o quebra cabeça.

A seguir  foram expostos de forma descontraída slides que relacionavam a 
evolução do homem com o Tangram. Nesse momento, discutiu-se sobre a Teoria da 
Evolução de Darwin,  relacionando as imagens do homem e todo o processo de 
evolução  com  as  figuras  formadas  com  o  Tangram,  estimulando  os  alunos  na 
percepção de aplicações do material concreto no cotidiano. Aproveitando o ensejo 
foram ressaltadas  também as  demais  teorias  existentes  sobre  o  surgimento  do 
homem, como a Teoria do Criacionismo e a Teoria de Big Bang. Além de mostrar a 
evolução do homem foi exposto imagens com as conquistas dos Homens Sapiens, e 
a conquista dos mares, dentre outros, estimulando os alunos a identificarem nas 
figuras  um pouco  da  história  da  humanidade.  Como  destaca  Fazenda  (2001)  a 
atividade interdisciplinar aparece para ultrapassar a integração entre as diferentes 
áreas dos conhecimentos, implicando na interação entre elas.

Ao fim do primeiro momento os alunos produziram textos reflexivos acerca do 
surgimento do Tangram e suas aplicabilidades. Os textos mostraram a importância 
da participação dos alunos nas aulas e a dificuldade que a maioria possui na escrita.

A princípio notou-se uma resistência dos alunos na elaboração do texto por 
não entenderam o  seu significativo  para  a  aula  de  matemática,  uma concepção 
tradicionalista  de  que  essa  disciplina  é  somente  cálculos.  Romper  com  esses 
conceitos se tornou um desafio para a presente pesquisa.

Para que as mudanças tão necessárias ocorram no ensino da matemática, 
muitas ações devem ser realizadas. É preciso trazer o encantamento para a 
sala  de  aula  e  transgredir  as  fronteiras  que  foram  criadas  entre  as 
disciplinas. Tornar a sala de aula de matemática um ambiente que encoraje 
cada vez mais os alunos a propor soluções, explorar possibilidades, levantar 
hipóteses, justificar seus raciocínios e validar suas próprias conclusões. E é 
só dessa forma que estaremos abrindo espaço para uma educação mais 
significativa e dialógica. (FAINGUELERNT; NUNES, 2012, p. 26)

Nesse sentido, muito ainda tem que ser feito para mudar essa concepção 
tradicional. É necessário estabelecer uma educação matemática investigativa com 
alunos ativos,  e  não passivos  em que o professor  é  detentor  do saber  e que a 
matemática  é  mecânica  e  sem  aplicabilidade  no  cotidiano  do  aluno.  Como 
Freire(1998) apud Fainguelernt; Nunes (2012, p. 26-29) esclarecem.

Não temo dizer  que inexiste  validade no ensino em que não resulta um 
aprendizado  em que  o  aprendiz  não  se  tornou  capaz  de  recriar  ou  de 
refazer  o  ensinado  [...].  Nas  condições  de  verdadeira  aprendizagem,  os 
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educandos  vão  se  transformando  em reais  sujeitos  da  construção  e  da 
reconstrução do saber ensinado [...]. Percebe-se, assim, que faz parte da 
tarefa  docente  não  apenas  ensinar  conteúdos,  mas  também  ensinar  a 
pensar certo.

Os  autores  destacam  a  importância  de  formar  cidadãos  críticos  e  não 
pessoas passivas capazes de reagir somente quando são estimuladas pelo meio, 
infelizmente nessa formação na perspectiva capitalista, as pessoas são conduzidas 
a  serem  reprodutores  e  não  pensantes.  Sem  o  senso  crítico  é  incapaz  de  se 
manifestar diante da sociedade. Neste caminho, justifica-se a realização do plano de 
ensino voltado a despertar o pensamento lógico cognitivo dos alunos, motivando-os 
na construção dos conceitos de forma crítica.

2º Momento – Construção do Tangram
Nessa  etapa  foi  realizada a  construção  do  Tangram tendo  como  objetivo 

desenvolver a técnica de desenhos na malha quadriculada. Com o passo a passo 
para a construção, os alunos eram instruídos pela pesquisadora. 

