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RESUMO 

Nathalie Grigorio da Costa. A geometria espacial no ensino médio: obstáculos e 

possibilidades. 2015. 31 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação 

Básica na Disciplina de Desenho Geométrico) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 

 Este trabalho apresenta alternativas de abordagem que visam contribuir para a 

valorização do processo de ensino e aprendizagem. Diante das dificuldades 

apresentadas por alunos do Ensino Médio no estudo da Geometria Espacial, a 

pesquisa objetivou investigar quais são as principais queixas relatadas por 

professores e alunos nesse processo. Diante disso, foram propostas atividades com 

materiais manipuláveis, aplicadas em duas turmas do segundo Ano do Ensino Médio 

da rede estadual, onde foi possível perceber que a introdução de recursos 

diferenciados no ambiente de sala de aula gera um impacto bastante positivo.  

Esperamos que as experiências aqui relatadas venham somar-se às práticas 

pedagógicas que buscam despertar nos alunos o interesse pelo estudo da 

Matemática. 

 

Palavras-chave: Geometria Espacial. Materiais manipuláveis. Ensino Médio. 
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ABSTRACT 

Nathalie Grigorio da Costa. A geometria espacial no ensino médio: obstáculos e 

possibilidades. 2015. 31 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação 

Básica na Disciplina de Desenho Geométrico) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 

 This project shows different alternatives of aproach that have the intention to 

contribute to the appreciation of the teaching and learning process. On the difficulties 

presented by the students of High School  in learning Spatial Geometry , this research 

aimed to investigate which are the main complaints reported by  teachers and students 

in this process. For this, it were demonstrated activities with manipulable materials 

applied in two different classes of Second Year of High School in a Public Education 

System. It was possible to realize that the introduction of differentiated features in the 

classroom environment generates a very positive impact. We hope that the 

experiences reported here will add to the pedagogical practices that search to awaken 

the students ' interest in the study of Mathematics. 

 

Key words: Spatial Geometry. Manipulable materials. High School.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

 

FIGURA 1: ALUNO ANALISANDO OS POLIEDROS QUE CONSTRUIU. .................................... 21 

 

FIGURA 2: DIFERENTES TIPOS DE POLIEDROS CONSTRUÍDOS PELOS ALUNOS. ................... 21 

 

FIGURA 3: ALUNOS ANALISANDO IMAGENS DE PLANIFICAÇÕES DE SÓLIDOS. .................... 22 

 

FIGURA 4: ALUNA REGISTRANDO CONSIDERAÇÕES SOBRE SUAS OBSERVAÇÕES. ............. 23 

 

FIGURA 5: ALUNOS VERIFICANDO QUAIS DAS PLANIFICAÇÕES SE TRANSFORMAM EM CUBOS.

 .......................................................................................................................... 23 

 

FIGURA 6: PLANIFICAÇÕES DE PARALELEPÍPEDOS FORRADAS COM PAPEL QUADRICULADO.

 .......................................................................................................................... 24 

 

FIGURA 7: DEMONSTRAÇÃO DA PLANIFICAÇÃO DE UM CILINDRO. ..................................... 25 

 

FIGURA 8: ALUNOS CONSTRUINDO AS PIRÂMIDES DE BASES E ALTURAS IGUAIS. ............... 27 

 

FIGURA 9: SEQUÊNCIA DE ENCAIXE DAS PIRÂMIDES DE BASES IGUAIS NO PRISMA DE MESMA 

BASE. ................................................................................................................. 27 

 

 

 

 

 

 



9 
 

SUMÁRIO 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 10 

2. OBJETIVOS ........................................................................................................ 12 

OBJETIVOS GERAIS ................................................................................................. 12 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................... 12 

3. JUSTIFICATIVA .................................................................................................. 12 

4. EMBASAMENTO TEÓRICO................................................................................ 15 

5. METODOLOGIA .................................................................................................. 19 

ATIVIDADE 1: POLIEDROS DE JUJUBA ........................................................................ 20 

ATIVIDADE 2: TRABALHANDO COM PLANIFICAÇÕES .................................................... 22 

ATIVIDADE 3: ÁREAS E VOLUMES DOS PRISMAS .......................................................... 23 

ATIVIDADE 4: CILINDRO DE PAPEL ............................................................................. 25 

ATIVIDADE 5: PIRÂMIDES QUE FORMAM UM PRISMA..................................................... 26 

6. RESULTADOS .................................................................................................... 28 

7. CONCLUSÃO PARCIAL ..................................................................................... 29 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho apresenta uma prática docente realizada no Colégio Estadual 

Frederico Azevedo com as turmas 2004 e 2005 do 2º Ano do Ensino Médio, no ano 

de 2015. A pesquisa buscou destacar, com o apoio de relatos de professores e alunos, 

quais são os principais problemas apresentados no estudo da Matemática, em 

particular no da Geometria Espacial. As atividades foram elaboradas com o objetivo 

de oferecer alternativas de abordagens que pudessem contribuir para o 

desenvolvimento do discente, proporcionando um ambiente onde ambos, professores 

e alunos se sentissem confortáveis em explorar. 

 Com a experiência de anos de trabalho como professora de matemática em 

turmas do Ensino Médio, a residente constata a grande dificuldade apresentada pelos 

estudantes no que se refere à capacidade de compreensão, aplicação e abstração. 

