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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo propor e aplicar um projeto aliado às aulas de 

Matemática e ao conteúdo de Geometria Espacial utilizando uma impressora 3D no ensino de 

Prismas e Pirâmides. Este projeto tem o intuito de integrar o conteúdo ao curso técnico e 

analisar o seu impacto na aprendizagem dos alunos, o qual será aplicado em uma turma do 

2º ano do Curso Técnico em Plásticos Integrado ao Ensino Médio do IFRS – Campus Caxias 

do Sul. Para a realização deste trabalho utilizou-se como metodologia a pesquisa-ação, 

baseada nos propósitos da pesquisa qualitativa. Este projeto de ensino, fundamenta-se nas 

características do Movimento Maker, o qual baseia-se na produção criativa de artefatos, 

compartilhando seu desenvolvimento com outros indivíduos. Para isso, aplicou-se um 

questionário para conhecer melhor o público-alvo e solicitou-se que, em dupla, os alunos 

modelassem objetos 3D funcionais relacionados aos prismas e às pirâmides no software 

Tinkercad. A cada um desses objetos, solicitou-se a entrega de um relatório, o qual requeria 

seu nome, a sua função, as suas imagens com as suas respectivas medidas, seus cálculos 

de área e de volume e relatos das duplas quanto às facilidades e dificuldades enfrentadas 

durante a elaboração. Com a análise destes, percebeu-se que houve dificuldade por parte 

dos alunos nos cálculos e nomenclaturas, visto que elaboram objetos de alto nível de 

complexidade. Após, conduziu-se as duplas a escolherem um destes sólidos para 

confeccionarem na impressora 3D. Esse momento foi também acompanhado pela 

pesquisadora, sendo relatados neste trabalho as situações enfrentadas durante essa fase. 

Em forma de seminário, os alunos apresentaram suas produções para os seus colegas, a 

pesquisadora, a professora regente da disciplina e dois professores do Curso Técnico em 

Plásticos. Também foram entregues pelas duplas um relatório, o qual descrevia seus pontos 

de vista relacionados à fase de impressão dos objetos 3D e a relação desse projeto com o 

Curso Técnico. Foram feitas entrevistas com os professores da área técnica, que observaram 

as apresentações, questionando-os sobre os objetos elaborados e a possibilidade deste 

projeto tornar-se interdisciplinar com as disciplinas do Curso Técnico em Plásticos. Ao final, 

concluiu-se que é possível desenvolver projetos na disciplina de Matemática e reitera-se que 

este tem potencial para se tornar um projeto interdisciplinar com a área técnica (Plásticos) e 

a área propedêutica (Matemática), além de oportunizar ao alunos o reconhecimento como 

indivíduos makers, os quais criaram, produziram e compartilharam suas produções. 

 

Palavras-chave: Geometria Espacial. Ensino por meio de Projeto. Movimento Maker. 

Impressora 3D. Interdisciplinaridade. 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present paper aims to propose a project for the Mathematics and Spatial Geometry 

Content classes using a 3D printer in the teaching of Prisms and Pyramids. This project intends 

to integrate the course and analyze its impact on students' learning, which will be applied in a 

class of the 2nd year of the Technical Course on Integrated Plastics to Secondary Education 

of the IFRS - Campus Caxias do Sul. For the accomplishment of this paper it was used as 

methodology the research-action, based on the purposes of the qualitative research. This 

teaching project is based on the characteristics of the Maker Movement, which is based on the 

creative production of artifacts, sharing its development with other individuals. So, a 

questionnaire was applied to know better the target public and was asked to the students, in 

pairs, for modeling 3D functional objects related to prisms and pyramids in Tinkercad software. 

For each of these objects, a report was requested, which required its name, its function, its 

images with their respective measurements, their calculations of area and volume and reports 

of the pairs about the facilities and difficulties during preparation. With the analysis of these, it 

was noticed that there are still difficulties on the part of the students in the calculations and 

nomenclatures, since they elaborate objects of high level of complexity. Afterwards, the pairs 

were driven to choose one of these solids to make in the 3D printer. This moment was also 

accompanied by the researcher, being reported in this paper the situations faced during this 

phase. In the form of a seminar, the students presented their productions to their colleagues, 

the researcher, the teacher regent of the discipline and two professors of the Technical Course 

in Plastic. A report was also submitted by the pairs, which reported their points of view related 

to the printing phase of 3D objects and the relation of this project to the Technical Course in 

Plastic. Interviews were conducted with teachers in the technical area, who observed the 

presentations, questioning them about the objects elaborated and the possibility of this project 

becoming interdisciplinary with the subjects of the Technical Course in Plastic. Therefore, it 

was concluded that it is possible to develop projects in the Mathematics discipline and it is 

reiterated that it has a propensity to become an interdisciplinary project with the technical area 

(plastic) and the propaedeutic area (mathematics). In addition to corroborating with the 

recognition of these students in makers individuals, who criated, produced and shared their 

productions. 

