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RESUMO 

 

FERREIRA, Thais Helena Faria. Geometria Espacial: Uma experiência com sólidos 

geométricos em acrílico. 2018. 38 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência 

da Educação Básica na Disciplina Matemática) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 

2018. 

 

Entender o processo de compreensão da geometria e como ele pode se tornar mais atraente 

aos olhos e coração do aprendiz é a ideia que permeia todo este trabalho. Fundamentando-se 

na Teoria de Van Hiele e na Teoria da Aprendizagem de Ausubel, utilizamos a metodologia 

da pesquisa-ação e a partir da experiência de trabalhar sólidos geométricos em acrílico, 

surgiram propostas a abordagens dos conceitos geométricos que a luz da Neurociência podem 

explicar a garantia de sucessos ou fracassos numa tentativa de prática pedagógica eficaz. 

 

Palavras-chave: Geometria Espacial. Sólidos em acrílico. Teoria Van Hiele. Teoria da 

Aprendizagem de Ausubel. Neurociência. Prática pedagógica. 
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1 INTRODUÇÃO 

A experiência do magistério, com o passar dos anos, nos permite observar o 

quanto a relação ensino-aprendizagem da matemática é curiosa. Ao mesmo tempo em 

que notamos alguns alunos adquirindo rápida concepção dos conteúdos, outros, na 

maioria das vezes, não garantem o mesmo entendimento. Quando tratamos de 

conteúdos voltados para a geometria, essa problemática se evidencia ainda mais, seja 

por sua característica que prevê conceitos específicos, seja por se tratarem de tópicos 

pouco privilegiados por professores. E por que é difícil o entendimento de conceitos 

geométricos? Como significar modelos geométricos? Por que acontece a dificuldade na 

visualização geométrica? O que fazer para aproximar a geometria de conceitos já 

assimilados? Fazendo uma reflexão de todos esses questionamentos, vamos a partir do 

universo da Geometria Espacial, tentar desvendar, pelo menos em parte, essa 

problemática e quem sabe, traduzi-las em soluções. 

Contemplando parte da grade curricular do 2° ano do ensino médio, mergulhamos 

nas tramas da Geometria Espacial (Corpos redondos), junto a seus conceitos, 

nomenclaturas e fórmulas, empregando a utilização de materiais manipuláveis em 

acrílico como estratégia de aprendizagem. A proposta foi a de comparação do antes e 

depois da utilização de materiais manipuláveis, onde pudemos identificar desafios 

pontuais no campo da geometria espacial. 

O presente trabalho tem como pressupostos teóricos os princípios norteadores de 

Lorenzato (2010) que dentre outros retrata a potencialidade na aquisição de conceitos 

geométricos quando trabalhamos com o concreto (para se atingir o abstrato), associado 

à Teoria Van Hiele (1957 apud SILVA; CÂNDIDO, 2014), que descreve cinco níveis 

de raciocínio geométrico bem como as sequências próprias de cada um desses níveis. 

Trabalhar o concreto na forma de materiais manipuláveis em acrílico para a 

formulação e assimilação de conceitos geométricos funcionou positivamente enquanto 

estratégia pedagógica.  Tal resultado pode ser explicado pela Neurociência que associa 

questões de aprendizagem a funções específicas do cérebro, ou seja, vincula 

composições de imagens que junto ás experiências do discente, promove a construção 

de ideias e conceitos. Essas experiências adquiridas pelo indivíduo são uma das 

condições para a Teoria de aprendizagem de Ausubel (2003) que as considera como 

relevantes a estrutura cognitiva, e que tomaremos como norte da pesquisa. 
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Consideramos o resgate e o reconhecimento de imagens pelo cérebro como um 

processo natural e contínuo, sendo assim, entendê-los, mesmo que superficialmente, 

favoreceria alguns dos processos pedagógicos, uma vez que trabalhar geometria 

espacial é interagir com imagens a todo o momento. 

Para isso, nos reportamos a Neurociência explicada por Cosenza e Guerra (2011, 

p. 146) que retrata como o cérebro aprende, “[...] demonstrando que estratégias de 

ensino que respeitam a forma como o cérebro funciona tendem a ser mais eficientes”. 

Acreditamos que o professor deve respeitar ainda, as idiossincrasias do discente, a fim 

de favorecer o aprendizado. 