No máximo conseguem reproduzir tópicos que gravam, sempre obedecendo a um 

mesmo molde sem nenhum significado além do objetivo principal que é encontrar a 

resposta. Muitos desses alunos se queixam que não conseguem se convencer da 

importância de determinados assuntos da matemática em sua vida diária usando a 

famosa frase: “professora, eu vou usar isso em que?” Tal situação incomoda muito os 

professores, pois se percebe que para eles não há prazer algum em aprender, nem 

ao menos somente pelo prazer do conhecimento. 

 Essa observação é também compartilhada por muitos colegas da área que 

alegam ter grande dificuldade em despertar o interesse desses alunos. Muitos relatam 

que eles parecem absorver os conceitos isoladamente, mas são incapazes de utiliza-

los em um contexto, e a grande maioria não consegue saber do que se trata o 

exercício, identificar o conteúdo e aplicá-lo para resolvê-lo. Alguns desses relatos 

podem ser lidos, pois foram registrados no setor de justificativa desse mesmo 

trabalho. 

 Muitas são as pesquisas que tentam precisar porque isso ocorre com nossos 

alunos, tão hábeis em diferentes aspectos, mas tão limitados em tantos outros. Mas, 

por hora, o que de fato podemos afirmar, é que todo indivíduo é capaz e possui 

habilidades inatas que devem ser desenvolvidas ao longo dos anos. Isso é o que se 

vê na resposta dada pelo astrofísico Neil deGrasse Tyson, quando questionado em 

uma entrevista sobre como agir diante do baixo desempenho das crianças americanas 
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nas áreas de física e matemática, em comparação com crianças de outros países. 

Disse ele: 

 

Minha primeira resposta, como pai é: saia do caminho deles. 
Quando você é criança, você nasce cientista. O que um cientista 
faz? Nós olhamos para cima e dizemos “imagino que seja aquilo, 
deixe-me tentar descobrir, certo?” Deixe-me cutucar, quebrar, 
virar ao contrário; isso é o que as crianças fazem [...] nós 
impedimos estes acessos de curiosidade se revelarem até mesmo 
em nossas casas. (TYSON, 2008) 

 

 É possível que atitudes pedantes por parte da família e da escola, com o intuito 

de instruir e educar tenham contribuído de alguma forma para um estado de 

conformismo, e, em consequência, gerado as limitações que encontramos hoje em 

nossas salas de aula. O fato é que agora cabe ao professor buscar alternativas que 

proporcionem aos alunos a possibilidade de se tornarem atuantes dentro do processo 

de ensino e aprendizagem, construindo por si mesmo outros conhecimentos e 

habilidades. É nesse sentido que foi organizada a prática pedagógica na qual se apoia 

essa pesquisa. 

 A Geometria é o ramo da matemática que permite ao estudante 

justificadamente no seu estudo, utilizar referenciais que podem estar à sua volta para 

auxiliá-lo. E, como é grande a dificuldade que eles têm em compreender e aplicar seus 

conceitos, ideia reforçada por Richard Feynman (1998) quando diz que os alunos 

decoram os conceitos mesmo sem significado algum, optou-se por direcionar o 

trabalho de campo buscando o desenvolvimento de atividades que se adequassem 

ao estudo da Geometria Espacial. O conteúdo estudado foi o de sólidos geométricos, 

principalmente o estudo dos poliedros e escolhemos como forma de abordagem o uso 

de materiais manipuláveis, por representarem uma alternativa de trabalho de mais 

fácil acesso e manuseio. A investigação teórica foi feita principalmente a partir dos 

estudos de Fabiana Andrade (2014), a qual desenvolveu um trabalho com o uso de 

palitos de dente e jujubas com o objetivo de ampliar a visão espacial dos alunos e 

melhorar a aprendizagem da Geometria Espacial no Ensino Médio. Teve o apoio 

também de Daniela Hoffman (2009), que defende a pluralidade dos recursos didáticos 

utilizados em uma turma, afim de que as experiências em sala de aula promovam a 

interação entre todos - professor e alunos - e uma intensa troca de saberes, e assim 

aumente as chances desses saberes serem compreendidos e assimilados. Outras 

ideias que compõem os referenciais teóricos que deram suporte a esse trabalho vêm 
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de Marcus Vinicius Maltempi (2005), que declara que o aprendizado ocorre mediante 

o envolvimento do aluno na construção do objeto a ser estudado, pois a partir dessa 

interação o objeto assume significado para ele.  

 

2. OBJETIVOS 

  

 Objetivos Gerais 

 Verificar quais são as principais dificuldades apresentadas pelos alunos, 

no estudo da Geometria espacial. 

 Propor atividades que permitam a interação ativa destes alunos. 

 Adaptar as atividades às diversas características de cada turma. 

 Perceber o grau de contribuição dessas atividades para o 

desenvolvimento dos alunos. 

 Facilitar o aprendizado dos alunos em relação aos conteúdos abordados 

na Geometria. 

  

 Objetivos Específicos 

  Após a aplicação das atividades os alunos deverão ser capazes de: 

 Compreender os conceitos estudados; 

 Associar planificações aos sólidos correspondentes; 

 Nomear os diferentes tipos de sólidos estudados; 

 Reconhecer os elementos de construção de cada sólido; 

 Calcular áreas e volumes a partir de seus conceitos; 

 Aplicar os conceitos definidos em diferentes situações; 

 Manter a concentração e o comprometimento com a atividade sugerida. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

  

 A motivação inicial para esse trabalho partiu de uma inquietação pessoal 

pautada na experiência da residente, que percebia grande dificuldade em seus alunos 

no que se refere à capacidade de compreender os conceitos matemáticos. Essa 

limitação denotava a pouca habilidade – ou nenhuma – por parte dos mesmos, quanto 

à interpretação das atividades propostas e ao nível de abstração para resolvê-las. 
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 A fim de verificar a consistência dessa observação buscou-se a opinião de 

colegas da mesma área de atuação sobre o fato, através de conversas informais. 