A  construção  do  Tangram  foi  um  ponto  positivo  para  a  participação  dos 
alunos,  pois  alguns já  conheciam o material,  mas não sabiam como construí-lo. 
Assim estabeleceram uma relação com o material  em todo o  processo desde a 
construção até o produto final. Como Nerici (1983) cita ao expor a importância da 
construção do material utilizado pelos alunos em sala de aula,

Sempre que possível,  o material didático deve ser feito pelos alunos, em 
cooperação com a cadeira de Artes Industriais, Desenho, Física, etc. Não 
há tempo de comparação entre o valor didático do material comprado e do 
material  feito  pelos  próprios  alunos.  A  preferência  deve  ser  dada  ao 
confeccionado na escola, que oferecerá oportunidade para outras práticas 
educativas. (NERICI,1983, p.100)

Após a construção do Tangram foi proposto que os alunos montassem um 
quadrado com as seguintes sugestões:

• Com  duas  peças  do  Tangram:  neste  momento  todos  conseguiram 
montar o quadrado com duas peças, observando que seriam necessários dois 
triângulos, sendo eles de tamanho grande ou pequeno.
• Com três peças: notou-se maior dificuldade dos alunos para montar o 
quadrado,  e  alguns tinham que ser  estimulados pela  pesquisadora  a todo 
instante dando novas perspectivas para que não desistissem da proposta. 
Todos conseguiram como ilustra a figura 1.
 

        Figura 1: a construção do quadrado com três peças.
Fonte: as autoras

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.13 n.23; p.                   2016125



• Quatro peças: empolgados com o desenvolvimento das atividades os 
alunos começaram a construir o quadrado com as quatro peças. A maioria 
conseguiu montar, e logo começaram a ensinar os alunos que apresentaram 
dificuldades em sentido de cooperação.
• Cinco peças:  assim que os alunos montaram os quadrados com as 
propostas anteriores, iniciava às tentativas sucessivas, o grau de dificuldade 
dos alunos neste momento foi notável. Então a pesquisadora prosseguia com 
dicas, até o instante em que eles conseguiram.
• Com seis peças: a pesquisadora ciente de que não é possível montar o 
quadrado  com  as  seis  peças,  estimulou  os  alunos  para  que  os  mesmos 
chegassem a essa conclusão, entretanto ninguém conseguiu concluir. Vendo 
a  desistência  dos  alunos  diante  da  proposta,  a  pesquisadora  contou  aos 
alunos  de  que  não  era  possível  montá-lo.  Nesse  momento  os  alunos 
aprenderam a não desistir nas primeiras barreiras encontradas na execução 
de atividades.
• Com  sete  peças:  alguns  alunos  conseguiram  montar  com  mais 
facilidade, e logo, colaboravam ajudando outros colegas.      

        
Com o fim deste momento percebeu-se nos alunos um interesse maior e um 

brilho  no  olhar  ao  conseguirem  montar  os  quadrados.  Mais  que  apenas  uma 
brincadeira, essa atividade foi uma forma diferente de aprender, trabalhando com o 
raciocínio  lógico  e  com  as  figuras  geométricas  que  eles  identificaram  a  cada 
tentativa.  “Brincar  não é  uma dinâmica  interna  do  indivíduo,  mas  uma atividade 
dotada  de  uma  significação  social  precisa  que,  como  outras,  necessita  de 
aprendizagem” (BROUGÉRE, 2002, p.20). 

3º Momento – Equivalência entre áreas no Tangram
O  objetivo  deste  momento  foi  mostrar  aos  alunos  a  construção  lógico-

histórica  do  conceito  de  áreas  e  perímetro.  Assim  foi  explicada  a  origem  da 
necessidade de se calcular  a  área de  determinado espaço,  levando-os  a refletir 
através de um breve texto que descreve o cálculo de áreas e perímetro, desde os 
egípcios que utilizavam o cálculo de área para não perderem as plantações durante 
as cheias do Rio Nilo.

