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RESUMO 
 
Este trabalho aborda o uso de metodologias ativas no Ensino da Matemática que possam 
contribuir para a aprendizagem significativa dos alunos, além da promoção da autonomia com 
o uso de material manipulativo e o uso de tecnologia em sala de aula. Com o objetivo de 
introduzir o conteúdo de Geometria Espacial, em uma turma de terceiro ano de Ensino Médio 
no ano de 2017, na Escola Estadual Técnica de Caxias do Sul (EETC’s), foram propostas  três 
atividades nas quais os alunos se envolveram da seguinte forma: primeiro construíram um 
sólido sem quaisquer instruções de como deviam proceder, segundo realizaram uma pesquisa 
e apresentaram para turma o que foi pesquisado, apresentando-lhes um exercício com o 
sólido, objeto de estudo, e na terceira e última fase, realizaram a construção do sólido 
utilizando o software Geogebra 5.0. Finalizada a proposta, responderam um questionário, no 
qual os alunos expuseram suas opiniões acerca das atividades desenvolvidas. Como 
metodologia a opção escolhida foi a pesquisa-ação, devido a flexibilidade e interação entre 
pesquisador e os envolvidos no processo. Como resultado desta pesquisa, foi observado que 
os alunos criaram suas próprias estratégias para cumprir o que foi proposto e, pelos relatos, 
percebeu-se que alguns grupos mostraram ser capazes de construir, com apenas uma 
imagem, um sólido complexo como o icosaedro, além disso, a atividade de construção do 
sólido proporcionou um ambiente lúdico e os próprios alunos mencionaram que foi importante 
ao estudar o conteúdo. Ainda para alguns, usar o Geogbra 5.0 constituiu-se um desafio 
superado, mostrando o quanto os alunos podem ser autônomos na busca pelo conhecimento. 
Verificou-se que as atividades contribuíram para o entendimento do conteúdo abordado 
posteriormente e que proporcionaram um desenvolvimento de competências, tais como a 
autonomia, o trabalho em equipe e a superação ao usar novas metodologias. 
 
Palavras-chave: Metodologia Ativa. Geometria. Geogebra. Material Manipulativo. 
  



 
 

ABSTRACT 
 
This work approaches how the use of active methodologies can contribute to meaningful 
student’s learning, as well as to promote autonomy, to use manipulative material and to apply 
technology in the classroom. In order to introduce the Spatial Geometry content in a third year 
high school class in 2017, at Escola Estadual Técnica de Caxias do Sul (EETC’s), three 
activities were proposed, in which the students first constructed a solid without any instructions 
on how to proceed; second, they made a research and presented to the group what was 
researched, presenting to them an exercise with the solid, object of study; and, in the third and 
final phase, they carried out the construction of the solid using the software Geogebra 5.0. At 
the end of the proposal, they answered a questionnaire, in which the students presented their 
opinions about the activities developed. As the methodology, we opted for Action Research, 
due to the flexibility and interaction among researcher and those involved in the process. As a 
result of this research, it was noticed that the students created their own strategies to fulfill 
what was proposed and, through the reports, it was verified that some groups showed be 
capable of constructing, from just an image, a complex solid, like an icosahedron; beyond that, 
the solid construction provided a ludic environment, and the students realized that this activity 
was important to study the content. Moreover, to some students, using Geogebra 5.0 was an 
overcome challenge, showing how them can be autonomous in the knowledge pursuit. It was 
also noticed that the activities contributed to the understanding of the content posteriorly 
approached, and proportioned the developing of competences, like autonomy, team work and 
the overcoming when using new methodologies. 
 
Keywords: Active Methodology. Geometry. Geogebra. Manipulative Material. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As últimas pesquisas do SAEB1, Sistema de Avaliação de Educação Básica, 
instituído em 1990 e realizado bianualmente, mostram que é preocupante o desempenho dos 
alunos do terceiro ano do Ensino Médio, dados estes de 2015, devido ao baixo rendimento no 
entendimento e interpretação gráfica, bem como resoluções de questões que envolvam 
funções. Este baixo rendimento superou o indicador de 2005. Os dados apresentados pela 
SAEB compõem os indicadores de Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)2, 
órgão vinculado ao Ministério da Educação, responsável pela coordenação dos estudos e tem 
colaboração das secretarias estaduais e municipais, com participação de todas as escolas 
públicas e privadas. (BRASIL, 2017a). 

Os dados do Ideb são considerados insatisfatórios para o Movimento Todos pela 
Educação3 (BRASIL, 2017a), pois dos 350 pontos desejados, na Matemática este valor é de 
267; nos indicadores do Saeb, os alunos não atingem proficiência intermediária, sem contar 
que muitos não concluem o Ensino Médio. 

De maneira geral, há vários fatores que contribuem para que os índices não atinjam 
as metas estabelecidas, devido à complexidade em que o ambiente escolar está inserido. 
Embora a escola seja uma organização estruturada, composta de um corpo docente, 
monitores, uma equipe diretiva, com coordenação pedagógica, secretaria e outros 
profissionais que ajudam na manutenção e funcionamento dela, além dos próprios alunos, 
pais e toda a comunidade escolar, há ainda um contexto social que nem sempre é levado em 
consideração; somados a isso, tem-se desigualdade social, péssimas condições de trabalho 
e desvalorização dos profissionais que atuam na educação, diminuindo a procura pela 
graduação em docência, o que agrava ainda mais o fato de alguns professores estarem 
atuando sem formação específica nas áreas de Matemática, Física, Química, entre outras; 
segundo os dados de 2017 do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
                                                
1 Criado em 1990, “é composto por um conjunto de avaliações externas em larga escala e tem como 
principal objetivo realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que possam 
interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino ofertado. 
O levantamento produz informações que subsidiam a formulação, reformulação e o monitoramento das 
políticas públicas nas esferas municipal, estadual e federal, visando a contribuir para a melhoria da 
qualidade, equidade e eficiência do ensino. Além disso, procura também oferecer dados e indicadores 
sobre fatores de influência do desempenho dos alunos nas áreas e anos avaliados.” (BRASIL, 2017a). 
2 “... criado em 2007 e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente 
importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas 
avaliações.”(BRASIL, 2017b)  
3 “Fundado em 2006, o Todos Pela Educação é um movimento da sociedade brasileira que tem como 
missão engajar o poder público e a sociedade brasileira no compromisso pela efetivação do direito das 
crianças e jovens a uma Educação Básica de qualidade. Apartidário e plural, congrega representantes 
de diferentes setores da sociedade, como gestores públicos, educadores, pais, alunos, pesquisadores, 
profissionais de imprensa, empresários e as pessoas ou organizações sociais que são comprometidas 
com a garantia do direito a uma Educação de qualidade.”(TPE, 2017) 
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Anísio Teixeira), do total de professores que atuam nos anos finais, 84,7% têm nível superior 
completo. (BRASIL, 2017c) 

A Matemática tem uma linguagem própria, muitas vezes não entendida pelo aluno, 
pois muitos professores não a relacionam com o cotidiano, atendo-se apenas às 
demonstrações e fórmulas para resolução de problemas; em âmbito geral, trabalham 
isoladamente dos demais, como menciona Bicudo: 

...esses componentes do currículo escolar nem sempre apresentam 
harmoniosamente relacionados, quando objetos de um primeiro olhar. 
Na sua aparência superficial, a realidade escolar é densa e o seu 
sentido, difícil de ser compreendido. O seu significado pode perder-se 
no desencontro entre as pessoas que ali estão e no das atividades que 
realizam, as quais, muitas vezes, parecem peças da engrenagem de 
uma máquina que funciona apenas por funcionar, sem visar um fim.  
(BICUDO, s.d, p. 54) 

 
Além disso, ainda se tem a própria resistência dos alunos ao estudar a disciplina de 

Matemática. Há vários artigos e trabalhos acadêmicos que tratam desse tema, pontuando as 
causas que tornam a Matemática uma ciência pouco atrativa, dentre elas, a metodologia 
expositiva utilizada ao ministrá-las, na qual o aluno é apenas um agente passivo; para 
Mizukami (1986, p. 11) “a abordagem tradicional é caracterizada pela concepção de educação 
como um produto, já que os modelos a serem alcançados estão pré-estabelecidos, daí a 
ausência de ênfase no processo.” Demo ressalta:  

Infelizmente, a didática continua presa ao repasse mecânico à aula 
expositiva, para ser copiada e decorada. Depois, é restituída na prova. 
Na “cola” é copiada com máxima perfeição. Aula, prova e cola são 
sinônimos, no espírito da coisa. (DEMO, 2010, p. 103) 

 Os alunos procuram relacionar o conteúdo estudado com a aplicação em seu 
cotidiano; como nem sempre é dada uma resposta satisfatória para seus questionamentos e, 
além disso, muitos professores, mesmo quando é possível relacionar com problemas do 
cotidiano, não o fazem, o resultado é o desinteresse por parte dos alunos; por não ver a sua 
utilidade prática acabam por não apreciar a Matemática. Caraça, na introdução do seu livro 
Conceitos Fundamentais da Matemática, diz: 

A Matemática é geralmente considerada uma ciência à parte, desligada 
da realidade, vivendo na penumbra do gabinete, um gabinete fechado 
onde não entram os ruídos do mundo exterior, nem o sol nem os 
clamores dos homens. Isto só em parte é verdadeiro. Sem dúvida, a 
Matemática possui os seus problemas próprios, que não têm ligação 
imediata com os problemas da vida social. Mas não há dúvida também 
de que os seus fundamentos mergulham, tal como os de outro qualquer 
ramo da Ciência, na vida real; uns e outros entroncam-se na mesma 
madre. (CARAÇA, 1951, p. 13) 

 
A motivação para este trabalho é buscar alternativas que utilizem metodologias ativas 

ao abordar o conteúdo da Geometria Espacial, e usar estes instrumentos para apropriação do 
conhecimento, buscando validar o sistema de signos que media o confronto homem/mundo 
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na formação do sujeito (VYGOTSKI, 1998) e proporcionar alternativas para apropriação do 
saber: 

A aquisição isolada de saber intelectual, tendendo muitas vezes a 
impedir o sentido social que só a participação em uma atividade de 
interesse comum pode dar - deixa de ser educativa, contradizendo o 
seu próprio fim. O que é aprendido, sendo aprendido fora do lugar real 
que tem na vida, perde com isso seu sentido e seu valor (DEWEY, 
1965, p. 27). 