Estes foram unânimes em seus depoimentos, confirmando essas deduções. Dentre 

os questionamentos feitos durante as conversas, destaca-se uma pergunta que 

orienta essa pesquisa: “Quais são os principais obstáculos que interferem no 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, na Geometria Espacial?” 

Como resposta obteve-se as seguintes declarações: 

 Falta aos alunos conhecimentos básicos; 

 Eles foram acostumados a “seguir um modelo de solução” o que os impede de 

investigar; 

 Têm, no máximo, a compreensão de figuras em duas dimensões. A existência 

da terceira exige muito esforço deles e nosso para que seja percebida mesmo 

fazendo associações com o ambiente que os cercam, como as salas de aula, 

por exemplo. 

 Em se tratando de escolas públicas, raramente existem recursos e apoio que 

ajudem a solucionar essas questões. 

 Tais relatos confirmaram a necessidade de uma investigação e uma proposição 

de atividades que não tivesse a pretensão de solucionar o problema, mas que viesse 

contribuir para o aprimoramento do ensino dessa área, oferecendo possibilidades de 

bons resultados. 

 Para tal, buscou-se embasamento teórico a fim de fundamentar as ações 

futuras. Nessas pesquisas foram encontradas linhas de pensamento que defendiam 

a necessidade de, como medida a longo prazo, implementar noções de Desenho 

Geométrico como um estímulo à mente gráfica. Essas ações poderiam contribuir para 

dotar gerações de alunos com habilidades para analisar as questões de Geometria 

Geral através de um “pensamento geométrico”.  

 Como ação mais imediata foi pensada a possibilidade de utilização de 

Softwares Educacionais, que visam auxiliar o professor a planejar aulas mais 

atraentes despertando o interesse dos alunos pelo estudo da Matemática. Na área da 

Geometria temos os chamados Softwares de Geometria Dinâmica, que permitem aos 

alunos explorar os objetos através de sua construção, manipulação e transformação, 

tais como Régua e Compasso, Cabri Geometry, Wingeon, Geogebra, SketchUp, 

dentre tantos outros. Este último, o SketchUp é um software de modelagem 
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tridimensional idealizado inicialmente para a elaboração de projetos arquitetônicos, 

mas que se revelou uma importante ferramenta para o estudo da Geometria Espacial. 

Essa interação promove o desenvolvimento de noções de espacialidade. Entretanto, 

além dos softwares existe também a possibilidade de dispormos de materiais 

concretos, que de uma forma mais simples proporciona experiências semelhantes e 

desafiadoras, e em alguns casos até mais “realistas”. 

 Dessa forma, por uma questão de praticidade, após muitos reveses, decidiu-se 

adotar a aplicação de atividades que envolvessem materiais concretos. Assim, para a 

execução deste trabalho foram planejados cinco encontros onde materiais 

manipuláveis foram explorados por alunos do 2º ano do Ensino médio da rede pública 

estadual do Rio de Janeiro. A escolha ocorreu mediante o fato destes objetos 

oferecerem melhores condições, no que se refere à dinâmica das atividades.  

 Na primeira aula foram trabalhados os conceitos de poliedros, através da 

construção dos mesmos utilizando jujubas como vértices e palitos de dente como 

arestas. Na segunda partiu-se para a análise de planificações com papel 

quadriculado, a fim de obter uma nova visão desses sólidos. No terceiro encontro 

foram mensurados a área das faces e o volume dos corpos geométricos, montadas 

as planificações, utilizando a quadrícula do papel como unidade de medida. Na quarta 

atividade o cilindro foi estudado, a fim de conhecer suas características e o cálculo de 

área e volume. E para o quinto e último encontro estava previsto a demonstração da 

fórmula do volume de pirâmides através de suas relações com um prisma de mesma 

base. É importante esclarecer que todas as dinâmicas foram acompanhadas de uma 

explicação teórica sobre o tema em questão, antes da atividade, durante e/ou depois 

da sua aplicação. 

 Após a análise de muitos materiais que propunham o estudo da Geometria 

Espacial com o auxílio de materiais concretos, optou-se por um material fornecido pela 

Secretaria de Educação do Estado, de um projeto chamado “Reforço Escolar”, 

composto de cadernos em quantidades razoáveis para os alunos, os quais continham 

questões e os materiais necessários para solução e execução das propostas. Essa 

comodidade para o aluno foi um dos pontos fundamentais que contribuiu para a 

escolha desse material, além de sua qualidade, o que possibilitou resultados 

interessantes quanto à elaboração dos exercícios. 
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 Espera-se, portanto, que essa ação possa contribuir para a reflexão da prática 

docente de outros professores, os quais, tomando conhecimento desse trabalho 

venham buscar também novos caminhos, no sentido de tornar suas aulas mais 

atrativas e prazerosas para seus alunos. 

 

4. EMBASAMENTO TEÓRICO  

  

 A principal limitação apresentada por alunos do Ensino Médio, no estudo da 

Geometria Espacial é a dificuldade em desenvolver um pensamento geométrico 

coerente, capaz de assimilar e resolver problemas. Para muitos estudiosos o 

problema inicia-se na falta de um olhar geométrico. 