 Portanto, num contexto geral, trouxemos os conceitos geométricos expondo-os 

significativamente através de materiais em acrílico, tornando-os manipuláveis por meio 

das atividades propostas, desencadeando estímulos pedagógicos involuntários. Esses 

estímulos provocados pelo concreto serão explicados pela Neurociência junto a Teoria 

da Aprendizagem significativa, ao mesmo tempo em que tentamos praticar a Teoria Van 

Hiele nos utilizando dos princípios de Lorenzato (2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho teve por objetivo geral levar o aluno a assimilar alguns dos 

conceitos de geometria espacial através do contato com objetos manipuláveis em 

acrílico. Fazendo da sala de aula um minilaboratório que possuísse corpos geométricos 

(ou modelos de volume) que fazem parte da realidade do aluno, tais como, caixinha de 

creme dental, latinha de refrigerante, garrafas de água, casquinha de sorvete, bola de 

gude, entre outros; pudemos descrever suas definições, elementos e estruturas num 

formato menos formal e com mais entusiasmo.        

Em um primeiro momento, foram apresentados modelos geométricos prontos para 

depois reproduzi-los com diferentes tipos de materiais. Foi possível perceber que o 

processo de confecção constituiu elemento primordial para o entendimento dos 

conceitos e a experimentação favoreceu a clareza de significados para a construção de 

conhecimentos em geometria espacial. 

2.2 Objetivos Específicos 

Para alcançar o objetivo geral, seguimos como diretrizes os seguintes objetivos 

específicos: 

 Apresentar alguns dos sólidos geométricos; 

 Desenvolver a visualização geométrica; 

 Reconhecer em objetos já conhecidos figuras tridimensionais; 

 Diferenciar as diversas figuras tridimensionais por comparação; 

 Despertar entusiasmo na aprendizagem da geometria; 

 Conceituar sólidos geométricos; 

 Produzir sólidos; 

 Identificar elementos de um cilindro; 

 Identificar elementos de um cone; 

 Calcular volume de cilindro e cone; 

 Verificar a eficiência da utilização dos objetos manipuláveis para a compreensão 

dos cálculos. 
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3 JUSTIFICATIVA 

No vasto campo da geometria, trabalhar em especial com geometria espacial nos 

traz a possibilidade de enxergá-la como uma disciplina próxima da nossa realidade, 

quando fazemos associações com objetos do cotidiano, ao mesmo tempo em que nos 

permitiu aperfeiçoar conceitos da própria geometria plana, que a precede na grade 

curricular de ensino. 

Alguns desses conceitos que levamos para a vida são os de medida. Medida 

linear, medida de superfície e medida volumétrica são utilizadas dentro de um mesmo 

contexto, tratando metro no lugar de metro quadrado ou metro cúbico como prática 

equivocada muito comum. Pensamos na geometria “como organização da nossa 

percepção do espaço circundante” conforme colocam Sá e Rocha (2012, p. 354), seja 

para calcular a compra de um revestimento de parede, onde o pedreiro solicita 

quantidade insuficiente ou quantidade extremamente exagerada (ficamos com sobra de 

revestimento para toda a vida num canto da casa!), seja para ter uma simples noção de 

lugar. 

Trabalhar geometria espacial no quadro branco com pincel não é uma tarefa 

fácil, e por mais que se desenhem de forma apurada ou sejam apresentadas figuras 

tridimensionais em slides, na verdade, fica faltando alguma coisa. O professor percebe o 

que não foi esclarecido, a partir do comportamental do aluno (expressões faciais, por 

exemplo). Então, porque não colocar a dúvida em suas mãos? Apalpá-la, externá-la 

parece menos traumático. Ter um cone nas mãos, visualizar o triângulo retângulo em 

seu interior, apontar na geratriz a hipotenusa desse triângulo retângulo seria bem menos 

dificultoso ao vivo e a cores. Lorenzato (2010, p.17) nos esclarece que ”palavras não 

alcançam o mesmo efeito que conseguem os objetos ou imagens, estáticos ou em 

movimento”, e ainda, “não são suficientes para ensinar”. Por isso, entendemos ser 

importante apresentar os conceitos geométricos espaciais utilizando materiais 

manipuláveis em acrílico.  

Uma vez observado o objeto geométrico em acrílico, o aluno o registra na sua 

mente e evoca em sua memória outras figuras que já fazem parte do seu repertório 

cognitivo conforme aponta Lorenzato (2010, p. 31): 

[...] aproveitar a vivência deles pressupõe o reconhecimento de que ela 

influencia no modo de pensar dos alunos, como produtora que é dos 

saberes que servirão de base para a aquisição do saber elaborado a ser 

ensinado pela escola.  
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Portanto, baseado nas próprias experiências, o aluno recorre a conceitos já 

internalizados para construir novos conceitos e assimilá-los de forma natural e 

significativa. Cosenza e Guerra (2011) observam que o cérebro tem uma motivação 

natural para aprender, entretanto só o fará se reconhecê-la como significativa.  