O  conjunto  de  situações  usado  na  escola  para  a  aprendizagem  dos 
conceitos pode ser restrito ou amplo, dependendo da prática pedagógica 
efetiva  de  cada  professor.  No  entanto,  essas  situações  estão  sempre 
distanciadas  das  práticas  diárias.  Não  resolvendo  um  problema  sobre 
dinheiro na escola usando dinheiro. Não resolvemos de cortar um pequeno 
pedaço  de  arame  em  partes  iguais  medindo  e  cortando.  (CARRAHER; 
CARRAHER e SCHIEMENN, 2001, p. 146)

Muitas vezes os conteúdos matemáticos estão distanciados da prática diária 
dos alunos. É importante levar para a sala de aula conteúdos voltada para a vivência 
de cada um, ou seja, chamar a atenção para a prática cotidiana como forma de 
melhorar o rendimento no ensino de matemática.

Neste aspecto a pesquisadora solicitou aos alunos exemplos da vida diária 
em que eles utilizam o cálculo de áreas e perímetro de figuras planas, mostrando 
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que a matemática está presente em toda parte e que pode ser estudada de forma 
contextualizada. 

Logo após foi proposto aos alunos uma atividade em que os mesmos tinham 
que calcular a área e o perímetro das figuras geométricas do Tangram, tendo que 
analisar  as  equivalências  existentes  entre  essas  figuras.  Como  por  exemplo, 
perceber que com dois triângulos pequenos (TP) consegue-se montar e encontrar a 
área do quadrado pequeno (Q) no qual eles já sabiam o valor. Concluindo assim que 
a área do TP é a metade do Q, como mostra a figura 2.
 

                                 Figura 2: realização da atividade de equivalência entre áreas
Fonte: as autoras

Além da relação mencionada anteriormente, os alunos também identificaram 
que com os dois TP conseguiriam montar o triângulo médio (TM), e mudando os 
encaixes montavam o paralelogramo (P). Outras relações foram alcançadas com o 
auxílio da pesquisadora. No momento das correções das atividades a pesquisadora 
pediu aos alunos que explicasse a toda a turma o porquê das generalizações e 
análises realizadas com o objetivo de chegar ao pensamento teórico.

4º Momento: Diferenças entre Áreas e Perímetro de figuras planas 
O objetivo desta etapa foi estimular os alunos a deduzirem as fórmulas de 

áreas  de  diversas  figuras  planas,  sobretudo  diferenciar  perímetro  de  área, 
generalizando assim seus conceitos. 

Nesta perspectiva foi proposto aos alunos que fossem ao quadro para que 
montassem algumas figuras geométricas com as sete peças do Trangram. Então, a 
pesquisadora colou o contorno destas figuras no quadro, onde os alunos teriam que 
fazer a relação entre este contorno e a figura geométrica para montar. Para isso, os 
alunos  teriam  que  relacionar  os  encaixes  das  formas  para  conseguir  montar 
corretamente o quadrado, triângulo, retângulo, paralelogramo, losango e trapézio.

Assim os alunos começaram a identificar os traços sensoriais dos objetos de 
estudo  como  expresso  nos  princípios  de  generalização.  “Pode-se  assinalar  a 
seguinte função principal da generalização conceitual: no processo de estudo e de 
atividade prática, o homem utiliza diversas regras de ação” (DAVYDOV, 1988, p. 
60).

Ao decorrer da realização da proposta os alunos conseguiram identificar que 
o perímetro seria apenas o contorno da figura e não o seu preenchimento. Com as 
observações  realizadas  pelos  alunos,  a  pesquisadora  ressaltou  que  perímetro  é 
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diferente de área e que não são necessariamente de mesmo valor. As figuras 3 e 4 
mostram a participações dos alunos nesse momento.
 

