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Resumo 
O presente relato tem por objetivo descrever a construção de um Boneco Minecraft a 
partir da apropriação do conhecimento geométrico. Participaram desse relato três 
residentes do 4º ano do Curso de Pedagogia – UEL, que participam do Programa 
Residência Pedagógica. Este programa foi desenvolvido em uma escola municipal na 
zona oeste de Londrina - PR, no 4º ano dos Anos Inicias do Ensino Fundamental. A 
experiência relatada refere-se a etapa de imersão da Residência Pedagógica, durante 
a intervenção pedagógica, sendo o conteúdo trabalhado a Geometria: figura plana e 
não plana, o qual culminou na construção de cubos de Origami (dobradura) e um 
Boneco Minecraft, pelos alunos, com a orientação das residentes. Ao final da 
intervenção foi possível perceber que a organização do trabalho do professor precisa 
ser planejada e intencional, a fim de que a aprendizagem tenha sentido para os 
alunos, e assim, a apropriação de novos saberes aconteça.  
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Introdução 

 

O presente relato pertence ao Programa de Residência Pedagógica, 

ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por 

objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, 

promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir da 

segunda metade de seu curso. A importância da residência está na possibilidade do 

aluno de licenciatura construir sua identidade, “dos saberes e das posturas específicas 

ao exercício profissional docente” (PIMENTA; LIMA, 2010, p. 61).  

A fim de atingir os objetivos propostos, a residência pedagógica é 

composta pelas seguintes etapas: formação teórica e ambientação; imersão na 

escola, processo de avaliação e socialização dos resultados. A primeira etapa é 

composta pela preparação dos alunos para o início das atividades da Residência 
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Pedagógica: Grupo de estudos; ambientação do Residente na escola; análise da 

Proposta Pedagógica e elaboração do Plano de Atividade individual do residente.  

A imersão na escola é a segunda etapa do programa, composta pelas 

seguintes atividades: observação e participação em execução de atividades em sala 

de aula; elaboração de Planos de aulas; Sequências Didáticas e Intervenção 

pedagógica específica da gestão da sala de aula. A etapa final é o processo de 

avaliação do residente: Produção de Portfólio; Elaboração do relatório final e 

Socialização das aprendizagens promovidas na Residência Pedagógica. As 

atividades propostas nas três etapas preenchem a carga horária de 440 horas. 

Este relato descreve a experiência de três Residentes, nomenclatura 

dada aos alunos participantes do Programa Residência Pedagógica. Esse, ocorreu na 

segunda etapa do Programa (imersão), na turma do 4° ano dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, em uma Escola Municipal em Londrina - PR, no período vespertino. O 

conteúdo selecionado pela professora regente da sala para compor o planejamento 

da intervenção foi Geometria e a atividade principal realizada com os alunos foi à 

montagem de cubos de Origami para a construção de um boneco do Minecraft (jogo 

eletrônico tipo sandbox e independente de mundo aberto que permite a construção 

usando blocos dos quais o mundo é feito. Foi criado por Markus "Notch" Persson). 

A intervenção escolhida é objeto de análise deste relato, pois, essa 

aula sintetizou o conteúdo de Geometria trabalhado. Sua realização se justifica pelo 

fato da Geometria ser um dos conteúdos estruturantes curriculares propostos para a 

Educação Básica, conforme as Diretrizes Curriculares da Educação Básica: 

matemática (PARANÁ, 2008). De acordo com essas diretrizes, o conteúdo de 

Geometria deve ser apresentado ao aluno tendo o espaço como referência, de modo 

que ele possa analisá-lo e perceber seus objetos, para que possa compreendê-lo de 

maneira significativa (PARANÁ, 2008).  

Portanto, entendemos que o ensino da Geometria deve contemplar 

seus conceitos científicos, mas transcender a eles. Em outras palavras, acreditamos 

ser necessário que o aluno compreenda as especificidades do conteúdo proposto. 

Para isso, ele necessita realizar atividades escolares que tenham relação com seu 

cotidiano, de modo que, o professor ao realizar sua função de mediador permita que 

o aluno possa pensar, refletir, discutir, tentar solucionar problemas, e ao mesmo 

tempo, relacionar seus saberes espontâneos com os saberes científicos. 
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Por esta razão, o objetivo geral da intervenção era levar os alunos a 

construir um objeto concreto com os conhecimentos geométricos adquiridos. Sendo 

os objetivos específicos: conhecer a história do Origami; Construir cubos de Origami; 

Montar um objeto coletivamente com os cubos produzidos. 

 

Metodologia  

 

Após o período de observação participante na sala do 4º ano, e a 

indicação da professora regente do conteúdo Geometria, iniciamos o período de 

planejamento acompanhado pela Professora Orientadora da Residência Pedagógica.  

O objeto de análise deste relato de experiência foi a última 

aula/intervenção, sequência de um total de três aulas planejadas sobre o conteúdo de 

Geometria - figuras geométricas planas e não planas. Cada aula era planejada para 

4h diárias, respeitando a rotina da sala. Para a realização da atividade, foram 

adotados os seguintes procedimentos metodológicos: após o feedback das aulas 

anteriores sobre o conteúdo de Geometria, propusemos a contação da história do 

Origami –  palavra de origem japonesa que consiste em uma arte ou técnica de dobrar 

o papel para formar uma planta ou um animal, sendo, portanto, dispensado a tesoura 

e a cola.  