Longe de nos intitular sabedores do campo da Neurociência, consideramos 

interessante repensar, à luz da Neurociência da Educação, o porquê dos insucessos nas 

estratégias pedagógicas e considerar o sucesso de tantas outras que são validadas e 

solicitadas pelos discentes. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

4.1 Teoria Van Hiele e o Concreto 

         No livro Para aprender matemática, Lorenzato (2010) discorre sobre 25 princípios 

norteadores a prática docente. Vamos tomar alguns deles, em especial, o começar pelo 

concreto, e fazer um paralelo às sequências de aprendizagem que funcionam em cada 

nível da Teoria Van Hiele (1957 apud SILVA; CÂNDIDO, 2014). Esta tarefa tem a 

finalidade de propor a observação do como acontece ou não à aprendizagem 

geométrica, através da experiência de trabalhar com sólidos em acrílico. 

A Teoria Van Hiele (1957 apud SILVA; CÂNDIDO, 2014), é um modelo de 

aprendizagem de geometria que foi desenvolvido pelo casal Holandês Pierre Van M. 

Hiele e Dina Van Hiele-Geldof por volta da década de 60. A Teoria consiste em 

detalhar os níveis de raciocínio geométrico pelos quais o discente atravessa, numa 

progressão continua que vai desde a perspectiva visual até uma possível análise.  

Cada nível de raciocínio testado por Van Hiele segue um sequência e ordenação 

na construção do pensamento e esse progresso pode acontecer ao longo dos níveis. Cada 

nível percorre uma sequência de aprendizado que vamos apresentar e, sincronizar com 

alguns dos princípios de Lorenzato (2010). 

De acordo com Kallef (1994), os níveis Van Hiele combinam aprendizagem com 

o nível de pensamento do estudante, e são eles: 

1. Visualização ou reconhecimento, onde as figuras são entendidas pela sua 

aparência. 

2. Análise, em que os alunos identificam, manipulam, constroem; 

entendendo as figuras como um conjunto de significados. 

3. Ordenação ou classificação; aqui o aprendiz ordena as propriedades das 

figuras.  

4. Dedução formal, na qual os alunos entendem a geometria como um corpo 

dedutivo. 

5. Rigor, em que são investigados diversos sistemas axiomáticos. 

Para cada um desses níveis existe uma sequência de passos de aprendizagem a 

serem seguidos, e só ao final dela considera-se o avanço para o nível seguinte. Kallef 

(1994, p. 7) aponta que “o progresso, ou a falta dele, de um nível para outro depende 

mais dos conteúdos e métodos de ensino recebidos do que da idade”, portanto o 



15 
 

 

progresso contínuo dos níveis de raciocínio está intimamente conectado a metodologia 

escolhida para um determinado conteúdo.  

Vamos apresentar as sequências de cada nível do modelo Van Hiele, segundo 

Silva e Cândido (2014), e simultaneamente associá-las a um ou dois princípios 

pedagógicos consagrados por Lorenzato (2010); são eles:  

 Informação ou questionamento, em que é proposto um bate papo sobre o 

objeto em estudo.  

Lorenzato (2010) propõe em um de seus princípios, o auscultar o aluno, 

observando suas manifestações e percebendo o que eles pensam. 

Portanto, essa relação dialógica, funcionaria numa via de mão dupla 

através do qual se extrairiam colocações que seriam exploradas numa 

próxima fase. 

 Orientação dirigida: é a exploração do assunto através de materiais 

ordenados por grau de dificuldade. 

Associamos esta sequência a dois princípios de Lorenzato (2010) que 

são: partir de onde o aluno está (seu conhecimento prévio), e começar 

pelo concreto, ou seja, observando os pré-requisitos cognitivos, explora-

se o conteúdo com material concreto que seja favorável ao grau de 

dificuldade do momento. 

 Explicitação: aqui ocorre a exposição das observações e registros, num 

diálogo professor aluno, ajustando o vocabulário específico durante 

observação das estruturas do objeto. 

Atentar para a linguagem matemática e tomar cuidado com o simples, o 

óbvio e o acerto foram algumas das recomendações também propostas 

por Lorenzato (2010). Um dos objetivos do ensino da matemática 

apontados nos Parâmetros Curriculares Nacionais (2000) é o 

“comunicar-se matematicamente”, reiterando a importância do ajuste do 

léxico, sem antes, deixar de considerar o “vocabulário que atenda ao 

nível do pensamento” do aluno (KALLEF, 1994, p. 4). Melhor dizendo, 

na utilização do vocabulário ou tratamento de propriedades matemáticas, 

o que pode parecer óbvio ao professor, pode não ser para o aprendiz. 

 Orientação livre: Nesta fase acontece a resolução de problemas com a 

intervenção mínima do professor. 
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 Integração, em que se propõe o resumo de aprendizagem. 

As associações de cada uma das sequências a algum dos princípios propostos 

por Lorenzato (2010) foi uma tentativa de aproximar a Teoria Van Hiele (1957 apud 

SILVA; CÂNDIDO, 2014), ao que realmente realizamos na prática de sala de aula 

produzindo, de fato, uma aprendizagem significativa. 