     
Figura 3: construção triângulo                             Figura 4: construção do retângulo

Fonte: as autoras                                                 Fonte: as autoras

Ao fim da montagem das formas geométricas pelos alunos, a pesquisadora 
pediu para que medissem o seu perímetro, e registassem no caderno. Logo após, 
foram questionados sobre os resultados encontrados,  identificando,  por exemplo, 
que os perímetros do quadrado e do triângulo são iguais, pois possuem o mesmo 
contorno,  o  que  não  ocorreu  na  comparação  com as  demais  formas,  pois  elas 
possuíam contornos diferentes.

Quando questionados sobre a área dessas mesmas formas, se seriam iguais 
ou diferentes, os alunos pensaram e alguns disseram que seria diferente pelo fato 
das formas não serem iguais, destacando uma generalização empírica.  Então a 
professora  perguntou  o  porquê  de  tal  conclusão,  os  fazendo  refletir  acerca  dos 
resultados por eles encontrados, até que alguns alunos concluíram que as áreas 
seriam iguais já que se tratava de formas montadas com as sete peças do Tangram, 
correlacionando  com  as  atividades  realizadas  no  terceiro  momento  sobre  a 
equivalência existente entre as figuras formadas.

Durante todas as etapas a pesquisadora buscou motivar os alunos para o 
desenvolvimento das atividades propostas. “Motivação é fator decisivo no processo 
de  aprendizagem  e  não  poderá  haver,  por  parte  do  professor,  direção  de 
aprendizagem  se  o  aluno  não  estiver  motivado”  (MOYSÉS,  1994,  p.  41,  apud 
NÉRICI, 1968, p. 183).

A  motivação  nem  sempre  ocorre  na  forma  esperada,  levando  em 
consideração que “essa passagem do aspecto afetivo (despertar o interesse) para o 
cognitivo  (assimilar  um  dado  conteúdo)  não  é  absolutamente  automática  como 
muitas vezes é levado a crer” (MOYSÉS, 1994, p. 42). 

Voltando, então, à questão entre aprendizagem e motivação, chega-se à 
conclusão de que não basta que o aluno esteja motivado. Para aprender é 
preciso  muito  mais.  Essa  forma  de  perceber,  porém,  raramente  é 
apresentada  nos  livros  que  tratam  da  motivação.  Ela  é  vista  em  geral 
apenas à questão do interesse. (MOYSÉS, 1994, p. 43)

Assim, não basta apenas a motivação para que o ocorra o aprendizado dos 
alunos, para tanto se torna necessário que os professores tomem metodologias de 
ensino que rompa cada vez mais com o ensino tradicionalista e mecânico no qual 
estamos habituados.
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5º Momento – Pensamento teórico: generalização, abstração e conceito 
Esta etapa teve por objetivo motivar os alunos na construção do pensamento 

teórico, na qual através das construções feitas anteriormente, os alunos teriam que 
chegar às fórmulas para o cálculo de áreas das figuras planas.

Como  aponta  Davydov  é  necessário  estabelecer  a  relação  entre  o 
pensamento empírico e o pensamento teórico na ascensão do abstrato ao concreto. 
Assim, os alunos deveriam encontrar a expressão literal para o cálculo da área das 
figuras geométricas do Tangram, tendo como base a fórmula da área do quadrado, 
já conhecida pelos alunos. 

No primeiro  instante os  alunos não entenderam a proposta,  pois  não são 
acostumados  com esse  tipo  de  atividade,  já  que  quase  sempre  recebem esses 
conceitos já ‘mastigados’ e reverter essa situação não é simples. Com a persistência 
e questionamentos da pesquisadora os alunos começaram a generalizar e analisar 
os conceitos. Como mostra Davydov (1988, p. 87) “a generalização se realiza pelo 
caminho  da  análise  de  certo  todo  com  a  finalidade  de  descobrir  sua  relação 
geneticamente  inicial,  essencial,  universal,  como  base  da  unidade  interna  deste 
todo”. 

O processo de abstração que caracteriza como forma de generalização, é a 
capacidade de abstração dos indivíduos das propriedades específicas do material de 
estudo.  “Temos  denominado  de  substantiva  a  abstração  inicial  no  processo  de 
ascensão do pensamento ao concreto” (DAVYDOV, 1988, p. 87).