 A capacidade de pensar por meio de imagens em Geometria é uma forma de 

raciocínio que utiliza elementos visuais e espaciais, podendo ser mentais ou físicos, 

com a intenção de resolver problemas ou provar propriedades. Sua importância tem 

sido relatada, durante os últimos anos em várias pesquisas na área de Educação 

Matemática. Marcelo Becker (2009) cita o seguinte: 

 

Gutiérrez (1992) afirma que quando se trabalha Geometria 
Espacial, é fundamental que se tenha em mente a visualização. A 
capacidade de visualização é uma habilidade básica nesse campo 
de conhecimento. Uma pessoa que tem dificuldades em 
visualização terá problemas em entender contextos gráficos 
apresentados nos livros e apresentará dificuldades em expressar 
suas próprias ideias. (BECKER, 2009, p. 27) 

 

 Percebe-se que este problema não se limita a um pequeno grupo de alunos, 

ou mesmo que é um problema contemporâneo. Essa realidade vem se apresentando 

em diversas esferas, já há muito tempo. 

 Há ainda outro ponto limitador para esses alunos, e este não fica restrito ao 

campo da Geometria. Nota-se que quando eles finalmente conseguem absorver 

algum conhecimento sobre determinado assunto, mostram-se incapazes de aplicá-lo 

em uma situação diferente da original. Ou seja, nesses casos o conhecimento, além 

de ter sido assimilado de forma superficial, ficou conectado a contextos sem 

significados para o aluno. Dessa forma, não havendo uma compreensão adequada 

do assunto e a impossibilidade de existir algum sentido entre os retalhos de 

conhecimento que eles possuem, fica difícil fazer associações, comparações e 

conexões que levem à novas descobertas. 
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 Essa situação pode remeter à crítica feita por Richard Feynman (1998) a um 

grupo de estudantes brasileiros, quando teve a oportunidade de dar aulas em nosso 

país, sobre uma situação similar a relatada acima. Após testemunhar várias situações 

semelhantes, ele chegou à seguinte conclusão: “os estudantes tinham decorado tudo, 

mas não sabiam o significado de nada” (FEYNMAN, 1998, p.205). 

 Com a propósito de contornar essa situação, professores vêm adotando 

medidas que buscam facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Mas até que 

ponto essa facilidade de aprendizagem é benéfica para o aluno? Ela estaria realmente 

estimulando a capacidade intelectual de cada um, ou apenas guiando seu 

pensamento? Essas são reflexões feitas por Maria Helena Wyllie Rodrigues (2009), 

em uma discussão no GRAPHICA 2009, sob o título “A conquista do Conhecimento”, 

na mesa-redonda do tema “Expressão e Educação Gráfica: linguagem e formação”. 

Na ocasião ela destacou: 

 

Convém lembrar que o processo de aprendizagem exige um 
considerável esforço cognitivo do indivíduo: apropriar-se de 
conceitos teóricos, saber relacioná-los, conjugá-los e entender o 
porquê de cada etapa a seguir, para agir conscientemente na 
prática. Portanto, o real significado de “facilitar” é o de criar 
condições que permitam ao educando enfrentar o desafio de fazer 
descobertas e conquistar, por si mesmo, o almejado 
conhecimento. (RODRIGUES, 2009, p.7) 

 

 Em entrevista concedida a Gentili e Bencini (Nova Escola, 2000), Philippe 

Perrenuod fala sobre o que é importante fazer para estimular os alunos neste 

processo: “Para desenvolver competências é preciso, antes de tudo, trabalhar por 

problemas e por projetos, propor tarefas complexas e desafios que incitem os alunos 

a mobilizar seus conhecimentos e, em certa medida, completá-los.” 

 Tendo o propósito de garantir a todas as crianças e jovens brasileiros, o direito 

de acesso ao conjunto de conhecimentos reconhecidos como necessários para o 

exercício da cidadania, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) buscam ser 

referenciais ao trabalho do professor.  

 De acordo com os PCN’s, o estudo dos conceitos geométricos estimula nos 

alunos a habilidade de compreender, descrever e representar suas relações com o 

mundo. Contribui também para a aprendizagem de diversos outros aspectos 

matemáticos, tais como: números e medidas, percepção de semelhanças e 

diferenças, identificação de regularidades, pois estimula a observação. Dessa forma, 
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é fundamental uma abordagem pedagógica que proporcione situações de exploração 

e solução de problemas, a fim de desenvolver o pensamento geométrico, ideia 

apresentada em um trecho dos PCNs: 

 

[...] o estudo da Geometria é um campo fértil para trabalhar com 
situações-problema e um tema que os alunos costumam se 
interessar naturalmente... O trabalho com espaço e forma 
pressupõe que o professor de Matemática explore situações em 
que sejam necessárias algumas construções geométricas com 
régua e compasso, como visualização e aplicação de 
propriedades das figuras, além da construção de outras relações. 
(BRASIL, 1998, p. 51) 
 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM’s) 

acrescentam que a Matemática deve apresentar novas informações e oferecer 

instrumentos necessários para que o aluno continue aprendendo. Destaca também a 

necessidade de que a Educação se dedique ao desenvolvimento da capacidade de 

comunicação, raciocínio e a resolução de problemas para aperfeiçoar o entendimento 

de conceitos matemáticos. Também enfatiza a importância de desenvolver as 

habilidades de argumentação lógica e, no campo geométrico, citam o 

desenvolvimento das habilidades de visualização e desenho. 