4.2 Teoria da Aprendizagem por Ausubel e a Neurociência 

 A proposta de trabalhar com material concreto teve a intenção de significar 

conteúdos e conceitos dando razão à aprendizagem. Em outras palavras, fazer dela uma 

aprendizagem significativa. Entretanto, esse é um termo muito utilizado e pouco 

aplicado, quando investigamos de fato suas especificidades.  

A teoria da aprendizagem significante defendida por Rogers (1969 apud 

MOREIRA, 1999), famoso psicólogo educacional, vê a aprendizagem pela pessoa 

inteira. Piaget (1976 apud RABELO, 2002) considerou que o conhecimento resulta da 

interação do sujeito com o objeto, enquanto que a Teoria Empirista coloca que o 

conhecimento tem origem a partir de experiências que o sujeito vai acumulando. De 

uma maneira ou de outra, essas teorias esbarram em alguma ideia no que Ausubel 

(2003) chamou de Teoria da Assimilação ou Teoria da Aprendizagem Significativa. 

 De acordo com a Teoria da aprendizagem de Ausubel (1980 apud PONTES 

NETO, 2006), para que ocorra aprendizagem significativa, três vertentes precisam ser 

consideradas: a disposição do aluno a aprender, a do aprendiz ter a sua estrutura 

cognitiva pronta para receber novas conexões (utilizar suas experiências como base), e 

do material de aprendizagem. Partindo da premissa que o discente está disposto em 

relacionar o conteúdo da matéria a sua estrutura cognitiva, ou seja, disposto a aprender, 

vamos tentar compreender a luz da neurociência como a estrutura cognitiva promove 

novas aquisições de conhecimento. 

Conforme colocam Cosenza e Guerra (2011, p.11): 

O cérebro, como sabemos, é a parte mais importante do nosso sistema 

nervoso, pois é através dele que tomamos consciência das informações 

que chegam aos nossos sentidos e processamos essas informações, 

comparando-as com nossas vivências e expectativas. 

Confrontando a segunda vertente de Ausubel (2003) com as colocações de 

Consenza e Guerra (2011), verificamos que para aquisição de novos conhecimentos o 

cérebro recorre a seu banco de informações para a formação de novos conceitos, 
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buscando por comparação promover assimilação da novidade. Sendo assim, podemos 

concordar com Ausubel (1980 apud RABELO, 2002, p. 54), que “aprendizagem 

significativa é um processo no qual uma nova informação é relacionada a um aspecto 

relevante, já existente da estrutura de conhecimento de um indivíduo”. Portanto, a base 

de conhecimento instalada nos recipientes da mente da pessoa funciona como solo fértil 

para aquisição de novos conhecimentos. 

A segunda condição de Ausubel (2003), no que diz respeito à estrutura cognitiva 

pronta para receber novas informações, sugere que há que se pensar na rede de 

informações dos conceitos matemáticos como uma bagagem (ou rede conhecimentos de 

uma maneira geral), que de quando em quando suas peças são solicitadas pela mente 

para utilização. Entretanto, em alguns indivíduos, essa rede de conceitos vai se 

perdendo ao longo do caminho e a bagagem fica vazia. Ou seja, na hora de evocar os 

conceitos para aquisição de novos conhecimentos e aqueles não são encontrados, gera-

se uma frustação e desestímulo frente à possibilidade dessa aquisição.   Cabendo aqui 

um questionamento: porque perdemos informações ao longo do caminho? 

Ausubel (2003) aponta que a própria estrutura cognitiva é o principal fator que 

influencia a aprendizagem significativa e a retenção na mesma área. A aquisição pode 

acontecer, entretanto há de se considerar ainda, por quanto tempo essa informação 

estará disponível na nossa rede de conhecimento. Consenza e Guerra (2011, p. 72) 

explicam: 

O cérebro é um dispositivo aperfeiçoado para guardar aquilo que se 

repete com frequência, pois provavelmente esses serão os dados 

relevantes para a sobrevivência. Dessa forma, vamos nos esquecendo 

daquilo que não utilizamos ou com o que não nos deparamos com 

frequência. 

 De acordo com Relvas (2012, p. 27), Neurociência “é um conjunto de disciplinas 

que permeiam os estudos do sistema nervoso e originou-se das bases cerebrais da mente 

humana”, e do seu ponto de vista podemos supor que considerar o funcionamento dos 

mecanismos cerebrais pode e vai influenciar nossas práticas pedagógicas, bem como a 

aprendizagem, significativa ou não.  Relvas (2012, p. 15) ainda assinala que “o cérebro 

[...] pode ser modificado pela prática pedagógica”.  