 A figura 5 mostra a primeira  generalização formada pelos  alunos para o 
cálculo da área do triângulo. Apesar de toda dificuldade eles tentaram escrever suas 
análises e testes.

Figura 5: generalização formulada pelos alunos sobre a área do triângulo
Fonte: sujeito da pesquisa

Assim, na figura 5 temos a construção da expressão literal para se calcular a 
área do triângulo , mostrando que os alunos compreenderam a área do quadrado 
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como  conceito  principal  e  a  partir  dele  chegaram  a  particularidade  da  área  do 
triângulo. Sempre desafiados pela pesquisadora, os alunos buscavam novas ações 
na construção do pensamento teórico.

Ao final das deduções acerca da área do triângulo, os alunos em sua maioria, 
conseguiram justificar a utilização da fórmula do triângulo como destacado na fala de 
um dos alunos: “Tia então entendi a relação, pois para construir um quadrado eu 
utilizo dois triângulos, logo as áreas são iguais,  só que o triângulo é metade do 
quadrado então para se calcular a área do triângulo é a mesma fórmula do quadrado 
e  divide  por  dois,  pois  o  triângulo  é  metade  do  quadrado.”  Nota-se  que  eles 
conseguiram abstrair os conhecimentos e as equivalências entre as áreas das duas 
figuras geométricas. 

Nesses  aspectos  notamos  que  “a  abstração  e  a  generalização  de  tipo 
substantiva  encontram  sua  expressão  no  conceito  teórico  que  serve  de 
procedimento  para  deduzir  os  fenômenos particulares  e  singulares  de  sua  base 
universal” (DAVYDOV, 1988, p. 87).

Logo  após,  iniciou  o  processo  de  generalização  da  área  do  retângulo. 
Observou-se  que  alguns  alunos  não  conseguiram  sintetizar  a  formação  dos 
conceitos  nesse  caso,  seguindo  decorebas,  que  Davydov  caracteriza  como 
pensamento empírico. Neste aspecto destaca-se que “na generalização conceitual 
empírica não se separam, justamente, as particularidades essenciais do objeto, a 
conexão  interna  de  seus  aspectos.  Dita  generalização  não  assegura,  no 
conhecimento, a separação entre os fenômenos e a essência” (DAVYDOV, 1988, p. 
62). 
 Já na dedução da fórmula do paralelogramo, os alunos estabeleceram uma 
relação com o retângulo na construção com o Tangram, observando que ele pode 
ser formado por dois triângulos e um quadrado. A figura 6 mostra o resultado no que 
os alunos chegaram ao montar um retângulo com as peças do Tangram. O objetivo 
era  que  os  alunos  estabelecessem  essas  relações  e  a  todo  o  momento  eram 
instigados a identificar outras relações existentes entre essas áreas. 
 

                            Figura 6: hipótese sobre a fórmula de área do paralelogramo
Fonte: sujeitos da pesquisa

Após as generalizações e análise das fórmulas, os alunos realizaram uma 
atividade  na  qual  exemplificaram  todas  as  deduções  com  imagens.  “Os 
conhecimentos teóricos se expressam, sobretudo, nos procedimentos mentais da 
atividade mental, e posteriormente com a ajuda de deferentes meios simbólicos e 
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semióticos, em particular as linguagens natural e artificial” (DAVYDOV, 1988, p. 89). 
Em todo o decorrer desta atividade, com a preocupação em sanar as dúvidas, os 
alunos mostraram que entenderam o conteúdo e ainda contextualizaram-no.

Para verificar a formação do pensamento nos alunos, a pesquisadora utilizou 
um software em sala de aula. O software escolhido foi o geogebra por ser dinâmico 
e possuir diversos recursos.

6° Momento - Utilização de recursos tecnológicos nas aulas de matemática
 A utilização do software  geogebra na construção do Tangram teve como 

objetivo calcular áreas e perímetro.  Costa (2010) destaca a utilização da tecnologia 
quanto à formação docente ressaltando temas importantes.