 Além disso, é importante dar ao aluno a possibilidade de criar seus próprios 
mecanismos para resolver um novo problema ou conflito, afim de adaptar-se às novas 
situações, atribuindo significados. Sobre isso Ausubel salienta que, 

[...]Uma vez que os significados iniciais são estabelecidos por signos 
ou símbolos de conceitos no processo de formação de conceito, uma 
nova aprendizagem significativa dará origem a significados adicionais 
aos signos ou símbolos e permitirá a obtenção de novas relações entre 
conceitos anteriormente adquiridos. (AUSUBEL, 1980, p. 38) 

 Buscando uma ação mais efetiva, a proposta é que os alunos não sejam apenas um 
mero receptor de informações, recebendo pronto o resultado do processo, mas participando 
ativamente dele. 

A motivação em selecionar o tema, Ensino de Geometria Espacial dentre muitos 
outros delineados no Ensino Médio é devido às diferentes abordagens que o assunto permite 
fazer. Com isso, busca-se um estudo de possibilidades para o ensino da Geometria Espacial, 
usando material manipulativo e software, propondo aos alunos metodologias ativas para 
obtenção de uma aprendizagem significativa. A turma escolhida já tem como professora a 
pesquisadora deste trabalho, sendo que ao assumir a turma na metade do ano de 2016, os 
alunos demonstraram receptividade, facilitando a escolha do projeto e da turma. 

A utilização de recursos tecnológicos e materiais manipulativos como instrumento de 
mediação entre sujeito e o objeto, podem ser de grande valia na aprendizagem de 
determinados conteúdos no Ensino Médio. Por meio de metodologias ativas, propor aos 
alunos várias representações para o estudo da Geometria Espacial, com uso de material 
manipulativo e software, a fim de verificar quais foram as contribuições das diferentes 
metodologias adotadas na compreensão e aprendizagem do conteúdo abordado, através 
destas experimentações dos próprios alunos durante as atividades, verificar em quais 
momentos houve mais envolvimento e como estas contribuíram quando o conteúdo for 
explorado pela professora. 

O Capítulo 2 traz a Fundamentação Teórica, bem como as etapas decorrentes dela, 
com enfoque nas metodologias ativas; será abordado o uso da tecnologia em sala de aula e 
de materiais manipulativos. O Capítulo 3 aborda especificamente a metodologia pesquisa-
ação e na sequência, o Capítulo 4 apresenta a análise de dados e por fim, no Capítulo 5, têm-
se as considerações finais.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Pensando nas dificuldades que os alunos possuem em aprender Matemática, a 
proposta norteadora para abordar o assunto de Geometria Espacial é a utilização de 
metodologias ativas que possibilitem uma aprendizagem significativa, com o intuito de 
alcançar o maior número possível de alunos no que se refere à apropriação do saber, sabendo 
que para alguns a compreensão acontece naturalmente, para outros, há uma necessidade de 
explicitação, quando possível, de algo mais concreto e palpável (DUVAL, 2009). 

Quando os conteúdos abordados possibilitam representações simbólicas, usando 
materiais manipulativos, como no caso da Geometria Espacial, é de suma importância que os 
recursos disponíveis sejam utilizados; além disso, há inúmeras possibilidades de relacionar o 
objeto de estudo com o cotidiano do aluno, tornando a exposição dos conteúdos não apenas 
meios para que se respondam problemas matemáticos por meio de repetições exaustivas de 
exercícios, com fórmulas e procedimentos mecânicos que, após algum tempo, é obsoletada 
por estar fora do seu contexto de aprendizagem, mas que possam ser contextualizados com 
o mundo real. Para Duval (2009 p. 29), “não há conhecimento que não possa ser mobilizado 
por um sujeito sem uma atividade de representação”. 

 
2.1 Metodologias Ativas 
 

Definir a expressão Metodologia Ativa pode não ser fácil, mas pode-se entendê-la 
por meio de dois exemplos, a saber, o ensino por meios de projetos e o ensino por meio de 
resolução de problemas (BARBOSA; MOURA, 2013, p. 54); os autores ainda mencionam um 
provérbio chinês de Confúcio que diz: “O que eu ouço, eu esqueço; o que eu vejo, eu lembro; 
o que eu faço, eu compreendo.” Embora pareça uma metodologia nova, trabalhar com 
problemas era comum para o filósofo Confúcio (500 a. C.), pois ele não dava as respostas 
aos seus discípulos, sem que eles tivessem feito algum esforço na busca da solução. (Ibid.,  
p. 54) 

Conforme Santos & Soares, “diante das novas possibilidades de acesso à 
informação, a organização escolar atual não atende à necessidade real dos alunos, o que 
provoca falta de interesse pela escola, pelos conteúdos e pela forma como os professores 
conduzem suas aulas.”( 2011, p. 355) Desta forma, é necessário fomentar metodologias que 
privilegie a aprendizagem ativa. 

Assim, aprendizagem ativa ocorre quando o aluno interage com o 
assunto em estudo – ouvindo, falando, perguntando, discutindo, 
fazendo e ensinando – sendo estimulado a construir o conhecimento 
ao invés de recebê-lo de forma passiva do professor. Em um ambiente 
de aprendizagem ativa, o professor atua como orientador, supervisor, 
facilitador do processo de aprendizagem, e não apenas como fonte 
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única de informação e conhecimento (BARBOSA; MOURA, 2013, p. 
55). 

 Além disso, buscar a autonomia4 do aluno é fundamental nos dias atuais, pois devido 
às demandas advindas das tecnologias que estão em constantes transformações, espera-se 
que o educador subsidie o educando para que ele seja capaz de ser autônomo e estar em 
constante formação, mesmo quando já não está no ambiente escolar, espera-se que o 
indivíduo seja capaz de pensar e agir para solucionar problemas. As metodologias ativas são 
fundamentais neste processo, como destaca Berbel:  

 
Podemos entender que as Metodologias Ativas baseiam-se em formas 
de desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências reais 
ou simuladas, visando às condições de solucionar, com sucesso, 
desafios advindos das atividades essenciais da prática social, em 
diferentes contextos. (BERBEL, 2011, p. 29) 

 
Além da demanda, gerada pelas transformações do mundo globalizado, os próprios 

alunos possuem necessidades diferentes na aprendizagem. Ausubel (1980, p. 422) salienta 
que “também é desejável que os estilos de ensino variem porque o aluno varia nas suas 
necessidades e características”. 

As metodologias ativas proporcionam uma interação do indivíduo com a sua história, 
com suas vivências passadas, como defende Ausubel 

[...] a partir do fato de que a solução de um dado problema envolve a 
reorganização dos resíduos da experiência passada para se adaptar 
às exigências particulares da situação problemática atual. Como as 
idéias na estrutura cognitiva constituem o material bruto da solução de 
problemas, qualquer transferência que ocorre, seja ela positiva ou 
negativa, obviamente reflete a natureza e a influência das variáveis da 
estrutura cognitiva (AUSUBEL, 1980, p. 476)  

Descentralizar o papel do professor e focar a participação ativa do aluno propicia, 
não só a aprendizagem significativa, mas reforça a autonomia intelectual e ajuda a administrar 
sua própria aprendizagem. (RIBEIRO, 2005, p. 27) 

 
2.1.1 Uso de Tecnologia em sala de aula. 
 

Embora as tecnologias5 estejam presentes no cotidiano escolar, há ainda resistência 
na sua utilização; os alunos possuem em sua maioria um dispositivo móvel, que mesmo 
quando não tem acesso à internet, é utilizado para ouvir música, jogar, registrar em fotos os 
                                                
4 Faculdade ou direito de governar por si mesmo. Independência ou liberdade de pensamento e ação. 
(BORBA, 2011, p. 142)  
5 “Podemos associar a palavra techné, do grego à palavra arte. A arte do fazer, aliada à capacidade do 
homem e, dependente de suas habilidades, no ato de fazer. Com surgimento da ciência moderna, a 
técnica passa estar associada aos logos, não mais com o fazer, ou seja, como a razão do saber.” 
(PRETTO, 2002, p. 161) 
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momentos em sala de aula, mesmo que existam regras claras quanto a sua utilização nas 
dependências da escola, esta por sua vez protegida pela lei 12.884 publicada no Diário Oficial 
Eletrônico, que diz:  

Art. 1º - Fica proibida a utilização de aparelhos de telefonia celular 
dentro das salas de aula, nos estabelecimentos de ensino do Estado 
do Rio Grande do Sul. Parágrafo único - Os telefones celulares deverão 
ser mantidos desligados, enquanto as aulas estiverem sendo 
ministradas (RS, 2008). 

 Ainda, o Parâmetro Curricular Nacional de 2000 (BRASIL, 2000), parte II Linguagens 
Códigos e suas Tecnologias, salienta que na educação os avanços tecnológicos não são 
acompanhados na mesma velocidade que ocorrem nos demais setores da sociedade, além 
de promover distanciamento entre os que conhecem o funcionamento dos computadores e os 
que desconhecem, ainda: 

[...] o mundo da tecnologia e da informação nos fornece indicações, 
aprimora nossos sentidos, permite-nos viver um bem-estar que nossos 
antepassados não ousaram sonhar. Ter acesso ou não à informação 
pode se constituir em elemento de discriminação na nova sociedade 
que se organiza [...] A enorme quantidade e a variedade de 
informações exigem que o cidadão desenvolva a capacidade de 
selecioná-la, considerando seus objetivos, o que implica o 
desenvolvimento das capacidades de analisar, estabelecer relações, 
sintetizar e avaliar. (BRASIL, 2000, p. 59-60)     Ainda de acordo com os PCNs, estas constantes mudanças que a tecnologia impõe, 

revelam a necessidade de alterações nos currículos escolares. 
 Mesmo que as tecnologias da informação estejam disponíveis há cerca de 20 anos e 
tenham alterado o cotidiano das empresas e de nossas vidas, na escola esta transformação 
é lenta, conforme menciona Pedró (2016). Visto que o uso de tecnologia em sala de aula é 
pouco eficiente, 