Cosenza e Guerra (2011, p. 146), explicam que “a educação é caracterizada por 

um processo que envolve aprendizagem. A aprendizagem é mediada pelas propriedades 
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estruturais [...] do cérebro”, e tendo em vista que essa aprendizagem será significativa, 

estabelecemos como meta que as estratégias pedagógicas sejam um sucesso. 

4.3 Geometria Espacial: Corpos redondos 

Levando em consideração um dos eixos estruturais da educação segundo a Lei 

de Diretrizes e Bases no. 9.394/96 (BRASIL, 2000) que é o “aprender a fazer”, que 

sustenta que a “aplicação da teoria na prática enriquece [...] a vivência da ciência [...]”, 

pensamos em conceituar alguns dos tópicos da geometria espacial realizando 

experiências com os sólidos manipuláveis em acrílico, e em especial para este projeto, 

os Corpos redondos. 

Euclides (apud BICUDO, 2009, p. 481) em sua obra “Os Elementos”, livro XI 

define: “Sólido é o que tem comprimento e largura e profundidade”. E fizemos das 

figuras tridimensionais nosso objeto de experiência.  

É comum nos mais variados livros didáticos, a Geometria Espacial vir dividida 

como Geometria Espacial de posição seguida da Geometria Espacial Métrica. Na 

primeira são tratados assuntos de introdução intuitiva como as posições relativas, 

postulados, paralelismos e perpendicularidades; enquanto que na segunda discutem-se 

os Poliedros (Prismas e Pirâmides) e os Corpos redondos, ambos com detalhes em suas 

características, elementos, formas, estruturas e importância. Para esse projeto tomamos 

os Corpos redondos como objeto da experiência. 

Corpos redondos são sólidos que apresentam superfícies curvas no lugar de faces 

laterais e são gerados pela rotação de uma figura plana ao redor de seu eixo. Focamos 

no presente trabalho os cilindros, cones e esferas. 

 

 

Figura 1 – Corpos redondos 
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Fonte: O autor, 2018. 

 

Nesta foto aparecem cilindros, cones e esferas em vários tamanhos e formatos, 

porém em todas as figuras observa-se a ausência das faces laterais e arestas, como 

aquelas em que aparecem nos poliedros. 

4.3.1 Elementos do Cilindro reto 

Figura 2- Cilindro reto 

 

                  Fonte: http://alunosonline.uol.com.br/matematica/corpos-redondos.html 

 

 Bases: São os círculos paralelos entre si. 

 Geratrizes (g): São segmentos paralelos ao eixo com extremidades 

nas circunferências das bases. 

 Altura (h): é a distância entre os planos das bases. 

 Superfície Lateral: é a reunião de todas as geratrizes. 

Quando o paralelogramo gira em torno do seu eixo gera-se o cilindro. 

Os cálculos pertinentes a esse tipo de sólido são os que envolvem cálculo de área 

total da superfície e cálculo de volume. Muitas embalagens dos mais diversos produtos 

http://alunosonline.uol.com.br/matematica/corpos-redondos.html
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são produzidas em formato cilíndrico e, portanto, cálculos que envolvem sua estrutura e 

formato são mais que usuais nas rotinas de grandes empresas. 

 

4.3.2 Elementos do Cone reto 

Figura 3- Cone reto 

 

                  Fonte: http://alunosonline.uol.com.br/matematica/corpos-redondos.html 

 Base: É o círculo. 

 Vértice: É o ponto no espaço que recebe as geratrizes. 

 Geratrizes (g): São os segmentos com uma extremidade no vértice e outra na 

circunferência da base. 

 Altura (h): É a distância entre o plano que contem a base e o vértice. 

 Superfície Lateral: É a reunião de todas as geratrizes. 

 

Assim como o cilindro o cone também é considerado um sólido de revolução, 

pois é gerado ao girarmos um triângulo retângulo em torno de seu eixo.  

Muitas imagens no formato cônico são encontradas no dia a dia, tais como, 

casquinha de sorvete, lona de circo, chapéu de festa infantil, embalagens diversas, funis, 

taças, entre outras. 

 

4.3.3 Elementos da Esfera 

 

 

 

 

http://alunosonline.uol.com.br/matematica/corpos-redondos.html


21 
 

 

Figura 4- Esfera 

 

Fonte: http://alunosonline.uol.com.br/matematica/corpos-redondos.html 

 

 Eixo: é a reta que passa pelo centro da esfera. 

 Polos: São os pontos de interseção da superfície da esfera com o 

eixo. 

 Equador: é a circunferência obtida pela interseção da superfície 

esférica com um plano perpendicular ao eixo, que passa pelo centro. 

 Paralelo: é qualquer circunferência obtida pela interseção da 

superfície esférica com um plano paralelo ao equador. 

 Meridiano: é qualquer circunferência obtida pela interseção da 

superfície esférica com um plano que contém o eixo. 