 

Essas competências são importantes na compreensão e 
ampliação da percepção de espaço e construção de modelos para 
interpretar questões da Matemática e de outras áreas do 
conhecimento. De fato, perceber as relações entre as 
representações planas nos desenhos, mapas e na tela do 
computador com os objetos que lhes deram origem, conceber 
novas formas planas ou espaciais e suas propriedades a partir 
dessas representações são essenciais para a leitura do mundo 
através dos olhos das outras ciências, em especial a Física. 
(BRASIL, 2006, p. 44) 

 

 Para auxiliar o professor a proporcionar a seus alunos uma experiência de 

aprendizagem que atenda às suas necessidades, existem diversos recursos didáticos. 

Digitais ou não digitais, auxiliam o processo de aprendizagem e fazem com que os 

alunos explorem e contextualizem seus conceitos e propriedades. E, ainda, segundo 

Hoffmann (2009), quanto mais diversificadas forem as formas apresentadas, com as 

quais os alunos podem explorar, interagir e manipular, mais intenso serão as trocas 

entre seus pares e também com o professor, e maiores as probabilidades de que os 

saberes matemáticos sejam compreendidos e assimilados. É notório que quando um 
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aluno se envolve com a construção do seu objeto de estudo, este saber acontece de 

forma mais direta e efetiva. 

 Também Maltempi (2005), declara que o aprendizado somente ocorre quando 

o aluno está envolvido na construção de um objeto que apresenta algum significado 

para ele, algo que poderá mostrar, comentar e discutir com outras pessoas. Assim, os 

conceitos da matemática poderão ser alcançados de uma forma mais eficaz pelo 

aprendiz quando ele os usa em algo que construiu. 

 Entre os diversos recursos didáticos existentes os mais utilizados para o ensino 

da Geometria são os materiais manipuláveis, ou materiais concretos, e a partir da 

evolução digital, os softwares educacionais. 

 O uso do computador e dos programas gráficos como recursos pedagógicos 

na aula de Matemática facilita o trabalho do professor, uma vez que é possível torná-

la mais investigativa através da solução de uma situação-problema. Em Geometria, 

oferecem um ambiente rico em imagens, sons e animações. Com o computador os 

alunos sentem-se à vontade para explorar os objetos estudados e buscar soluções 

para as situações propostas e dessa forma construir seus próprios conhecimentos. 

 Os materiais manipuláveis representam o recurso mais comum adotado por 

professores de Matemática, pois podem ser facilmente usados durante atividades em 

sala de aula, com baixo custo. É o que destaca SILVA e MARTINS: 

 

[...] os materiais manipuláveis são fundamentais se pensarmos em 
ajudar a criança na passagem do concreto para o abstrato, na 
medida que eles apelam para vários sentidos e são usados pelas 
crianças como uma espécie de suporte físico numa situação de 
aprendizagem. Assim sendo, parece relevante equipar as aulas 
de Matemática com todo um conjunto de materiais manipuláveis 
(cubos, geoplanos, tangrans, réguas, papel ponteado, ábaco, e 
tantos outros) feitos pelo professor, pelo aluno ou produzidos 
comercialmente, em adequação com os problemas a resolver, as 
ideias a explorar ou estruturados de acordo com determinado 
conceito matemático. (SILVA e MARTINS, 2000, p.4) 

 

 Com o uso de materiais manipuláveis é possível observar figuras geométricas 

em várias posições e angulações, dessa forma o registro mental se torna mais 

dinâmico permitindo ao aluno explorar melhor as propriedades do objeto, a fim de 

fazer suas conjecturas e tirar suas conclusões, além de desenvolver a capacidade de 

visualização através do estímulo visual, que permite a construção das imagens 

mentais possivelmente serão acessadas em situações futuras. 
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 Para proporcionar ao aluno a oportunidade de visualização é importante que o 

professor tenha em mãos modelos dos sólidos que estão sendo estudados para que 

ele possa se familiarizar e formar a imagem dos mesmos. Outra maneira de 

desenvolver essas imagens mentais é propor atividades que utilizem as planificações 

desses sólidos, pois dessa forma é possível para o aluno compreender como se dá a 

sua construção e ser capar de reproduzi-la ou associá-la mentalmente, em outra 

situação. 

 

Segundo Gutiérrez (1991), é fundamental que o aluno adquira e 
desenvolva habilidades que o permitam entender e interpretar 
diferentes tipos de representações bidimensionais de objetos 
tridimensionais, ou seja, habilidades que permitam ao aluno criar, 
mover, transformar e analisar imagens mentais de objetos 
tridimensionais geradas por uma informação dada através de um 
desenho plano. Os tipos de atividades propostas nos livros não 
permitem o desenvolvimento dessas habilidades por não 
oportunizarem aos alunos a experiência e a possibilidade da 
criação de suas próprias hipóteses. (BECKER, 2009, p. 20) 

 

 O uso de recursos digitais ou não digitais não deve ser considerado como fator 

principal no sucesso do processo de aprendizagem. Eles são ferramentas que 

auxiliam o trabalho desenvolvido pelo professor, que é responsável pela elaboração e 

condução das atividades, e, portanto, peça fundamental do processo. 

 Essas foram os referenciais teóricos que apoiaram a condução da pesquisa 

elaborada pela professora residente. E, como é peça fundamental do processo - de 

acordo com a última ideia apresentada - a professora vê a importância também de 

aprimorar-se, a exemplo das experiências que a residente teve no Programa de 

Residência Docente do Colégio Pedro II, para que possa oferecer sempre o melhor 

para seus alunos. 