É possível que tanto os índices de alunos por computador como as 
condições dos equipamentos, assim como a inevitável obsolescência 
de uma parte do equipamento instalado, sejam razões de peso, mas é 
provável que as mais importantes têm a ver, como indicado, com as 
percepções que os docentes têm sobre a eficiência de seu uso, 
provavelmente porque não desfrutaram, nem da formação pedagógica 
adequada, nem dos incentivos profissionais indicados. (PEDRÓ, 2016, 
p. 28) 

 Contudo, mesmo com todas essas dificuldades, é necessário que se insista e apoie 
o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) em sala de aula, fomentar o uso 
do computador como uma alternativa para apropriação do saber, ainda, como proposta para 
construção de ambientes alternativos de aprendizagem, “utilizando as tecnologias como 
matéria prima de construção e não só como mídia de transmissão de informações”. 
(BLIKSTEIN e ZUFFO, 2008, p. 44). 
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 Ainda, a Resolução 04/2010, de 13 de julho de 2010 que define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais a serem seguidas pelas instituições para as etapas e modalidades de 
ensino da Educação Básica, no Artigo 13, inciso VII, aborda as TIC’s: 
 

VII - estímulo à criação de métodos didático-pedagógicos utilizando-se 
recursos tecnológicos de informação e comunicação, a serem 
inseridos no cotidiano escolar, a fim de superar a distância entre 
estudantes que aprendem a receber informação com rapidez utilizando 
a linguagem digital e professores que dela ainda não se apropriaram; 
(BRASIL, 2010, p. 5) 
 Sabe-se que as mídias digitais oferecem inúmeras possibilidades de 

experimentação, maximizando as potencialidades do educando. Atrelado a isso, ao usarmos 
software, as representações semióticas6 ocorrem como resultado do funcionamento do 
pensamento em detrimento do entendimento do sujeito ao signo empregado. As 
representações semióticas permitem, através de estímulos, uma percepção dos registros 
através de figuras, gráficos, expressões simbólicas, expressões linguísticas, etc. Um mesmo 
objeto pode ter uma variedade de representações (DUVAL, 2009), e estas podem estar 
combinadas. 

 
2.1.2 Uso de material manipulativo. 
 

Na Geometria Espacial, são estudados os objetos tridimensionais, que possuem 
altura, largura e profundidade. Estes sólidos geométricos são facilmente representados por 
material manipulativo, uma vez que tudo que nos rodeia está em três dimensões. Para 
Albuquerque, “o primeiro princípio importante para o ensino da Geometria é, pois, a 
observação”. (ALBUQUERQUE, 1954, p. 71) 

A autora defende a representação exata de uma figura geométrica, e apresenta 
atividades manuais como sugestão para o ensino da Geometria, menciona que, “o desenho 
e os trabalhos manuais são outros poderosos meios auxiliares de ensino e de fixação da 
Geometria, justamente porque fortalecem a observação, uma vez que só podemos 
representar bem aquilo que vemos bem.”(Ibid., p. 71). 
    Nem tudo na Matemática pode ser representado por um objeto, devido suas 
características simbólicas e intrínsecas. Por exemplo, ao estudar Geometria Plana, pode-se 
                                                
6 Semiótica do grego semeîon (signo) e sema (sinal), algumas expressões derivadas são: semiologia, 
semeiótica. (SILVA. 2013  p. 14) Para Duval, “constituir um traço ou ajuntamento de traços perce 
ptíveis que sejam identificáveis como uma representação de alguma coisa em um determinado sistema 
[...] transformar as representações apenas pelas regras próprias ao sistema de modo a obter outras 
representações que possam constituir uma relação de conhecimento em comparação às 
representações iniciais. Enfim, converter as representações produzidas em um sistema em 
representações de um outro sistema, de tal maneira que as últimas permitam explicar outras 
significações relativas ao que é representado”. (DUVAL, 2009, p. 36-37) 
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usar uma folha de caderno para representar uma região retangular, na tentativa de 
materializar seus elementos, porém a representação é indevida, pois não se pode 
desconsiderar a espessura, mesmo que seja mínima, existe. “A verdadeira representação 
geométrica de uma folha de papel seria um tipo de poliedro chamado prisma, com suas três 
dimensões, e não uma região retangular, com duas”. (DANTE, 2013, p. 182). 

Dewey defende o uso de material intermediário, utiliza a expressão trabalho como 
sendo, “todas as formas de expressão e de construção com instrumentos e materiais, todas 
as formas de atividade manual e artística...” (DEWEY, 1965, p. 105), ainda: 

É sabido de todos que o princípio fundamental da ciência está preso à 
relação de causa e efeito. Ora, interesse, nessa relação, começa do 
lado prático. É porque se deseja um determinado efeito que se dá 
atenção às condições que o produzem. Sempre que o trabalho com 
instrumento [...] for inteligentemente conduzido, será relativamente fácil 
transferir o interesse do plano prático para a experimentação criadora. 
(Ibid., p. 106)   

O interesse na utilização de material manipulativo, não está restrito apenas à 
manipulação, mas às diversas possibilidades que estas representações podem agregar no 
entendimento das particularidades que os sólidos apresentam.  
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3 METODOLOGIA 
 

Tendo em vista a participação ativa do pesquisador, a metodologia adotada foi a 
pesquisa-ação, devido às suas características, que possibilita uma interação entre os 
envolvidos no processo e o pesquisador (GIL, 2010). 

Outra motivação para esta escolha, é o fato de que na pesquisa-ação a 
retroalimentação de dados é constante, já que o vaivém de informações é característico neste 
modelo de pesquisa; conforme Gil (2010), “na pesquisa-ação ocorre um constante vaivém 
entre as fases, que é determinado pela dinâmica do relacionamento entre os pesquisadores 
e a situação pesquisada”.  
 
3.1 Entradas 
 

A observação do desenvolvimento das atividades em sala de aula constituiu os 
elementos que compõem a coleta de dados, que foram registrados em relatórios, para 
posterior análise, além de ser a base para o planejamento das ações de melhoria, quando 
necessárias. Com isso, pretendeu-se verificar quais processos não estavam sendo 
desenvolvidos conforme planejado e se essas perturbações poderiam ser relevantes para a 
aprendizagem, uma vez que os sujeitos desta ação têm liberdade para adotar uma sistemática 
que vise a apropriação não metódica do conhecimento, mas inovadora. Segundo Thiollent: 

Sejam quais forem as técnicas utilizadas, os grupos de observação 
compostos de pesquisadores e de participantes comuns procuram a 
informação que é julgada necessária para o andamento da pesquisa, 
respondendo a solicitações do seminário central. É claro que os grupos 
podem fornecer outras informações que não estavam previstas, o que 
permite aumentar a riqueza das descrições. (THIOLLENT, 2011, p. 73)  Embora seja comum o uso de questionários e formulários, quando o grupo é pequeno 

é possível obter informações por meio de discussões (THIOLLENT, 2011). Por este motivo, 
além dos relatórios de observação, as discussões também foram apontadas. 

Os dados foram registrados no Plano de Ação (Apêndice A). Na pesquisa-ação não 
há uma obrigatoriedade na adoção de algum instrumento específico para coleta de dados, em 
alguns casos, os procedimentos adotados são os semelhantes ao utilizado na pesquisa 
clássica. (GIL, 2010) 
 
3.2 Processamento dos dados.  
 

O desdobramento dos dados coletados foi tomado como base para o plano de ação 
e este, por sua vez, deu subsídio para o alinhamento das ações de correção, quando 
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necessário; este processo deve estar alinhado com o grupo, não sendo uma ação 
restritamente arbitrária dada pelo pesquisador, mas uma ação conjunta com o intuito de 
transformação coletiva. Segundo Thiollent (2011, p. 80): 

 ...contrariamente à visão tradicional, as propostas de ação ou as 
decisões a serem tomadas dentro de uma ação preexistente não são 
obtidas a partir de uma simples “leitura” de dados [...]. Na medida do 
possível, os resultados das deliberações são obtidos por consenso. 
Quando os pontos de vista são inconciliáveis, as diversas alternativas 
são respeitadas e registradas para futura continuação da discussão e, 
eventualmente, será organizada uma implementação comparativa.  

Os aspectos analisados nesta fase nortearam os passos seguintes, afim de suscitar 
a avaliação dos resultados. 

 
3.3  Procedimentos Metodológicos 
 

A atividade foi desenvolvida na Escola Estadual Técnica de Caxias do Sul (EETC’s), 
da cidade de Caxias do Sul, com a turma 303, composta por 30 alunos, no turno da tarde. A 
autorização para realização desta pesquisa na instituição encontra-se no Apêndice B, bem 
como o Termo de Consentimento no Apêndice C, no qual os alunos e responsáveis 
concordam que os dados obtidos na pesquisa são para uso e fins acadêmicos, aos menores 
de 18 anos é requerida assinatura do responsável legal; esses registros estão em posse do 
autor deste trabalho. 

Para introdução ao conteúdo foi fornecida uma lista de exercícios sobre Geometria 
Plana, além de uma tabela de fórmulas dos polígonos conforme Apêndice D, com a lista de 
exercícios pretende-se revisar o conteúdo. Durante essa atividade, poucos apresentaram 
dificuldades em resolvê-los. 

Devido à infinidade de objetos tridimensionais na Geometria Espacial, ficaram 
restritos os mais relevantes como objeto de estudo. Pode-se ter uma ideia da grande 
variedade de poliedros observando a Figura 1, foto do Museu da Ciência de Londres. 
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Figura 1 - Seção Poliedros, Museu de Londres 

 
Fonte:  Dante, 2013, p. 183  (Thruston/Wikimedi Commons) 

Os sólidos geométricos que foram estudados e divididos em grupos estão disponíveis 
na tabela 1; em cada fase os grupos terão um sólido diferente como objeto de estudo. 

Tabela 1 - Relação dos sólidos geométricos. 
Sólidos Tipos 

Poliedros regulares Tetraedro 
Hexaedro Octaedro 

Dodecaedro Icosaedro 

Poliedros não 
regulares 

Prismas:  
Triangular Quadrangular Pentagonal Hexagonal 
Pirâmides:  
Triangular Quadrangular Pentagonal Hexagonal 

Corpos redondos Esfera 
Cone Cilindro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Como forma de estudo complementar, além dos exemplos trabalhados pelas 
equipes, os sólidos que demandaram explicação adicional, foram dados mais exemplos no 
quadro e uma lista de exercícios para estudo. 
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3.3.1 Fase 1 – Construção do sólido 
 

 Para execução da atividade da fase 1, a turma foi dividida em pequenos grupos de 
três a quatros alunos e cada grupo recebeu uma cartolina, uma folha de desenho e uma folha 
contendo as orientações para construção do sólido, conforme Apêndice E. Os sólidos que 
fizeram parte desta fase 1 estão ilustrados na Tabela 2. Como esta atividade teve duração de 
apenas uma aula, os grupos haviam se organizado em uma aula anterior.  