O semicírculo, girando em torno de seu eixo, gera o que nós conhecemos como 

esfera e podemos reconhecê-la em diversos objetos como enfeites natalinos, bolas 

esportivas, frutas, medicamentos e etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alunosonline.uol.com.br/matematica/corpos-redondos.html
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Neste trabalho pretendemos desenvolver e testar algumas estratégias que possam 

propiciar uma melhor assimilação dos conceitos geométricos espaciais através da 

manipulação de objetos em acrílico, tendo como receita os níveis da Teoria Van Hiele 

(1957 apud SILVA; CÂNDIDO, 2014). Essa Teoria seria legitimada pelo seu formato 

no que diz respeito a considerar os níveis na construção do pensamento geométrico, e 

por consequência viabilizar ações diretivas, uma vez que podemos acompanhar cada 

passo da sequência, fazendo intervenções a partir de práticas pedagógicas que 

estimulem o discente. Kallef (1994) aponta o modelo Van Hiele como um guia para 

aprendizagem ou avaliador das habilidades em geometria. 

Durante a execução das atividades, tivemos como foco a investigação da 

problemática central que era partir do concreto para se chegar ao abstrato (abstração 

matemática), utilizando como ponte entre essas duas esferas, as experiências de cada 

indivíduo. Por isso concordamos com Cosenza e Guerra (2011, p.48) quando coloca 

que:  

Terá mais chance de ser significante aquilo que tenha ligações com o 

que já é conhecido, que atenda a expectativas ou que seja estimulante 

e agradável. Uma exposição prévia do assunto a ser aprendido, que 

faça ligações do seu conteúdo com o cotidiano do aprendiz e que crie 

expectativas adequadas é uma boa forma de atingir esse objetivo. 

A partir do exposto, adotamos a abordagem qualitativa utilizando como 

modalidade de pesquisa a pesquisa-ação. O objetivo foi o de testar possibilidades de 

estratégias que possam ser aplicadas em qualquer ambiente escolar, conforme retrata 

Thiollent (1985 apud GIL, 2010) quando afirma que a pesquisa-ação situa um problema 

específico objetivando um resultado prático. 

O Projeto foi desenvolvido no C. E. Euclydes Paulo da Silva, localizado na 

Rodovia Amaral Peixoto, Km 21, 5, sem número, Maricá- RJ, com a turma 2003 (2° 

ano-Ensino Médio), com um grupo de 20 adolescentes que participaram ativamente de 

todas as atividades. 
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5.1 Compreendendo o modelo geométrico espacial 

Alicerçados na afirmação de Muniz Neto (2013, p. 219) quando coloca que “[...] 

a principal diferença entre o estudo [...] de Geometria Plana, e o [...] de Geometria 

(Euclidiana) Espacial residirá no fato de, agora, termos a disposição uma dimensão a 

mais”, tomamos como referência inicial esse diferencial e desenvolvemos as atividades 

que se seguem. 

5.2 Atividades 

 ATIVIDADE 1: Confecção da réplica do poço de sua casa (em escala) 

Um dos dilemas da cidade de Maricá é a falta de saneamento básico e, por isso, 

a única fonte de água é a utilização da água de poço oriunda das chuvas pelos lençóis 

freáticos. O poço como se sabe, seja ele artesiano ou de manilha, possui usualmente 

formato cilíndrico, e essa problemática foi trabalhada como recurso para fixação do 

conteúdo geométrico na aplicação dos corpos redondos, uma vez que faz parte da 

realidade do aluno.  

Como processo de observação prévio foi solicitado, numa conversa informal, 

que os alunos comparassem o poço de suas casas com algumas das figuras em acrílico 

expostas em sala, conforme figura 1. Uma vez reconhecendo no cilindro um mini poço, 

os alunos questionaram o nome de cada uma das figuras expostas e justificaram as 

diferenças entre eles por meio de comparações. O próximo passo foi o de confecção das 

réplicas, considerando sua planificação e elementos básicos. Como a turma é pequena, 

as atividades propostas foram executadas e discutidas num conjunto só. 

Entendendo que o sólido não é um objeto estranho, o cérebro faria seu 

reconhecimento de uma maneira natural e o que se esperou por parte do aluno foi uma 

nova interpretação da forma de utilização desse objeto, agora caracterizado 

geometricamente. Relvas (2012, p. 20) aponta que: 

[...] quando um estímulo já é conhecido do sistema nervoso central, 

desencadeia uma lembrança; quando o estímulo é novo, desencadeia 

uma mudança. Essa é a maneira de se entender a aprendizagem do 

ponto de vista neurocientífico. 

 

Os cálculos de área total e principalmente de volume foram consequências da 

utilidade direta de um poço, uma vez que um maior volume implica numa maior 

quantidade de água. 
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Figura 5- Construção dos poços em escala 

                                                         

                  

                       Fonte: O autor, 2018. 