Após o conhecimento da história do Origami, seus princípios e 

objetivos, propusemos às crianças a dobradura de papéis, os quais se transformam 

em cubos de Origami. De posse dos cubos e por meio do diálogo e da 

problematização, indagamos as crianças qual objeto eles conheciam que poderia ser 

construído com os cubos. Por meio de uma resposta unânime decidiram construir um 

boneco do Minecraft, por ser um jogo muito usado no cotidiano dos alunos. 

Vale dizer que o cubo de Origami é composto de seis faces de 

dobraduras de folhas sulfites que se unem por meio de encaixes.  Foram entregues 

(6) folhas sulfites para cada aluno de uma cor específica, sendo que, seis (6) alunos 

receberam folhas sulfites amarelos destinados à confecção da cabeça e mãos do 

boneco, dez (10) alunos receberam folhas sulfites azuis para a camisa, quatro (4) 

alunos receberam folhas sulfites verdes para a calça e dois (2) alunos receberam 

folhas sulfites pretos para os pés.  

O passo a passo da confecção das dobraduras foi realizado pelas 

residentes juntos aos alunos. Ao concluir a confecção de todos os cubos de cada 
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aluno, os mesmos foram dispostos em uma folha de isopor, unidos e colados de modo 

a formarem o boneco do Minecraft. 

 

Discussão 
 

Partindo dos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, a criança para 

aprender e se desenvolver necessita interagir com o meio e com seus pares, e nessas 

interações o professor é o adulto mais experiente, e tem o papel de mediador do 

processo de ensino-aprendizado. Ao trabalharmos com a montagem do boneco do 

Minecraft, proporcionamos às crianças interações de umas com as outras por meio 

do trabalho em grupo. Nesse momento elas puderam compartilhar histórias de vida, 

conhecimentos, dar sugestões, construir estratégias e organizar o trabalho, ações 

necessárias ao processo de humanização. 

Segundo Saviani (1994, p. 7): 

 

A natureza humana não é dada ao homem mas é por ele produzida 
sobre a base da natureza biofísica. Consequentemente o trabalho 
educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 
indivíduo, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 
pelo conjunto dos homens.  

 

Sobre a intencionalidade do trabalho educativo apontado por Saviani 

(1994), pudemos verificar a cada intervenção que o trabalho do professor não permite 

improvisos e achismos, pois ele é fruto de um planejamento intencional, fundamentado 

na realidade dos alunos e nos saberes profissionais do professor.  Nessa perspectiva 

conhecer apenas a técnica de elaboração do planejamento não é suficiente para que 

ocorra uma educação de qualidade. 

De acordo com Vygotsky (2000), para que o processo de ensino e 

aprendizagem se efetive nas salas de aula, é preciso que os professores promovam 

nas crianças a formação de conceitos. Dessa forma, no trabalho do professor é 

imprescindível que ele parta dos conceitos espontâneos, ou seja, os conceitos que as 

crianças já se apropriaram no cotidiano, para assim poderem se apropriar do conceito 

científico, aquele que o professor se propõe a ensinar.  

 

A escolha do que será proposto às crianças é elemento essencial 
nesse processo: conhecer a prática social onde as crianças se 
inserem, os temas que atraem inicialmente sua atenção, ao mesmo 
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que descobrir as formas mais adequadas de trabalho com o grupo – a 
partir do conhecimento de seus níveis de desenvolvimento real e 
próximo – são condições para a adequação dessa escolha, e a 
interação da criança com os outros e com a cultura é o momento 
privilegiado desse conhecimento por parte do educador (MELLO, 
1999, p. 134-135). 

 

Nessa perspectiva, buscamos desenvolver a aprendizagem por meio 

da manipulação das figuras planas (folhas sulfites) que foram transformadas em 

figuras não plana (cubos) e da rememoração dos conceitos científicos que 

caracterizam o cubo como: faces, arestas e vértices (trabalhados em aulas 

anteriores). Deste modo, abrimos espaço para as crianças falarem e socializarem 

seus saberes. 

Desta forma podemos concluir que interligar o ensino da Geometria 

com o cotidiano dos alunos por meio da Gamificação, (O termo gamificação 

compreende a aplicação de elementos de jogos em atividades de não jogos), ou seja, 

a construção do boneco Minecraft, contribuiu muito com a apropriação dos conteúdos 

propostos na intervenção, uma vez que tinham significado para os alunos. Assim 

trouxemos o lúdico, o cotidiano para gerar sentido na aprendizagem dos cubos 

geométricos. 

 

Considerações Finais 

 

Atestamos que o Programa Residência Pedagógica contribui para a 

formação de professoras críticas e reflexivas imersas no campo de atuação 

profissional, comprometidas com a aprendizagem e com o aperfeiçoamento da 

prática.   

Desse modo, com a intenção de atingir o objetivo proposto para esse 

relato, que era levar os alunos a construírem um objeto concreto com os 

conhecimentos geométricos adquiridos, foi possível concluir que: 

● Quando partimos dos conhecimentos dos alunos, o ensino passa a ter 

sentido para os mesmos; 

● O plano de aula materializa o pensamento do professor e estrutura a sua 

aula; 
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● A Residência Pedagógica possibilita presença do residente na escola 

por mais tempo, fazendo com que muitas aprendizagens ocorram na 

prática. 

● A participação do aluno na aula é fundamental para que ocorra 

aprendizagem; 

● O conhecimento do senso comum, passa pelo conhecimento científico 

e retorna ao cotidiano transformado. 

● A construção do Boneco pelos alunos materializou o conhecimento 

científico da Geometria. 

Concluindo, participar da Residência Pedagógica, é uma experiência 

única na formação do acadêmico de Pedagogia, além de possibilitar inúmeros 

conhecimentos e saberes que com um tempo menor de imersão na escola não poderia 

ocorrer.  
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