 
Tabela 2 - Relação de sólidos geométricos que serão explorados na Fase 1 - Construção do sólido 

Grupo 1:  

       

Grupo 2:  

       

Grupo 3:  

         Grupo 4: 
      

 

Grupo 5: 

           

Grupo 6: 
      

 Fonte: Dados da pesquisa 

Com o intuito de verificar o conhecimento prévio, as habilidades e a criatividade dos 
alunos, foi pedido a eles que a construção fosse realizada sem consultas na internet; por este 
motivo, foi realizada em sala de aula e entregue ainda durante a aula. 

 
3.3.2 Fase 2 – A pesquisa 
 

Nesta fase os alunos devem pesquisar e relacionar os conceitos dados em aula, ou 
já conhecidos, que se aplicam aos sólidos que serão trabalhados pelo grupo e fazer um mapa, 
esquema, fluxograma ou qualquer recurso já conhecido, para agrupamento destes elementos; 
apresentar para os colegas estes conceitos, além de pesquisar um exercício e resolver para 
os demais da turma. Os grupos poderiam também apresentar com a gravação de um vídeo. 
A relação dos sólidos trabalhado estão disponíveis na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Relação de sólidos geométricos que serão explorados na Fase 2 - A pesquisa 
Grupo 1:  

       

Grupo 2:  

        

Grupo 3:  

         
Grupo 4: 

    

Grupo 5: 

    

Grupo 6: 

   
Fonte: Dados da pesquisa 

3.3.3 Fase 3 – Construção no Geogebra 5.0 
 
Para esta fase os alunos devem elaborar/criar um sólido geométrico no Geogebra 

5.07; o sólido pré-estabelecido pode não ser usado, ele é sugestivo servindo apenas como 
referência, mas pode conter outros elementos, ficando livre a animação e a complexidade na 
construção. 

Tabela 4 - Relação de sólidos geométricos que serão explorados na Fase 3 - Construção no 
Geogebra 5.0 

Grupo 1:  

       

Grupo 2:  

        

Grupo 3:  

         
Grupo 4 e 4A: 

 

Grupo 5: 
          

 

Grupo 6: 

       
Fonte: Dados da pesquisa 

Para realizarem esta atividade os alunos assistiram a um vídeo preparado pela 
professora, no qual com apenas cinco comandos foi construída uma pirâmide. Os alunos já 
conheciam o software, além das funções básicas obtidas na Janela Padrão, conforme Figura 
                                                
7 “O GeoGebra é um software de matemática dinâmica para todos os níveis de ensino que reúne 
Geometria, Álgebra, Planilha de Cálculo, Gráficos, Probabilidade, Estatística e Cálculos Simbólicos em 
um único pacote fácil de se usar.” Disponível em vários idiomas; software de código aberto disponível 
gratuitamente para usuários não comerciais, com diversos tutorias disponíveis na plataforma 
www.gogebra.org. (GEOGEBRA, 2017) 
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2, pois foi desenvolvida uma atividade com os conteúdos de Sistemas Lineares, no segundo 
ano do Ensino Médio com a mesma professora e introdução à Geometria Analítica no início 
deste ano. O que eles não conheciam era a versão 5.0, referente a objetos projetados em 3 
dimensões.  

 
Figura 2 - Interface Geogebra 5.0 Janela Padrão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Os comandos utilizados no vídeo foram:  
1. Criar Controle Deslizante “a”, conforme Figura 3, utilizando o décimo ícone da 

barra de ferramentas;  
Figura 3 - Controle Deslizante 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

2. Criar controle deslizante “b”; conforme feito em 1. 
3. Por meio do quinto ícone da barra de ferramenta, criar um Polígono Regular 

tendo como vértice o controle deslizante a. 
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4. No menu, Exibir, habilitar a Janela de Visualização 3.D. 
5. No campo Entrada escrever o comando pirâmide(pol1,b); (Figura 4) 

Figura 4 - Criar pirâmide por meio do campo de Entrada 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

6. Com o mouse na Janela de Visualização 3D, clicar no comando planificação 
(Figura 5). 

Figura 5 - Planificação do sólido 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

O objetivo do vídeo é mostrar para aos alunos que com poucos comandos é possível 
criar muitas figuras e que, além do vídeo, há muito material na internet que trata do tema.  



29 
 

Cada grupo recebeu as orientações para o trabalho no Geogebra 5.0, as quais estão 
descritas na Figura 6. 

 
Figura 6 - Orientações para trabalho no Geogebra 5.0 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Imbuídos na busca de formular questões que envolvam a Geometria Espacial, cada 
grupo de alunos era responsável por suscitar as problemáticas envolvidas na condução de 
seus trabalhos, relacionando, em cada fase, os elementos estudados que fazem parte do 
sólido geométrico.  

Em cada fase do trabalho o professor foi apenas mediador e articulador do 
encaminhamento da proposta (BEHRENS, 1999). Sendo assim, os alunos elaboraram seus 
trabalhos, pesquisando os elementos dados e buscando relações. Quando apropriado, foi 
solicitado que indicassem se poderia ser aplicado algum conceito já compreendido na sua 
vida escolar. 

 
3.4 Resultados 
 

 A avaliação foi processual para as atividades que foram realizadas na escola; neste 
sentido, o comprometimento, envolvimento, participação foram essenciais para a avaliação 
qualitativa. A Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996), traz orientações quanto ao processo 
avaliativo, no art. 24, inciso V “a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, 
com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo 
do período sobre os de eventuais provas finais”. 

As atividades foram monitoradas e, a partir disso, foi feita uma análise qualitativa 
destas observações; além disso, as conversas informais relevantes, também foram 
registradas. 
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Outro instrumento de avaliação foi a própria análise dos objetos criados, quer tanto 
do material manipulativo, quanto do trabalho elaborado no Geogebra 5.0; neste sentido, 
alguns critérios foram adotados: 

 Criatividade; 
 Inovação; 
 Participação em grupo; 

Além disso, foram levadas em consideração as respostas referentes ao questionário 
do Apêndice F, que foi distribuído aos alunos após a conclusão das atividades, visando uma 
avaliação dos envolvidos no trabalho e proporcionando melhorias, caso seja oportuno aplicar 
em outras turmas. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 
 

Obtêm-se nesta secção os resultados das atividades propostas. 
As estratégias adotadas por cada grupo na construção do sólido foram interessantes. 

Poucos sabiam planificar um sólido geométrico, mas, ainda assim, estabeleceram relações 
importantes para que o objeto fosse construído na primeira fase do trabalho. É importante 
ressaltar que durante essas atividades a professora, mesmo quando questionada, não lhes 
forneceu informações do sólido. 

Durante as apresentações, na segunda fase do trabalho, cada grupo expôs sua 
pesquisa de forma independente, não havendo qualquer interrupção ou correção por parte da 
professora, o motivo desta ação foi devido a apresentação ser em conjunto com a outra turma, 
até para não privilegiar o grupo que viesse a apresentar depois, pois todos os conceitos seriam 
formalizados na sequência. Além disso, os alunos apenas copiavam o exemplo exposto pelo 
grupo, ainda, não houve nenhuma informação errada apresentada pelos grupos. 

Já na última fase, após dadas as orientações, duas aulas foram cedidas para 
sanarem dúvidas quanto à construção do sólido no Geogebra 5.0. Ao adicionar as imagens 
no presente trabalho, foi necessário ocultar os nomes das arestas, para visualizar a figura de 
um dos grupos, esta foi a única alteração do professor.  

 
Grupo 1  
Fase 1 – Construção do sólido: prisma triangular 
Verifica-se no relato do grupo, conforme Figura 7, a interdicisplinaridade no que se 

refere ao sólido, além de relacionar o termo com uma linguagem informal local. 
Figura 7 - Parecer do Grupo 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Preocupados com a interpretação do leitor, o grupo colocou o índice 1, para explicar 
o que queria dizer ao usar a expressão “nossa forma”, como segue: 

Figura 8 - Explicação para expressão do grupo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Como essa atividade foi realizada sem qualquer auxílio ou consulta prévia sobre 
Geometria Espacial, nota-se que os alunos relacionaram erroneamente o prisma triangular 
com a pirâmide por terem reconhecido a semelhança entre as faces triangulares, no entanto, 
não mostraram dificuldades para compor o sólido (Figura 9), devido suas características já 
serem conhecidas, além de o relacionarem com objetos do cotidiano e projetos arquitetônicos.  

Figura 9 - Prisma triangular construído pelo Grupo 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Fase 2 - A pesquisa: esfera 
Para exemplificar a cunha esférica o grupo relacionou-a com o gomo de uma 

bergamota e, o fuso, com a casca dela. Mencionou todos os elementos da esfera e a 
correspondência de cada elemento utilizando como referência o cartaz (Figura 10) 
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Figura 10 - Cartaz produzido pelo Grupo 1 na fase 2 da pesquisa: a esfera 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Fase 3 – Construção no Geogebra 5.0.: dodecaedro 
Percebe-se pela construção, Figura 11, que o grupo utilizou as funções do software 

para criar o dodecaedro e, além disso, mesmo sem orientação, o grupo conseguiu construir o 
sólido recomendado, além de alterar as cores de suas faces. 

Figura 11 - Janela de Visualização 3D do Grupo 1 na criação do dodecaedro 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Pela Figura 12, é possível perceber que a construção iniciou com ponto na origem e 
outro de coordenada (2,0), dados estes que podem ser consultados no Protocolo de 
Construção. Foram necessários apenas 7 comandos para formar o sólido. 
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Figura 12 - Janela de Visualização do Grupo 1: planificação do dodecaedro 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

O Protocolo de Construção é uma ferramenta útil para verificar quais os passos 
adotados pelos alunos para elaborar uma atividade, como ilustra a Figura 13. 