O uso da tecnologia, e, em particular, do computador na Educação, pode 
ser considerado uma inovação e, como toda inovação, ela só será integrada 
à prática profissional após um processo longo de apropriação e de utilização 
frequente em situações diversificadas. O processo de integração envolve 
aspectos  tecnológicos,  pedagógicos  e,  também,  de  gestão.  Além  de 
dominar a tecnologia e de conhecer os softwares disponíveis, é necessário 
incorporá-los ao currículo  e,  ainda,  articular  os setores administrativos  e 
pedagógicos,  para  superar  as  mais  diversas  limitações  existentes  nas 
escolas. (COSTA, 2010, p.93 e 94)

A princípio a dificuldade foi a utilização do laboratório da escola, pois apenas 
três computadores funcionavam, o que não seria compatível com a quantidade de 
alunos.  Mas  a  direção  da  escola  em  prontidão  transportou  os  alunos  para  um 
laboratório de outro espaço.

Primeiramente  foi  explicado aos  alunos sobre  as  ferramentas  do  software 
geogebra. Após a construção do Tangram no computador, os alunos tiveram que 
calcular a área e o perímetro das figuras geométricas definidas por polígonos. Com 
o auxílio da ferramenta (área), os alunos calcularam a área dos polígonos, e com a 
ferramenta  (distância  comprimento),  calcularam o  perímetro.  Nesse  momento  os 
alunos verificaram com o geogebra todos os conceitos internalizados anteriormente. 

A rede Internet oferece aos professores e alunos a possibilidade de ter o 
mundo em sala de aula; o aluno pode conhecer museus, países e diversas 
culturas  sem  sair  da  escola.  A  Internet,  associada  aos  recursos  de 
multimídia, amplia o campo de ação do professor e, consequentemente, o 
universo do aluno. Os recursos assim oferecidos podem unir pessoas em 
torno de um tema comum, assim facilitando a comunicação de ideias e as 
trocas  de  experiências.  Inúmeros  são  os  sites  dedicados  ao  uso  da 
informática  na  Educação;  neles  podem  ser  encontradas  sugestões  de 
atividades,  relatos  de  experiências,  análise  de  softwares,  arquivos  com 
softwares  gratuitos  ou  com  partes  de  software  gratuitas,  etc.  Assim, 
professores e pesquisadores podem ter acesso a esses sites e participar 
das discussões neles  oferecidas encontrando alguns  subsídios para  sua 
prática pedagógica. (BITTAR, 2010, p. 217)

Nesta perspectiva tecnológica do mundo atual  e  nas diversas opções de 
ferramentas online para o ensino aprendizagem é que se deu a escolha do jogo 
online  “Tangram  32”.  Esse  permite  a  construção  de  diversas  imagens  com  o 
Tangram, no qual as sete peças se encaixam.  

O jogo foi um momento de descontração entre os alunos que se sentiram 
motivados despertando o espírito competitivo.  O jogo teve como objetivo mostrar 
aos  alunos  as  diversas  possibilidades  de  se  montar  figuras  com  as  peças  do 
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Tangram, pois a cada nível uma nova figura era montada. A competição entre os 
alunos, interação de forma espontânea e o interesse de todos no trabalho com o 
raciocínio lógico, valorizou essa atividade. 

A  professora  orientou  os  alunos,  a  anotarem  em  seus  cadernos  o  que 
puderam verificar no desenvolvimento dos níveis do jogo e o grau de dificuldade 
para  uma posterior  discussão em sala  de  aula.  Os alunos puderam expor  suas 
opiniões  sobre  o  desenvolvimento  do  jogo  e  levantar  hipóteses  de  quais  outras 
imagens poderia ser formado. A figura 7 mostra os alunos no laboratório durante o 
jogo “Tangram 32”.