 

 ATIVIDADE 2: Fazer um cone com o mesmo volume do poço da 

primeira atividade. 

A proposta inicial foi a da construção (em papel sulfite) de um cilindro e de um 

cone que possuíssem a mesma altura e bases iguais, enchendo-os em seguida com areia, 

observando o quanto dela, um teria a mais que o outro. 

Num segundo momento, foi pedido que tentassem construir um segundo cone 

que possuísse o mesmo volume do cilindro inicial. Essa foi uma grande dificuldade para 

eles, pois eles teriam que mexer nas medidas do cone inicial, mas não sabiam o quanto. 

Então foi sugerido um método por tentativa, na medida em que iriam aumentando altura 

ou a medida do diâmetro da base. 

 

 ATIVIDADE 3: Elaboração de um problema envolvendo algum sólido  

Esta atividade foi a que mais obteve êxito no projeto, seja pela interação do 

assunto por parte dos alunos, seja pela satisfação ao alcançar os objetivos propostos, 

deixado pelas aulas anteriores. 
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A proposta foi a de cada aluno elaborar um problema envolvendo qualquer 

sólido geométrico (com cálculo de volume ou área total), mesmo que não fossem corpos 

redondos, uma vez que foram estudados os poliedros nos 1° e 2° bimestres. Eles 

executaram essa atividade em casa, e teriam o compromisso de trazer na aula seguinte o 

problema com sua devida solução. Nas aulas que se seguiram os problemas foram 

expostos à turma, como exercício um a um e sua posterior correção. Os discentes se 

sentiram tão prestigiados pelo fato de seus colegas estarem realizando uma tarefa sua 

que se envolveram ao ponto de corrigirem os problemas uns dos outros sugerindo 

modificações. 

Figura 6- Criações-problemas 

 

 

Fonte: O Autor, 2018. 

 

 ATIVIDADE 4: Montagem da sala de aula com materiais facilitadores 

da aprendizagem 

Esta atividade aconteceu concomitante as outras atividades. Logo no início do 

projeto, por conta do comprometimento e envolvimento do grupo, foi proposto que os 

materiais confeccionados fossem postos em exposição para uma possível consulta e 

utilização. A sala de aula utilizada pela turma 2003 só era utilizada por ela, entretanto 

precisaria de alguns ajustes para transformá-la numa sala de exposição de materiais 
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auxiliadores de aprendizagem, ou seja, materiais de suporte á construção de 

conhecimentos. 

A direção do Colégio apropriou-se da ideia da montagem da sala de 

aprendizagem e disponibilizou material de pintura, armário e prateleira. Nós, alunos e 

professores entramos com a mão de obra, com os materiais confeccionados e com as 

grandes ideias para tornar uma pequena sala de aula num espaço agradável e 

pedagogicamente interessante. 

Figura 7- Sala pós reforma 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 

As três atividades propostas foram pensadas e executadas considerando os três 

primeiros níveis da Teoria Van Hiele (1957 apud SILVA; CÂNDIDO, 2014), e os 

pormenores da sequência de cada um dos níveis. Observamos que ao considerar o 

raciocínio geométrico de cada indivíduo, temos a possibilidade de intervir com 

propostas pedagógicas funcionais e aplicáveis, atingindo o que Ausubel (2003) 

classificou como aprendizagem significativa. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Embora estivéssemos considerando a metodologia do projeto como pesquisa de 

caráter qualitativo, pudemos obter resultados satisfatórios no que diz respeito ao melhor 

desempenho médio das notas da turma como um todo. 

Durante os 1º e 2º bimestres foram trabalhados poliedros e suas distinções entre 

prismas e pirâmides com pouca utilização de material concreto e quase nada no que diz 

respeito em utilizar objetos do cotidiano como recorrência a algum conceito geométrico. 

Já nos 3º e 4º bimestres, uma vez conhecido o modelo Van Hiele, consideramos utilizar 

o diálogo como recurso principal às estratégias que seriam executadas.  Foi com muita 

conversa que fechamos ideias, propomos atividades inovadoras, alcançamos aqueles 

alunos que não “gostavam” de geometria, e, por consequência natural, alavancamos a 

média global da turma. A sensação de que perderíamos muito tempo conversando 

(sobre geometria e atividades) foi substituída pela certeza do ganho de tempo que 

obtivemos quando trabalhamos com um público que está satisfeito com o que faz e 

entusiasmado com suas próprias propostas. 