Figura 13 - Protocolo de Construção do Grupo 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Grupo 2  
Fase 1 – Construção do sólido: dodecaedro 
Percebe-se que o grupo já possui um conhecimento prévio do sólido dado, conforme 

descrito na Figura 14, pois mencionou todos seus elementos. 
Figura 14 - Parecer do Grupo 2 

 
Fonte: Dado da pesquisa 
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 Os componentes do grupo, ao receberem a folha com o sólido, prontamente 
iniciaram a discussão de como deveriam começar a construção. Nota-se que a estratégia 
adotada foi bem-sucedida, pois fizeram um molde de um pentágono e após os reproduziram 
com uma pequena aba que possibilitou a fixação na hora de colar, conforme Figura 15. 

Figura 15 - Sólido construído pelo Grupo 2 na fase 1 da pesquisa: Dodecaedro 

 
Fonte: Dado da Figura 

Fase 2 – A pesquisa: pirâmide 
Ao apresentar sobre a pirâmide, uma das falas do grupo foi que “a área da base vai 

depender da figura geométrica da base”; para as definições o grupo usou as anotações que 
fizeram no cartaz conforme Figura 16 e, para resolver o exemplo e encontrar os valores do 
apótema da base e do apótema da pirâmide, mostraram a necessidade de usar Pitágoras. 

Figura 16 - Cartaz apresentado pelo Grupo 2 na fase 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Fase 3 – Construção no Geogebra 5.0: cubo 
As etapas que o grupo seguiu para criar seu sólido no Geobebra 5.0 foram dezessete; 

entre elas estão: criaram dois pontos e, a partir destes, criaram um polígono regular e, na 
sequência, uma circunferência circunscrita ao polígono; acrescentaram o centro da 
circunferência e, com o próprio recurso do software, fizeram o cubo e acrescentaram a 
planificação.  

Figura 17 - Janela de Visualização 3D do Grupo 2: criação do cubo 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Na sequência, o grupo acrescentou dois pontos sobre o eixo Z, partindo da face 
superior do cubo e com o ponto criou uma pirâmide. Acrescentou a planificação da pirâmide 
e, por fim, uma esfera que pode deslizar pelo interior dos demais sólidos (Figura 18). 

Figura 18 - Controles deslizantes em estágios diferentes. Note que a planificação do cubo abre e 
fecha conforme a variação desses parâmetros. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 19 - Planificação da pirâmide de base quadrada 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Alterando os controles deslizantes, em estágios diferentes conforme Figuras 19 e 20, 
pode-se notar o quão elaborado foi a construção, embora a tarefa do grupo fosse apenas a 
criação de um cubo. 

Figura 20 - Diferentes estágios para os controles deslizantes. Note que a planificação da pirâmide 
abre e fecha conforme a variação desses parâmetros. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Na Figura 21, pode-se notar que os alunos sobrepuseram os controles deslizantes, 
usando o recurso de Posição Absoluta na Tela, evidenciando que houve uma pesquisa sobre 
os recursos do software. Outro detalhe curioso durante a animação é que a passagem da 
esfera dentro da figura é mais lenta. 



38 
 

Figura 21 - Controles deslizantes em estágio diferentes e Janela de Visualização 2D 

  
Fonte: Dados da pesquisa 

Grupo 3 
Fase 1 – Construção do sólido: icosaedro 
Os alunos foram surpreendidos com a dificuldade da construção do sólido e pediram 

para trocar, mas a professora motivou-os dizendo que seriam capazes e, então, aceitaram o 
desafio. Além disso, relacionaram o que sabiam do sólido, como mostra a Figura 22, com os 
jogos de RPG. A técnica usada para confecção do sólido foi fazer chapéus com cinco 
triângulos equiláteros. 

Figura 22 - Parecer do Grupo 2 sobre o sólido que deveriam construir: o icosaedro 

Fonte: Dados da pesquisa 

Após o término da construção uma das integrantes tirou uma foto antes de entregar 
para professora, o que deixa claro que houve um entusiasmo pela atividade desenvolvida e 
seu êxito pode ser verificado na Figura 23. 
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Figura 23 - Construção do sólido pelo grupo 2 na fase 1 da pesquisa: Icosaedro 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Fase 2 – A pesquisa: tetraedro 
Durante a apresentação do trabalho, o grupo fez a demonstração do volume do 

tetraedro, além de relacioná-lo ao Princípio de Cavalieri; uma das falas da integrante do grupo 
foi que o “a fórmula do volume é obtida a partir do Princípio de Cavalieri, ele compara a fórmula 
do volume de um cone com o de um tetraedro que têm equivalência entre eles”. O grupo fez 
toda decomposição no quadro como mostra a figura abaixo. 

Figura 24 - Demonstração durante a apresentação 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

A decomposição exposta foi: 
 ⇒ ∙ ∙  ⇒ √ ∙ ∙√  

1
3 . √3

4 ∙ √6
3 ⇒ 1

3 . √18
12 ⇒  1

3 . √2 ∙ 3
12 ⇒ 1

3 . 3 ∙ √2
12 ⇒ √2

12   
Além da demonstração, mostraram um exemplo conforme solicitado pela professora. 
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Figura 25 - Cartaz do Grupo 3 referente à fase 2 da pesquisa: tetraedro 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Fase 3 – Construção no Geogebra 5.0: pirâmide quadrada 
Para esta fase, o sólido do grupo foi a pirâmide de base quadrangular. Para 

construção fizeram dois quadrados com vértices comuns na origem, conforme Figura 26. A 
primeira pirâmide, que está com base na cor verde, percebe-se que foi criada com altura fixa; 
já na que está com base rosa, foi usado o controle deslizante para alterar a altura da pirâmide, 
à medida que o controle é habilitado. 

Figura 26 - Janela de visualização do Grupo 3, referente à fase 3 da pesquisa: pirâmide quadrada 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Além disso, o grupo usou o recurso de planificar o sólido apenas para pirâmide com 
a base verde; desta forma, ao habilitar os controles deslizantes, a pirâmide rosa aumentava e 
diminuía sua altura ao passo que a planificação da base verde abria e fechava formando o 
sólido, como segue na Figura 27. Não foi possível verificar o Protocolo de Construção, pois o 
grupo enviou o arquivo utilizando o compartilhamento, opção disponível no menu 
Arquivo/Compartilhar. 
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Figura 27 - Janela de Visualização 3D do Grupo 3, referente à fase 3 da pesquisa: planificação da 
pirâmide de base quadrada 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Grupo 4 
Fase 1 – Construção do sólido: octaedro regular 
Os integrantes do grupo apontaram em seu parecer que já viram os sólidos em anos 

anteriores e ainda identificaram que o octaedro é formado por duas pirâmides. (Figura 28). 
Figura 28 - Parecer do Grupo 4 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Para confecção do sólido o grupo apresentou dificuldade, fez duas versões dele e 
um de seus integrantes não quis entregar a primeira, porque achou que não estava simétrico. 
Para a segunda versão, o grupo fez duas pirâmides de base quadrangular e colou uma na 
outra, conforme Figura 29. 
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Figura 29 - Construção do Sólido 

 
  Fonte: Dados da pesquisa 

Fase 2 – A pesquisa: prisma pentagonal 
Para mostrar que a relação de Euler é válida, o grupo desenhou no quadro o prisma 

pentagonal, com a fórmula 2, onde  é o número de vértices,  é o número de 
arestas e  é o número de faces, informando apenas o número de arestas e faces, chegou-
se no número de vértices, o qual é 10. Para mostrar a validade da relação de Euler, o grupo 
usou o desenho para contar o número de vértices que o sólido possui, conforme Figura 30. 

Figura 30 - Relação de Euler verificada pelo Grupo 4 para o prisma pentagonal. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

À medida que explicavam os elementos do sólido, tais como vértices, faces e as 
arestas, usavam o cartaz para mostrar onde estão localizados os elementos, como ilustra a 
Figura 31.  

Figura 31 - Cartaz do Grupo 4 contendo informações sobre o prisma pentagonal. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Fase 3 – Construção no Geogebra 5.0: cubo 
Observa-se que o grupo teve uma preocupação em manter as características e 

regularidade do sólido, fazendo sua construção e posterior circunscrição da circunferência ao 
polígono regular que forma a base. A sequência obtida no Protocolo de Construção mostra 
que o grupo criou dois pontos, depois o polígono regular de quatro vértices que formaria a 
base, acrescentou a circunferência definida por três pontos, além de acrescentar o centro da 
circunferência e, por fim, criar o cubo e sua planificação (Figuras 32 e 33).  

Figura 32 - Janela de Visualização do Grupo 4, referente à planificação do cubo 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 33 - Janela de Visualização 3D do Grupo 4, referente à construção do cubo na terceira fase da 
pesquisa. Controle Deslizante em diferentes estágios. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Grupo 4A 
Fase 1 – Construção do sólido: octaedro regular 
Nas observações do grupo, nota-se que há um conhecimento prévio sobre o sólido, 

relacionando até a fórmula do volume, como segue na Figura 34. A Figura 35 mostra a 
construção feita pelo grupo. 
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Figura 34 - Parecer do Grupo 4A 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 35 - Construção do octaedro regular pelo Grupo 4A 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Fase 2 – A pesquisa: prisma pentagonal 
A apresentação do grupo foi focada na resolução do seguinte exercício: “Considere 

o pentágono regular de lado 2. Calcule a medida do apótema e a área do pentágono.”. Ao 
desenhar o pentágono que formaria a base, o grupo o dividiu em 5 triângulos e, no centro, fez 
uma circunferência, dividindo os 360º por 5, chegaram em 72º. Para encontrar a apótema do 
triângulo aplicaram: 

ó  2 ∙ 722
 

Como o lado do pentágono é 2, ou seja  2, resolveram primeiro a apótema:  
ó  2

2 ∙ 722
⇒ ó 1,37 

e depois calcularam a área da base: 
5 ∙ ∙ ,  ⇒ ,  

Como são duas bases 
2 ∙ ,  ⇒ 13,7 

Durante a explicação usavam o cartaz da Figura 36, como apoio para copiar as 
fórmulas, o grupo poderia ter explorado mais o exercício usando um valor qualquer para a 
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aresta lateral calculando a área total de um prisma pentagonal, pois dessa forma ficaram 
restritos no cálculo da Geometria Plana. 