 

5. METODOLOGIA 

  

 Como destacado anteriormente, o estudo da Geometria Espacial exige que se 

tenha como habilidade básica a capacidade de visualização espacial. Para muitos 

alunos do Ensino Médio o desenvolvimento dessa habilidade vem sendo 

negligenciado, e com o passar das etapas escolares essas deficiências geram 

obstáculos difíceis de serem transpostos.  
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 Ao propor o estudo sobre a geometria com seus alunos, o professor de 

matemática se depara com uma enorme dificuldade: como é possível, para eles, 

interpretar os sólidos e figuras que não estão ao seu alcance? A manipulação de 

objetos, sejam sólidos ou figuras, é fundamental para compreender sua construção, 

consolidar os principais conceitos e estimular o desenvolvimento cognitivo desse 

aluno. As atividades realizadas e que deram apoio a essa pesquisa são apresentadas 

a seguir mostrando sequencialmente o desenvolvimento da aula e sua avaliação. 

Focaram no estudo da geometria espacial, onde foram abordados esses tópicos 

através da construção dos sólidos pelos alunos, buscando estimular suas 

participações em sala de aula e a melhor compreensão do assunto. 

 

Atividade 1: poliedros de jujuba 

Aula – 2 tempos de 50 min 

 

 Nessa atividade os alunos trabalharam de forma individual ou em grupo. Para 

torna-la mais atrativa, foi proposto que eles comessem as jujubas ao final, mediante o 

uso de medidas higiênicas cabíveis (mãos lavadas e mesas limpas e forradas com 

papel toalha). 

 - A professora deu início à atividade conceituando os poliedros: regulares e 

irregulares. 

 - Em seguida foi dada a explicação que, na atividade, as jujubas eram os 

vértices, os palitos as arestas e as partes entre eles, as faces (os vazios). 

 - Foi pedido que os alunos construíssem um poliedro simples como o tetraedro 

e cubo e que avaliassem o sólido quanto ao número de faces, vértices e arestas. 

 - Na sequência foram realizadas construções mais elaboradas como octaedros, 

prismas, pirâmides, e incentivou-se a exploração desses sólidos. 

 -  Depois, pode-se reservar um tempo para construção livre, a fim de que eles 

criassem e analisassem as suas construções. 

 - E, por fim, estabelecida a Relação de Euler1, a partir dos dados coletados 

sobre faces, arestas e vértices, após cada construção feita pelos alunos. (Figuras 1 e 

2) 

                                                             
1 Relação que determina o número de elementos de um poliedro, criada pelo matemático suíço Leonhard 
Euler. 
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Avaliação: 

 Os alunos mostraram-se mais interessados e abertos para compreender os 

conceitos da geometria espacial. Com a manipulação das construções que fizeram, 

foi mais fácil denominar os elementos dos sólidos – aresta, vértice e face – devido ao 

material que utilizaram – jujubas e palitos de dente. Outro tópico interessante foi que 

eles se permitiram explorar os objetos. Criaram outros poliedros, alguns regulares e 

sólidos de diferentes formas. Foram capazes de analisar as construções criadas e 

classificá-las, o que se mostrou fundamental para compreenderem a relação entre o 

número de vértices, faces e arestas - a Relação de Euller que eles puderam 

estabelecer. 

Figura 1: aluno analisando os poliedros que construiu. 

 

Figura 2: diferentes tipos de poliedros construídos pelos alunos. 



22 
 

Atividade 2: trabalhando com planificações 

Aula – 2 tempos de 50 min 

 

 Nessa aula foi proposto que os alunos trabalhassem em grupos, para que 

pudessem cooperar uns com os outros no decorrer da atividade. O objetivo era que 

relacionassem o desenho do sólido com sua planificação. Em um primeiro momento 

foi entregue aos grupos um material contendo imagens de sólidos e algumas 

planificações. Os alunos deveriam associar essas imagens, dentre as quais sobraria 

uma planificação sem correspondência. Em seguida, responderam às perguntas: 

 - Quantas planificações sobraram sem associação a uma figura tridimensional? 

 - Como vocês podem justificar que a planificação que sobrou não está 

associada a nenhum dos sólidos disponíveis? 

 - Quais das figuras tridimensionais podem ser classificadas como corpos 

redondos? 

 Foi fundamental neste momento uma discussão com toda turma, a fim de que 

respondessem as questões oferecidas e sanassem suas dúvidas. 

 Na sequência, no segundo momento da aula, os mesmos grupos receberam 6 

figuras, com as quais tentaram montar um cubo. O objetivo foi fazer com que o aluno 

compreendesse que existe mais de uma planificação para o cubo, e que toda 

composição de seis quadrados justapostos é capaz de formar um cubo.  A partir daí 

eles foram desafiados a construir outra planificação diferente daquela que tinham 

encontrado. (Figuras 3, 4 e 5) 

 

 

 

 

 

Figura 3: alunos analisando imagens de planificações de sólidos. 
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Figura 4: aluna registrando considerações sobre suas observações. 

 

Figura 5: alunos verificando quais das planificações se transformam em cubos. 

Avaliação: 

 Na primeira parte da atividade os alunos foram levados a elaborar suas 

conclusões acerca dos poliedros, através de uma observação direcionada. As 

perguntas feitas os induziram a utilizar as características que eles haviam ressaltado 

nas figuras durante o estudo das mesmas, e associá-las a conceitos estudados 

anteriormente. Na segunda parte eles optaram por utilizar da tentativa e erro até 

descobrir quais planificações se tornaria um cubo. Ambas as turmas demonstraram 

interesse pelos desafios propostos, chegando a discutir entre os grupos os aspectos 

que os levaram a concluir quais figuras se associavam, ou qual planificação se tornaria 

cubo. Em suas discussões ressaltaram características das planificações do cubo, que 

serviriam de esboço para uma generalização.  