 

Figura 8-Resultado Anual Turma 2003 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Se compararmos as médias do primeiro semestre com as do segundo semestre, 

observamos a significativa melhora no desempenho.   Entendemos que avaliar é um 

conceito bastante amplo, e que não nos compete aqui julgar sua importância, entretanto, 
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o conhecimento que o aluno adquiriu de alguma maneira vai refletir, seja nas notas, seja 

pelo seu interesse contínuo em determinada disciplina. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o planejamento do projeto e de como ele seria desenvolvido tivemos a 

preocupação de ter como problemática algum tópico que promovesse inquietação tanto 

por parte de alunos como por parte de nós professores, e a Geometria Espacial, tem esse 

caráter inquietante no que diz respeito a sua estrutura. Sendo ela de currículo extenso e 

sujeita a pré-requisitos elementares da geometria plana, não é difícil de entender o 

desconforto que causa àqueles que a consideram penosa quando atravessam seu 

universo. 

Por tratar-se de um projeto desafiador para nós mesmos, à medida que 

buscávamos estratégias para alcançar nosso objetivo, descobrimos que a ferramenta 

mais importante e talvez a mais simples seja o diálogo, no qual ensinante e aprendente 

tem o mesmo objetivo: que se dê a construção do conhecimento. Com diálogo 

entendemos as dificuldades e lapsos de aprendizagem. Percebemos linguagens 

diferentes para um mesmo significado, e verificamos que experiências são fundamentais 

para promoção de estratégias pedagógicas de sucesso. 

A experiência de trabalhar sólidos geométricos em acrílico foi especial no 

sentido de mobilizar todo um grupo de pessoas em prol da aprendizagem. À medida que 

foram sendo propostas as atividades, os alunos atuaram colaborativamente, em todos os 

momentos. 

O trabalho com geometria espacial em anos anteriores, sem ou com pouco uso 

de materiais auxiliares, resultou em muitas dificuldades. O entendimento de conceitos, 

mesmo que elementares, foi altamente prejudicado, bem diferente se comparada à 

prática do ano de 2017. O sucesso propiciou a criação de uma sala ambiente (atividade 

4) idealizada pelos próprios alunos, que possui além de materiais úteis a aprendizagem, 

registra em cada parede suas ideias e aspirações. 

A proposta de se trabalhar com o concreto, ao mesmo tempo em que estivemos 

atentos às sequências nos níveis de pensamento geométrico do aluno geraram 

estratégias de sucesso, viabilizando maior participação e envolvimento dos discentes 

nas aulas. Entretanto, os dois últimos níveis de Van Hiele que correspondem à dedução 

formal e ao rigor não foram contemplados, visto que exigiria mais tempo de estudo e 

investigação junto aos alunos. 

Contudo, não podemos esperar que todos os conteúdos, de todas as disciplinas, 

funcionem e sejam assimilados com diálogo, experiência e boa vontade, mas 
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percebemos que tentativas pedagógicas sejam elas quais forem podem funcionar se 

acreditarmos no potencial da educação. 
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APÊNDICE A- ANTES E DEPOIS DA REFORMA DA SALA DE AULA 

Figura 9- Sala de aula antes da reforma 

 

                    Fonte: O autor,2018. 

 

Figura 10- Reforma 

                          

                                                         

 



34 
 

 

 

                                                         

 

                        

 

 

 



35 
 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018. 
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Figura 11- Sala nos ajustes finais 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Figura 12- Pintura no chão: Buraco Negro 

 

Fonte: O autor, 2018. 
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Figura 13- Sala pós reforma 

 

                                  Fonte: O autor, 2018. 
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APÊNDICE B- ROTEIRO DAS ATIVIDADES 1 E 2 

 

            Roteiro para atividade1: Confecção da réplica de um poço 

Material necessário: régua, lápis, borracha, tesoura, rolo de papel toalha ou de 

papel alumínio e tinta para colorir. 

Passo 1- Fazer uma pesquisa com seus familiares sobre as medidas aproximadas 

do poço de sua residência. 

Passo 2- Esboçar no papel essas medidas. 

Passo 3- Considerar cada metro da altura real como 1 cm para a sua réplica; 

medida de diâmetro livre. 

Passo 4- Medir, marcar e ajustar a réplica de acordo com as medidas em escala. 

Passo 5- Colorir, personalizar. 

Passo 6- Calcular o volume real do poço e o volume da réplica. Comparar. 

 

Roteiro para atividade 2: Fazer um cone com o mesmo volume do poço da 

primeira atividade. 

Material necessário: régua, lápis, borracha, tesoura, papel sulfite, cola e areia. 

Passo 1- Esboçar a planificação de um cone tendo como parâmetros de medidas 

a altura e a base do cilindro da atividade 1. 

Passo 2- Construir esse cone com papel sulfite. 

Passo 3- Verificar por tentativa se o volume de areia do cilindro é o mesmo do 

volume do cone. O que aconteceu? O que podemos observar? 

Passo 4- Construir um segundo cone em papel sulfite que coubesse todo o 

volume de areia acomodado no cilindro da atividade1, fazendo os ajustes necessários 

em suas medidas. 

 

 

 