 
Figura 36 - Cartaz apresentado na fase 2 da pesquisa pelo Grupo 4A referente ao prisma pentagonal. 

Note que o grupo focou na base do sólido. 

 
 Fonte: Dados da pesquisa 

Fase 3 – Construção no Geogebra 5.0: prisma pentagonal 
A estratégia do grupo foi adotar os mesmos passos orientados no vídeo, elaborado 

pela professora. Iniciaram a construção com dois pontos, A e B, depois na barra de 
ferramentas com a opção polígono regular, fez o pentágono ABCDE. Criou um outro ponto no 
eixo Z de coordenadas J = (0,0,6), acrescentou a planificação do sólido. Esses dados foram 
analisados no Protocolo de Construção, além da própria Janela de Visualização conforme 
explicitado na Figura 37. 

Figura 37 - Janela de Visualização do Grupo 4A referente à planificação do prisma pentagonal. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Como se pode perceber pela Janela de Visualização 3D da Figura 38, o trabalho 
obteve apenas o resultado elementar do que foi solicitado, não apresentando outros 
elementos, ou quaisquer modificações na estrutura do prisma. 

Figura 38 - Janela de Visualização 3D 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Grupo 5 
Fase 1 – Construção do sólido: prisma trapezoidal 
O grupo associou o sólido com o conteúdo recente, estudado no ano anterior, além 

de mencionar Pitágoras, conteúdo do Ensino Fundamental, conforme parecer na Figura 39. 
Figura 39 - Parecer do Grupo 5 
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Fonte: Dados da pesquisa 

Os alunos não apresentaram dificuldade em construir o prisma de base em forma de 
um trapézio, observa-se pela Figura 40 que o sólido foi construído com planificação.  

Figura 40 - Sólido construído pelo Grupo 5 na primeira fase da pesquisa 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Fase 2 – A pesquisa: cone 
A explicação do grupo foi clara ao definir o cone reto como sendo “o eixo que é 

perpendicular ao plano da base, quando não é perpendicular é obliquo... em questão das 
bases os cones recebem os nomes especiais, por exemplo, o cone circular, a base dele é um 
círculo, no caso do cone elíptico a base é elíptica”. Além destas definições, o grupo mencionou 
os elementos, tais como, altura, geratriz e raio. Durante a explicação usavam o cartaz para 
mostrar os cones, conforme Figura 41, e ainda fizeram um exemplo para a turma, envolvendo 
um problema com o sólido. 

Figura 41 - Cartaz apresentado pelo Grupo 5 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Fase 3 – Construção no Geogebra 5.0: cone  
Este grupo optou por fazer o cone simulando um estilingue, no qual foram inseridos 

três controles deslizantes, ao habilitá-los simultaneamente obtém-se o afastamento do ponto 
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C do vértice d do cone. Além de usar a animação, o grupo fez alterações no Controle 
Deslizante para que o ponto C não ultrapasse o vértice d no eixo Z, mantendo uma distância 
mínima d = 0,25 unidades no eixo Z. Verifica-se na Figura 42, o ponto C no seu limite inferior. 
Figura 42 - Janela de Visualização 3D do Grupo 5. Construção do cone reto com controle deslizante 

ajustado no mínimo 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Analisando o Protocolo de Construção, foram utilizados sete comandos para obter o 
cone animado, sendo este um diferencial no trabalho do grupo. Observe na Figura 43 a 
representação do cone quando o controle deslizante está no máximo. Note que, na Figura 42 
o ponto C está dentro do cone, quando o Controle Deslizante está no mínimo, e já na Figura 
43 o ponto C está fora do cone, quando o Controle deslizante está no máximo. 
Figura 43 - Janela de Visualização 3D do Grupo 5. Construção do cone reto com Controle Deslizante 

ajustado no máximo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Por fim, na Figura 44, temos a representação do cone com vista superior no plano 
2D. 
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Figura 44 - Janela de Visualização do Grupo 5 com os controles deslizantes 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Grupo 6 
Fase 1 – Construção do sólido: prisma pentagonal 
O relato dos alunos remete ao Teorema de Pitágoras e às características dos sólidos, 

embora não o saibam definir de forma correta, possuem uma noção intuitiva do que se trata 
a Geometria Espacial. Em geral, os discentes possuem dificuldades em definir conceitos 
matemáticos. 

Figura 45 - Parecer do Grupo 6 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Analisando o prisma pentagonal construído pelo grupo, nota-se que não possui 
triângulos isósceles congruentes. Como esta atividade antecedeu ao conteúdo, os alunos 
ainda não compreendiam a fundamentação teórica acerca dos conceitos que envolvem 
primas e suas bases (Figura 46).  
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Figura 46 - Prisma pentagonal construído pelo Grupo 6. Nota-se que o pentágono não é regular 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Fase 2 – A pesquisa: cilindro 
Usando o cartaz, Figura 47, o grupo leu as definições do cilindro como sendo “um 

sólido geométrico alongado e arredondado que possui o mesmo diâmetro ao longo de todo o 
comprimento... as classificações dos cilindros dependem da inclinação do eixo, ou seja, do 
ângulo formado pela diretriz. O cilindro é classificado em: cilindro circular reto, a diretriz é que 
é a altura que esta perpendicular ao plano da base e o cilindro oblíquo a diretriz/altura esta 
oblíquo ao plano da base”. Outra integrante explicou o raio, a base e a diretriz do cilindro: “raio 
é a distância entre o eixo do cilindro e a extremidade. Base é o plano que contem a diretriz e, 
no caso do cilindro, são duas bases, a superior e a inferior. Geratriz corresponde à altura do 
cilindro e a diretriz corresponde a área do plano da base”. Complementando a apresentação, 
outro membro do grupo mencionou as fórmulas e quais são suas aplicações, por exemplo 
para encontrar a área da base, área lateral, área total e o volume do cilindro. Após as 
definições, foi explicado um exemplo para a turma. 

Figura 47 - Cartaz apresentado pelo Grupo 6: cilindro 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Fase 3 – Construção no Geogebra 5.0: icosaedro 
Seguindo as mesmas estratégias do grupo 4A, os alunos seguiram as orientações 

do vídeo, modificando apenas as cores das arestas, bem como das faces da planificação e 
do sólido, como se pode observar na Figura 48. 
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Figura 48 - Janela de Visualização 3D com planificação do sólido. À esquerda, Controle Deslizante no 
mínimo e, à direita, no máximo 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Para esta construção foram utilizados seis comandos, com os recursos disponíveis 
no menu Entrada, partindo da criação de três pontos, usaram a função 
Icosaedro(<Ponto>,<Ponto>,<Ponto>), posteriormente acrescentaram a planificação, porém 
o triângulo criado ABC, em destaque na Figura 49, não aparece no Protocolo de Construção. 
Verificou-se que é equilátero, mas não foi possível verificar qual estratégia os alunos utilizaram 
para construí-lo. Foi alterada a cor do Rótulo dos pontos para melhor visualização. 

Figura 49 - Janela de Visualização do Grupo 6. Planificação do icosaedro. 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

4.1 Análise do questionário  
 
Este tópico baseia-se em alguns relatos dos alunos, obtidos por meio do questionário 

do Apêndice F; além disso, mensuram algumas das respostas em gráficos para melhor 
representação das informações obtidas. Como foi realizado individualmente, não foi 
comentado nas demais etapas do trabalho, justificando a separação deste tópico. 
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Como não foi possível finalizar o conteúdo de Geometria Espacial antes de aplicar o 
questionário, devido à greve dos professores na rede Estadual de Ensino, algumas respostas 
não devem ser relacionadas ao conteúdo dado com as atividades desenvolvidas pelos alunos, 
tendo em vista que faltou ainda abordar os corpos redondos, tais como: cilindro, cone e esfera. 

A fim de omitir a identificação dos alunos, os comentários registrados neste trabalho 
receberão numerações diferentes indicando que foram obtidos de alunos diferentes, sendo 
que a cada pergunta, o aluno 1 não corresponde necessariamente ao aluno 1 da pergunta 
anterior; esta denominação também não diferencia o gênero do educando. 

Como a professora pesquisadora deu aula no 2º ano do Ensino Médio para alguns 
alunos desta turma e desenvolveu atividades no laboratório de informática, foi solicitado que 
especificasse se houve participação com outra professora. O resultado corrobora os 
problemas elencados por Pedró (2016), quando fala das condições e da obsolescência dos 
equipamentos disponíveis. Desconsideradas as atividades desenvolvidas pela pesquisadora, 
apenas 20% participaram em atividades com outros professores de Matemática no laboratório 
de informática, conforme Gráfico 1; ou seja, 80% mencionou que não tiveram essa experiência 
com outros professores.  
Gráfico 1 - Análise da pergunta 1: Você já havia participado de aulas no laboratório de informática na 

disciplina de Matemática? 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

As respostas mais intrigantes à segunda pergunta “Que relevância teve para sua 
aprendizagem o contato e o uso do Geogebra nas aulas de Matemática?” são referentes 
àqueles que consideram importantes aulas diferentes na disciplina de Matemática, como 
menciona o aluno 2 na Figura 50.  
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Figura 50 - Resposta da pergunta: Que relevância teve para sua aprendizagem o contato com e o uso 
do Geogebra nas aulas de matemática? (alunos 1 ao 4) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Já para outros, não houve grandes contribuições para a sua aprendizagem referente 
ao conteúdo ministrado, como mostra a Figura 51. 
Figura 51 - Resposta da pergunta: Que relevância teve para sua aprendizagem o contato com e o uso 

do Geogebra nas aulas de matemática? (alunos 5 e 6) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Percebe-se pela maioria dos comentários que embora tenham dificuldade de 
trabalhar com o software, como menciona o aluno 8 na Figura 52, os alunos superaram suas 
dificuldades por meio de pesquisas; além disso, nenhum grupo deixou de fazer o que foi 
proposto. Para o aluno 7, até contribuiu nas atividades fora da escola, pois ele faz um curso 
de criação de games e programação de computadores. 
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Figura 52 - Resposta da pergunta: Que relevância teve para sua aprendizagem o contato com e o uso 

do Geogebra nas aulas de matemática? (alunos 7 e 8) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Em relação à pergunta: “Que relevância teve para sua aprendizagem a elaboração 
do sólido geométrico nas aulas de Matemática?”, os comentários foram unânimes quanto à 
relevância de trabalhar com material manipulativo; o aluno 5, por exemplo, menciona o lado 
lúdico da atividade, como evidencia a Figura 53. 