 

          
                                            Figura 7: alunos jogando “Tangram 32”

Fonte: as autoras

7° Momento - Exposição dos trabalhos feitos com o Tangram
Nesse momento  os  alunos  elaboraram  cartazes  no  qual  eles  montaram 

diversas figuras com o Tangram, apresentando os cálculos da área e do perímetro 
das  mesmas.  No  desenvolvimento  da  atividade  os  alunos  puderam  soltar  a 
imaginação e criar várias imagens. 

Com a análise dos trabalhos feitos pelos alunos, notou-se uma assimilação da 
proposta de forma contextualizada, em que todos conseguiram fazer alguma relação 
com a sua vivência. No decorrer do trabalho o empenho dos alunos foi notável e 
todos fizeram seus cartazes, os quais foram expostos na sala de aula, como mostra 
as figuras 8 e 9.

Figura 8: trabalhos feitos pelos alunos
Fonte: sujeitos da pesquisa
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Figura 9: trabalhos feitos pelos alunos
Fonte: sujeitos da pesquisa

A presente pesquisa revela que é possível organizar um ensino que leve a 
formação  do  pensamento  teórico  nos  alunos.  Cabe  ao  professor  planejar  e 
desenvolver tarefas de aprendizagem nesse enfoque. Acredita-se que a realização 
deste trabalho contribuiu de fato para a formação dos sujeitos da pesquisa.

O  trabalho  que  realizamos  como  professores  será  competente,  terá 
significação de verdade, se for um trabalho que faz bem, isto é um trabalho 
que fazemos bem, do ponto de vista técnico, e um trabalho que faz bem, do 
ponto  de  vista  ético-estético  e  político,  a  nós  e  àqueles  a  quem  o 
compartilhamos. (LIMA, 2012, p.26 apud RIOS 2009, p.22)

Assim, percebe-se que o trabalho realizado durante esses momentos, mesmo 
que  por  pouco  tempo,  inspirou  nos  alunos  uma  noção  diferente  e  profunda  de 
aprender matemática. Concordando com Sousa; Panossian e Cedro (2014, p.82) 
conclui-se  que  “se  a  escola  não  orienta  a  formação do  pensamento  teórico,  ao 
insistir numa didática empírica de Matemática, continuaremos a assistir ao fenômeno 
de  seletividade:  uma  minoria  reduzida  entendendo  Matemática”  (SOUSA; 
PANOSSIAN e CEDRO, 2014, p. 82).

CONCLUSÃO
A precariedade da educação atual com a mecanização das escolas no mundo 

capitalista preparando as pessoas para o trabalho sem uma ligação com o processo 
histórico constituído ao longo da evolução tem gerado uma crise na carreira docente. 
Infelizmente,  como aponta  Fichtner  (2012,  p.  210)  “efetivamente,  sabe-se  que a 
escola  jamais  foi  um  ‘tabua  de  salvação’,  pois  sua  existência  sempre  serviu  e 
continuará  servindo  aos  processos  de  seleção  e  exclusão  social”.  Mas  existem 
profissionais que ainda acreditam na educação e desenvolvem seu trabalho com 
dedicação e competência.

É nessa perspectiva que essa pesquisa buscou a formação do pensamento 
teórico nos alunos. Foram inúmeros os desafios enfrentados, como: dificuldades que 
surgem dos processos do desenvolvimento  cognitivo  dos alunos;  dificuldades da 
estrutura e organização das experiências dos alunos; dificuldades relacionadas ao 
currículo da educação básica, dificuldades atribuídas à organização e métodos de 
ensinos usados na escola,  dificuldades quanto ao tempo para o planejamento e 
desenvolvimento de atividades que levem a formação do pensamento teórico. Enfim, 
as  dificuldades  na  organização  de  um  ensino  que  conduz  a  formação  do 
pensamento teórico são diversas.
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Conclui-se  este  trabalho  com a  esperança  de  uma educação  pautada  na 
prática  reflexiva  dos  professores  para  a  construção  do  pensamento  teórico  dos 
conceitos  de  matemática.  Tendo  na  Teoria  Desenvolvimental  possibilidades 
concretas de um ensino significativo que sobressaia o empirismo. 
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