 

Atividade 3: áreas e volumes dos prismas  

Aula – 2 tempos de 50 min 
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 A atividade foi realizada em duplas ou trios, para que os alunos 

compartilhassem a experiência, mas a confecção do material foi individual, 

promovendo o exercício das habilidades dos alunos. Eles desenharam em uma folha 

de papel quadriculado – ou milimetrado – a planificação de um prisma usando como 

unidade de medida os quadradinhos do papel. Em seguida, colada em cartolina, 

recortada e dobrada em suas arestas para facilitar a montagem do sólido. O objetivo 

dessa atividade foi levar o aluno a perceber de que forma podemos mensurar as faces 

dos primas e posteriormente seu volume. Considerando como unidade de medida o 

tamanho do quadrado da folha, a residente estimulou os grupos a definirem o tamanho 

de cada uma das faces de seus prismas. Após perceber que eles chegaram à 

conclusão correta investigou de que forma eles chegaram a essa resposta. Mostrou a 

eles que o caminho mais rápido é através da multiplicação do tamanho dos lados, e a 

partir de então generalizar a área das faces do prisma. Foi importante ressaltar que 

as bases nem sempre são figuras quadrangulares, e que essas possuem fórmulas 

específicas que devem ser relembradas por eles. 

 Tomando como exemplo um prisma de base quadrangular incentivou os alunos 

a imaginarem de que forma poderiam calcular seu volume. Fez o mesmo com outros 

de bases diferentes até que percebam que o volume sempre será o produto da área 

da base pela altura. (Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: planificações de paralelepípedos forradas com papel quadriculado. 
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Avaliação: 

 Por ter várias etapas interligadas e exigir maior concentração dos alunos, a 

atividade se mostrou mais difícil que as demais. Mesmo já estando acostumados com 

os conceitos e manipulação de planificações, os alunos se perdiam recorrendo 

inúmeras vezes à professora para novas explicações. É importante ressaltar que o 

que os deixava em dúvida não era como executar a atividade e sim a sequência da 

execução.  

 A turma 2005, que é a turma com maior índice de faltas e repetência, 

apresentou grande dificuldade também na forma de executar as etapas. Faltou a eles 

interesse para que tivessem persistência diante da dificuldade. Mas de uma forma 

geral, os alunos em ambas as turmas se mostraram capazes de solucionar o problema 

proposto na atividade, após a aplicação do incentivo adequado, obviamente, e 

produziram um material com razoável capricho e precisão.  

 

Atividade 4: cilindro de papel 

Aula – 1 tempo de 50 min 

 

 O objetivo dessa atividade foi o de orientar o aluno, de forma bem simples para 

entendimento do cálculo da área da superfície curva do cilindro e leva-lo à conclusão 

de que o comprimento de um dos lados do retângulo – superfície curva planificada - é 

igual ao comprimento da circunferência da sua base e que o outro lado representa a 

altura do sólido. (Figura 7) Foram dadas as instruções a seguir: 

1. Pegue uma folha de papel e enrole-a formando um cilindro. 

2. Enrole a folha sobre o lado menor e para facilitar a visualização prendam as 

extremidades com dois clips. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                

Figura 7: demonstração da planificação de um cilindro. 
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 Dessa forma fizeram um modelo representando um cilindro cuja altura era igual 

ao comprimento do lado menor da folha. Foram feitas as seguintes perguntas: 

a) O comprimento menor da folha corresponde a qual dimensão do cilindro? 

b) E o comprimento maior da folha de papel? O que ele representa no cilindro? 

c) De que forma podemos calcular a área da superfície curva do cilindro? 

Então, após os alunos concluírem que o comprimento maior da folha é igual ao 

comprimento da circunferência da base, e que o lado menor é igual a altura do cilindro 

foram relembradas as fórmulas do comprimento de uma circunferência 𝑪 = 𝟐𝝅𝒓 e 

da área 𝑨 = 𝝅𝒓𝟐. 

 A partir deste ponto pode-se registrar as diferentes áreas do cilindro e seu 

volume, representando a altura por h: 

 área da base - 𝑨𝒃 = 𝝅𝒓𝟐 

 área lateral - 𝑨𝒍 = 𝟐𝝅𝒓𝒉 

 área total - 𝑨𝒕 = 𝑨𝒍 + 𝟐𝑨𝒃 

 volume - 𝑽 = 𝑨𝒃𝒉 

 

 

Avaliação: 

 Sendo essa uma aula mais expositiva, não foi exigido grande esforço dos 

alunos. Mesmo assim eles surpreenderam demonstrando grande interesse através da 

participação. Foram capazes de associar facilmente os lados da folha de ofício aos 

elementos do cilindro, e sem grandes dificuldades relembraram as fórmulas relativas 

à circunferência: comprimento e círculo. E, com essas questões bem definidas para 

eles, construir as principais fórmulas relativas às medidas do cilindro ficou mais fácil. 

Isso ficou claro devido às colocações pontuais que fizeram.  