Figura 53 - Respostas da pergunta: Que relevância teve para sua aprendizagem a elaboração do 
sólido geométrico nas aulas de Matemática? 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Corroborando os comentários da Figura 53, pode-se observar que outros alunos 
concordam com a importância de ver o sólido materializado, indicado na Figura 54. 
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Figura 54 - Respostas da pergunta: Que relevância teve para sua aprendizagem a elaboração do 
sólido geométrico nas aulas de Matemática? 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Já na pergunta 4, “Na sua opinião, que importância teve para sua aprendizagem a 
combinação das atividades: construção do sólido geométrico e utilização do Geogebra?”, as 
respostas foram amplas; alguns associaram as atividades desenvolvidas como sendo 
complementares, pois com os sólidos é possível identificar a aplicabilidade das fórmulas 
dadas posteriormente pela professora. 

Figura 55 - Respostas da pergunta: Na sua opinião, que importância teve para sua aprendizagem a 
combinação das atividades: construção do sólido geométrico e utilização do Geogebra?  

(alunos 1 ao  3) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Devido à complexidade do sólido construído pelo grupo no qual o aluno 4 participou, 
ele mencionou como sendo importantes as estratégias adotadas para composição do sólido; 
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já o aluno 5, ponderou que é importante apresentar mais de uma metodologia, porque “cada 
aluno tem uma forma diferente de aprender”. (Figura 56). 

 

Figura 56 - Respostas da pergunta: Na sua opinião, que importância teve para sua aprendizagem a 
combinação das atividades: construção do sólido geométrico e utilização do Geogebra? 

(alunos 4 e 5) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 Apenas um aluno mencionou que não houve grande aprendizagem durante a 
realização das atividades, como mostra a Figura 57. 
 

Figura 57 - Respostas da pergunta: Na sua opinião, que importância teve para sua aprendizagem a 
combinação das atividades: construção do sólido geométrico e utilização do Geogebra? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Quando perguntado: “Em qual das atividades você julga que aprendeu mais?”. Os 
alunos responderam que a atividade mais relevante foi a da construção do sólido, indicado no 
Gráfico 2, onde 60% consideraram a construção do sólido como sendo mais relevante.  
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Gráfico 2 - Análise da pergunta 5: Em qual das atividades você julga que aprendeu mais?

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 Pelas respostas da sexta questão, “Como você avalia sua participação no grupo?”, 
nota-se por meio da Figura 58, que os alunos se dividiram para realizar as tarefas. 

Figura 58 - Resposta da pergunta: Como você avalia sua participação no grupo? 

 Fonte: Dados da pesquisa 

Não houve unanimidade nas respostas para a pergunta: “Quais foram os momentos 
que você mais se sentiu inserido na proposta do trabalho?”; 25% dos alunos não responderam 
à pergunta corretamente, desta forma não foi avaliado, indicando apenas como “não soube 
responder”. 

Gráfico 3 - Análise da pergunta 7: Quais foram os momentos que você mais se sentiu inserido na 
proposta do trabalho? 

 Fonte: Dados da pesquisa 
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As alterações sugeridas pelos alunos referem-se ao prazo de entrega, além de 
disponibilizar dois períodos para confecção do sólido, realizar os cálculos dos sólidos 
construídos, mais explicações sobre o Geogebra e fomentar trabalhos individuais. Estas foram 
algumas das respostas dadas pelos alunos à pergunta: “Quais alterações você sugere, caso 
houvesse uma segunda aplicação desta atividade?” (Figura 59). 
 

Figura 59  - Resposta da pergunta: Quais alterações você sugere, caso houvesse uma segunda 
aplicação desta atividade? 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Analisando as atividades desenvolvidas durante este trabalho e as respostas obtidas 
por meio do questionário, confirma-se a fala de Duval (2009, p. 29) sobre atividades com uso 
de representação. Além disso, os próprios alunos mencionaram que foi importante a atividade 
com o material manipulativo para notarem os elementos que os sólidos possuem, como afirma 
Ausubel:   

A aprendizagem significativa envolve a aquisição de novos significados 
e os novos significados, por sua vez, são produtos dá aprendizagem 
significativa.... A essência do processo de aprendizagem significativa é 
que as ideias expressas simbolicamente são relacionadas às 
informações previamente adquiridas pelo aluno através de uma 
relação não arbitrária e substantiva (não literal). Uma relação na 
arbitraria e substantiva significa que as ideias são relacionadas a algum 
aspecto relevante existente na estrutura cognitiva do aluno, como por 
exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito ou uma proposição. 
(AUSUBEL, 1980, p. 34) 

 Embora constitui-se um desafio, também para a professora, propor aulas 
diferenciadas, o efeito produzido no aluno durante a explicação foi animador, pois durante as 
aulas, mencionam a experiência anterior dando significados aos esforços da professora. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por meio desta pesquisa foi possível identificar que as aulas planejadas, que utilizam 
metodologias ativas como ferramentas, produzem resultados surpreendentes. Aos alunos, é 
oportunizado buscar suas próprias estratégias para aprender, passando assim de agentes 
passivos da aprendizagem para ativos. Iniciar um conteúdo novo, no qual o aluno já 
desenvolveu uma atividade prévia, torna a compreensão dos termos utilizados e a abstração 
matemática mais acessível para seu entendimento. 

Embora, em geral, essa geração de crianças e adolescentes possa ser considerada 
nativos digitais, propor atividades que envolvam novas tecnologias ainda é um desafio. Neste 
estudo de caso, por exemplo, apesar da escola possuir laboratório de informática, o Geogebra 
5.0 não funcionou de forma adequada e, desta forma, a aula que seria destinada para sanar 
dúvidas relacionadas ao software precisou ser improvisada com a utilização de apenas um 
equipamento, disponibilizado pela professora. 

Ter definido como metodologia a pesquisa-ação, possibilitou a flexibilidade em alterar 
algumas ações ao longo deste trabalho. Primeiro porque, durante a aplicação das atividades, 
houve a greve dos professores do Estado. A escola aderiu completamente por três semanas, 
retomando parcialmente no mês de outubro, porém, sem término até o fim desta pesquisa, o 
que, obviamente, prejudicou o cronograma estabelecido.  

Para minimizar os impactos e agilizar a segunda fase do trabalho, os alunos 
receberam as orientações em uma aula que antecedeu o início da greve. Além disso, foram 
suprimidos os dois períodos previstos para sanar dúvidas e realizar pesquisas na biblioteca 
da escola, sendo esta atividade realizada extraclasse. Como forma imprevista de 
comunicação para manter os alunos informados, estabeleceram-se conversas com a 
representante da turma por meio das redes sociais, para que as orientações fossem 
repassadas para os demais, o que de fato funcionou, pois com o retorno parcial das aulas, os 
alunos já iniciaram no primeiro encontro as apresentações do que produziram, mostrando 
independência, empenho e comprometimento.  

Ainda na primeira fase, durante a confecção do sólido com material manipulativo, os 
educandos mostraram autonomia para realização da atividade, embora alguns grupos tenham 
apresentado dificuldades em construir o sólido sem nenhuma orientação de como deveriam 
proceder, foi possível notar que as dificuldades provinham do fato de não saberem planificá-
lo e, portanto, não conseguirem projetá-lo a partir de sua planificação. Por isso, as suas 
produções foram articuladas a partir de recortes de polígonos e posterior montagem. O grupo 
que fez o prisma pentagonal, por exemplo, fez a tampa e fundo depois colou a lateral; o grupo 
que fez o dodecaedro, fez os polígonos pentagonais com pequenas abas, depois as colou 
formando o sólido, estratégia também adotada por outros grupos. 



60 
 

Importante salientar também que, durante essa atividade de construção, houve um 
cuidado de não pronunciar nomes ou alguma propriedade que viesse a favorecer a confecção 
do sólido ou o parecer do grupo; ainda assim, os alunos fizeram relações importantes da 
Geometria Plana e até mesmo da Espacial, mostrando conhecimentos prévios sobre o 
assunto. Pelos relatos, percebe-se que cada grupo atribuiu ao sólido o que suas lembranças 
e afetividades passadas os remetiam, quer no meio escolar ou em sua vida social. 

Quanto à segunda fase, a pesquisa não foi desenvolvida em sala de aula e, por esta 
razão, a avaliação e análise dos resultados não demonstra de maneira clara como cada grupo 
fez o trabalho. Mas durante a apresentação todos estavam empenhados em explicar seu 
sólido, a exemplo, o Grupo 1 que relacionou o fuso esférico e a cunha esférica como sendo a 
casca e o gomo da bergamota, respectivamente, estabelecendo assim, relações entre o sólido 
com um objeto já conhecido; são estas associações que os farão lembrar no futuro do 
conteúdo estudado. 

A única fase em que houve intervenção direta da professora e explicação dos 
conceitos da Geometria Espacial antes da entrega do trabalho, foi a atividade do Geogebra 
5.0 e, por este motivo, foi possível verificar que algumas construções levaram em 
consideração as definições abordadas previamente. Mesmo nos trabalhos em que não foi 
possível verificar o Protocolo de Construção, notou-se a presença de elementos que 
auxiliaram o grupo a se certificarem de que o triângulo era de fato equilátero, por exemplo, ou 
até mesmo os grupos 2 e 4 que, ao criarem o polígono quadrado, certificaram-se de que os 
pontos estivessem na circunferência que o circunscrevia. Já os grupos que utilizaram os 
recursos do próprio software, não precisaram se preocupar com os atributos e particularidades 
dos polígonos, nem dos poliedros.  

Como resultados significativos da pesquisa, pôde-se citar ainda os relatos dos alunos 
quando mencionado o quanto é “importante o professor apresentar mais de um formato da 
mesma matéria, pois cada aluno tem uma forma diferente de aprender”; percebe-se que, 
mesmo não conhecendo o termo Metodologias Ativas, o educando reconhece que são 
importantes as atividades embasadas neste princípio. Ainda, outro cita que “foi uma forma 
nova de fazer um trabalho na aula, não ficando naquela rotina de aprender a matéria e calcular 
depois”; por meio da fala do aluno notou-se que é comum nas aulas de matemática a 
explanação do conteúdo e a realização dos exercícios posteriormente. Aspectos lúdicos 
também foram citados pelos alunos: “foi muito legal, pois gosto destas coisas que têm que 
pensar um pouco mais, aula diferenciadas, jeito melhor de aprender”, evidenciando que foram 
necessários usar pensamentos estratégicos para a realização das atividades. 