 

Atividade 5: pirâmides que formam um prisma 

Aula – 2 tempos de 50 min 

 

 O objetivo central dessa atividade foi verificar a consistência da fórmula do 

volume de uma pirâmide. Para isso, os alunos receberam as planificações de três 

pirâmides e um prisma reto de bases triangulares, que deveriam montar. Após esta 
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etapa o desafio era o de encaixar as três pirâmides dentro do prisma ao mesmo tempo 

de forma que ele ficasse totalmente “preenchido”. (Figura 8 e 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Em seguida os alunos foram conduzidos a fazer as seguintes reflexões: 

 Se as três pirâmides se encaixam perfeitamente no prisma, o que podemos 

concluir a respeito dos seus volumes? 

 Considerando que “Duas pirâmides de mesma base e mesma altura possuem 

mesmo volume”, verifiquem: 

 Se a primeira pirâmide tem o mesmo volume que a terceira pirâmide. 

 Se a segunda pirâmide também tem o mesmo volume que a terceira 

pirâmide. 

 O que se pode concluir sobre os volumes das três pirâmides? 

 O que pode ser concluído sobre o volume do prisma e das três 

pirâmides? 

 Todo o processo da atividade foi acompanhado com atenção pelo professor, 

principalmente a etapa final que exigiu uma reflexão mais aprofundada por parte dos 

alunos e também foi fundamental uma orientação durante toda a aula para que não 

se perdessem em suposições incoerentes.  

Figura 8: alunos construindo as pirâmides de bases e alturas iguais. 

Figura 9: sequência de encaixe das pirâmides de bases iguais no prisma de mesma base. 
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Avaliação: 

 Esta foi uma das atividades mais interessantes em seu resultado, pois apesar 

de sua complexidade pela confecção do material e pelas reflexões sobre as relações 

entre as peças, foi uma das que mais prendeu a atenção dos alunos. Mostraram-se 

muito curiosos para descobrir como conseguiriam encaixar as três pirâmides dentro 

do prisma, e uma vez encaixado porque isso ocorria. A possibilidade de explorar e 

manipular as peças construídas foi de extrema importância para a compreensão do 

tema – volume da pirâmide - uma vez que avaliando suas medidas, detectando as 

relações entre suas características, iam fundamentando essas relações tendo como 

apoio o roteiro de perguntas fornecido.  

 

6. RESULTADOS 

  

 No início do ano letivo, as duas turmas que participaram desta pesquisa 

apresentavam grande dificuldade na disciplina, em especial nas questões que 

envolviam a Geometria. Essa limitação motivou a aplicação deste trabalho, e após a 

execução das atividades pode-se ressaltar alguns aspectos relevantes à avaliação do 

trabalho. 

 Como principal ponto positivo destaca-se a gradativa evolução dos alunos, 

tanto em sua postura em sala de aula quanto em sua capacidade de realização do 

que lhes é proposto. Essa foi uma das principais preocupações durante o 

planejamento do trabalho, a postura dos alunos diante da realização das atividades 

manuais, o que acabou se revelando uma grande surpresa.  

 Constata-se que a escolha dos poliedros de jujuba como primeira atividade 

contribuiu fortemente para o comprometimento das turmas para com as atividades 

posteriores. Essa atividade foi como um “quebra-gelo” para eles, que a princípio 

ficaram arredios, mas logo depois se deixaram levar pelo prazer de construir e diante 

da promessa de ganhar as jujubas no final. 

 Em comparação com a experiência de turmas anteriores a estas, onde o 

método de ensino era o tradicional, notou-se que houve uma evolução no que se 

refere ao processo de ensino e aprendizagem. Antes as turmas apresentavam uma 

atitude passiva e na melhor das hipóteses reproduziam fielmente o que lhes era 
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passado. Agora, tivemos alunos questionadores, que construíram seus conceitos a 

partir de reflexões próprias. 

 Pode-se também destacar positivamente a possibilidade do trabalho em grupo 

proporcionado pelas atividades. A proximidade entre os alunos gerou confiança em 

cada um deles para expor seus pensamentos, sem a preocupação de sofrerem 

críticas, o que contribuiu com o desempenho coletivo, uma vez que as ideias eram 

discutidas e formalizadas com a participação de toda a turma. 

 De modo geral acredita-se que os objetivos deste trabalho foram alcançados, 

e, respeitando sempre as características de cada grupo pensa-se na possibilidade de 

aplicação dessa forma de abordagem em turmas futuras. Ficou claro que para essa 

nova geração de estudantes não basta mais oferecer o conhecimento somente pelo 

conhecimento. É necessário justificar sua importância. E, se caso não possa fazê-lo 

pela aplicabilidade deve-se empenhar para torna-lo atrativo por meio do desafio.  

 

7. CONCLUSÃO PARCIAL 

  

 Analisando de modo geral a trajetória da pesquisa, pode-se verificar que os 

resultados alcançados foram extremamente satisfatórios, uma vez que supriram as 

expectativas inicias. 

 Cada etapa cumprida desde a coleta de relatos, passando pela pesquisa 

teórica e escolha de atividades, assim como suas aplicações proporcionaram 

experiências ímpares ao crescimento do pesquisador, que a cada novo fato ampliava 

seu olhar na direção de questões não percebidas anteriormente. Não podem ser 

esquecidos também os desafios encontrados pelo caminho, estes determinaram 

mudanças pontuais na pesquisa. 

 Certamente as experiências aqui adquiridas servirão de base para elaboração 

de novos projetos na vida profissional da pesquisadora. E, o que se espera é que, 

assim como inspiraram a movimentação no sentido da busca por novas alternativas 

de abordagem no ensino, outros possam compartilhar do relato dessas experiências. 

O que se deseja é que esse trabalho possa contribuir de alguma forma para o 

crescimento profissional de outros professores que também procuram dar a seus 

alunos sempre o melhor. 
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