Tanto na atividade que envolvia a construção do sólido com material manipulativo 
quanto na que envolvia a construção no Geogebra 5.0, os alunos demonstraram suas 
dificuldades e a sua superação ao concluir o que foi solicitado. Constatou-se pelo relato de 
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um dos integrantes do grupo que fez o icosaedro, um sólido mais complexo, que “ fez o grupo 
[..] perceber que temos capacidades até para construir um dado de vinte lados em pouco 
tempo” e em um relato de outro aluno “O Geogebra no início parecia algo muito impossível, 
mas foi muito bom [...], pois mostrou pra mim mesma que eu consigo, foi uma batalha vencida 
por mim”. Estas narrações corroboram os objetivos desta pesquisa. 

Propor atividades embasadas nas Metodologias Ativas, fazendo uso de tecnologias, 
além de descentralizar o papel do professor, que apenas orienta nas etapas de construção de 
conhecimento, proporciona ao estudante um acompanhamento ativo, de modo que, o próprio 
aluno pode identificar e corrigir seu erro, como ocorreu com o grupo que fez duas vezes o 
octaedro, não aceitando como bom o primeiro sólido construído. Usar ferramentas de 
comunicação virtual, como e-mails, para entregar o trabalho e conversas em aplicativos para 
passar informações aos alunos, mostra o quão importante é o professor dominar e fazer uso 
destas ferramentas para o ensino da Matemática. 

Por fim, propor atividades no qual o aluno é o principal agente da sua aprendizagem, 
com participação ativa, possibilita uma formação mais plena como cidadão, consciente, 
participativo e autônomo. Como desafio para os docentes, subsiste a busca constante na 
utilização de metodologias ativas em sua prática pedagógica. 
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APÊNDICE A – Plano de Ação 

 
Relato Alteração Quando 

Adesão da greve do Estado pela 
escola 

Cronograma não pode ser 
seguido. 12/09/2017 

Retorno das aulas parciais Apresentação da pesquisa, já no primeiro dia de aula. 02/10/2017 

Devido à greve, horários e dias de aulas não foram seguidos 
Os horários eram elaborados 
diariamente conforme a disponibilidade dos professores. 

A partir 02/102017 
até finalizar a greve 

Geogebra 5.0 não instalado nos 
computadores do laboratório de informática da escola 

Uso de apenas um notebook 
disponibilizado pela professora.  17/10/2017 
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APÊNDICE B – Pedido de permissão para a realização do trabalho na Escola 

Estadual Técnica de Caxias do Sul – EETC’s 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 
Campus Caxias do Sul 

Lei nº 11.892, de 29/12/2008, DOU 30/12/2008 
 
  

A Sra. Elizabete Valmorbida, diretora da Escola Estadual Técnica de Caxias do Sul. 
 

 Venho por meio deste solicitar autorização para a realização de um trabalho com a 
turma 303 do 3º ano do Ensino Médio, no qual serão utilizados o laboratório de informática e 
a biblioteca da escola. Os dados levantados farão parte do meu Trabalho de Conclusão de 
Curso, intitulado “Um estudo de possibilidades a partir da aplicação de 
diferentes metodologias para o ensino de Geometria Espacial no 
Ensino Médio”, sob a orientação da professora Dra. Katia Arcaro. Solicito ainda a 
permissão para utilização do nome da instituição nesse Trabalho de Conclusão de Curso. 
 
 Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos. 
 
 Atenciosamente, 
 Ivanete Oliveira Aguiar Masotti                         Profª. Katia Arcaro               Licencianda em Matemática                                   Orientadora do TCC 
           

Caxias do Sul, ___ de _______________ de 2017. 
 

                               (   ) DEFERIDO                                  (   ) INDEFERIDO 
  

______________________________________________________________________________ 
Assinatura da diretora do EETC’s 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Caxias do Sul 
Rua Avelino de Souza, 1730 | Bairro Nossa Senhora de Fátima| Caxias do Sul/RS – Brasil 

Telefone/Fax: (54) 3204-2100 – www.caxias.ifrs.edu.br  
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APÊNDICE C – Termo de consentimento 

 

Um estudo de possibilidades a partir da aplicação 
de diferentes metodologias para o ensino de 
Geometria Espacial no Ensino Médio 
Professora Orientadora: Dr Katia Arcaro 
  Ivanete Oliveira Aguiar Masotti 
 

Eu,______________________________________________________, titular da 
cédula de identidade RG nº_______________________________, como representante 
legal do menor abaixo referido AUTORIZO EXPRESSAMENTE: 

A participação do menor ______________________________________________, 
sob o nº do RG _____________________________ e cuja idade é ________ anos, a 
participar do projeto de pesquisa intitulado: Um estudo de possibilidades a partir da 
aplicação de diferentes metodologias para o ensino de Geometria Espacial no Ensino 
Médio. 

Também autorizo o uso de imagens do menor em todo e qualquer material (como 
foto e vídeos) destinado à divulgação dos resultados obtidos da pesquisa. A presente 
autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada 
em todo o território nacional e no exterior, em todas as modalidades. O presente 
instrumento particular de autorização é celebrado em caráter definitivo, irretratável e 
irrevogável, obrigando-se as partes por si e por seus sucessores a qualquer título, a 
respeitarem integralmente os termos e condições aqui estipuladas. 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso de imagem 
e a participação do menor acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de 
direitos conexos à imagem ou a qualquer outro e assino a presente autorização. 
 
 
Desde já agradecemos a sua elaboração. 
 
 
 
Caxias do Sul,_________ de __________________2017 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do responsável. 
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Um estudo de possibilidades a partir da aplicação 
de diferentes metodologias para o ensino de 
Geometria Espacial no Ensino Médio 
Professora Orientadora: Dr Katia Arcaro 
  Ivanete Oliveira Aguiar Masotti 
 

Eu,______________________________________________________, titular da 
cédula de identidade RG nº_______________________________, declaro que por meio 
deste termo concordo em participar do projeto de pesquisa intitulado: Um estudo de 
possibilidades a partir da aplicação de diferentes metodologias para o ensino de 
Geometria Espacial no Ensino Médio. 

Também autorizo o uso de imagens em todo e qualquer material (como foto e 
vídeos) destinado à divulgação dos resultados obtidos da pesquisa. A presente autorização 
é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo o 
território nacional e no exterior, em todas as modalidades. O presente instrumento particular 
de autorização é celebrado em caráter definitivo, irretratável e irrevogável, obrigando-se as 
partes por si e por seus sucessores a qualquer título, a respeitarem integralmente os termos 
e condições aqui estipuladas. 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso de imagem 
e a participação, sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem 
ou a qualquer outro e assino a presente autorização. 
 
 
Desde já agradecemos a sua elaboração. 
 
 
 
Caxias do Sul,_________ de __________________2017 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura. 
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APÊNDICE D – Tabela para revisão da Geometria Plana. 
Tabela de Figuras de Geometria Plana. 

Legenda d/D = diagonal,  l = lado, A = área, p = perímetro, b/B = base, h = altura, r =  raio, 
C = comprimento,nl = números de lados , nd = números de diagonais  

Elementos Elementos 
Descrição: Quadrado  4 3

2 2 
 4  

Descrição: Retângulo  4 _______ .  2 2  
Descrição: Paralelogramo 
 4 ______ .     

Descrição: Trapézio  4 ______ 
2 .   

   
Descrição: Losango 
 4 ______ .

2  
   

Descrição: Triângulo equilátero 
√3
4   

     
Descrição: Triângulo qualquer .

2   
1
2 . . .  

 
Área em função dos lados, fórmula de Heron 

 

Descrição: Círculo 
 

 2    

Descrição: Pentágono regular 
 5 ______ 

.  ou .  
a = apótema  
 

Descrição: Hexágono regular 
 6 ______ 

6. √3
4  

 
Polígonos relugares inscritos em uma circunferência 
Descrição: Triângulo 
equilátero inscrito em uma circunferência 
Apótema:  
Lado: √3 
 

Descrição: Quadrado 
inscrito em uma circunferência 
Apótema: √  
Lado: √2 
 

Descrição: Pentágono regular  inscrito em uma 
circunferência   

Descrição: Hexágono regular inscrito em uma 
circunferência 
Apótema: √  
Lado:  
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APÊNDICE E – Orientações para construção do sólido 
ESCOLA ESTADUAL TÉCNICA DE CAXIAS DO SUL ENSINO MÉDIO INSTRUMENTO AVALIATIVO 

 
COMPONENTE CURRICULAR:  MATEMÁTICA                           PROFESSOR (A): Ivanete O. A. Masotti                         
Grupo 1 - componentes:                                                                                
                                                                                                                                DATA:____/_____/_____ TURMA: 
 

Orientações: construir com seus conhecimentos prévios o sólido dado. 
Discutir entre o grupo quais elementos foram estudados em anos anteriores 
(Descrever minuciosamente tudo que o grupo lembra do sólido ou quais 
associações podem ser feitas) 
____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F – Questionário a ser respondido pelos alunos como parte da coleta 
de dados desta pesquisa. 

 
       Questionário 

 1) Você já havia participado de aulas no laboratório de informática na disciplina de 
Matemática? 
 

2) Que relevância teve para sua aprendizagem o contato e o uso do Geogebra nas aulas 
de Matemática? 

  
3) Que relevância teve para sua aprendizagem a elaboração do sólido geométrico nas 

aulas de Matemática? 
 

4) Na sua opinião, que importância teve para sua aprendizagem a combinação das 
atividades: construção do sólido geométrico e utilização do Geogebra? 

 
5) Em qual das duas atividades você julga que aprendeu mais?  
 
6) Como você avalia sua participação no grupo? 

 
7) Quais foram os momentos que você mais se sentiu inserido na proposta do trabalho? 

 
8) Quais alterações você sugere, caso houvesse uma segunda aplicação desta atividade? 
 

 