 

Keywords: Spatial Geometry. Teaching through Project. Maker Movement. 3D Printer. 

Interdisciplinarity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o passar dos anos, houve grandes avanços tecnológicos que afetaram 

positivamente a vida dos seres humanos. De acordo com Ramos (2012), entende-se por 

tecnologia como sendo um “[...] conjunto de técnicas, métodos e processos específicos de 

uma ciência, ofício ou indústria”. Ainda, compreende-se desse autor alguns exemplos de 

tecnologia: computadores, lousas digitais, celulares, entre outros. 

Segundo Lemos (2009, p. 39), “os jovens de hoje fazem parte da primeira geração 

imersa quase que totalmente na tecnologia”, e essa tecnologia migrou com eles para as salas 

de aula. Esses jovens, denominados Nativos Digitais, 

[...] estão acostumados a receber informações muito rapidamente. Eles 
gostam de processar mais de uma coisa por vez e realizar múltiplas tarefas. 
Eles preferem os seus gráficos antes do texto ao invés do oposto. Eles 
preferem acesso aleatório (como hipertexto). Eles trabalham melhor quando 
ligados a uma rede de contatos. Eles têm sucesso com gratificações 
instantâneas e recompensas frequentes. Eles preferem jogos a trabalho 
“sério” (PRENSKY, 2001, p. 2). 
 

 Por estarmos lidando com esses jovens, sedentos por informações, a sala de aula 

deve ser um lugar atrativo, já que é muito fácil para o aluno trocar o foco de sua atenção para 

algo que julga ser mais interessante que a aula. Ao iniciar um conteúdo, o primeiro contato do 

estudante com o objeto de estudo deve ser um momento significativo, conforme relata 

Vasconcellos (2005). Para ele, o objeto de conhecimento que o professor propõe deve tornar-

se objeto de conhecimento para o aluno e para isso acontecer este deverá estar mobilizado. 

 Mobilizá-los não é uma tarefa fácil. Há muitos questionamentos em torno desta ação, 

mas para Charlot (2000) mobilizar é pôr em movimento. Ainda, mobilizar-se “é também 

engajar-se em uma atividade originada por móbiles” (Ibid., p. 55), ou seja, para ocorrer a 

mobilização, a dinâmica da sala de aula deverá trazer bons motivos para que isso ocorra, 

idealizando os resultados que esta mobilização proporcionará. 

 Mediante a isto, o papel do professor é “[...] provocar, desafiar, estimular, ajudar o 

sujeito a estabelecer uma relação pertinente com o objeto” (VASCONCELLOS, 2005, p. 63). 

Contribuindo a essas ações, tem-se a tecnologia como aliada, a qual faz parte ativamente da 

vida desses jovens e vem dominando os espaços educacionais trazendo inovações para 

serem utilizadas em salas de aula. Portanto, o intuito desta pesquisa é abordar o ensino de 

Matemática por meio de projetos, tendo a tecnologia como associada e mobilizando os alunos 

a se engajarem na atividade proposta. O desenvolvimento de projetos utilizando a tecnologia 

é um método que está presente ativamente em uma nova cultura de aprendizado, o 

Movimento Maker. 

 O Movimento Maker é “uma nova abordagem na qual [...], o aluno participa ativamente 

e torna-se responsável pelo processo de aprendizagem” (MEDEIROS et al., 2016, p. 1). Neste 
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sentido, o estudante produzirá seu próprio material visando a “[...] construção de soluções 

criativas para problemas multidisciplinares através da manipulação de objetos reais” (Ibid., p. 

1), tornando-se responsável por sua própria aprendizagem, ele exercerá sua autonomia e 

desenvolverá sua criatividade. 

 Atualmente, é comum encontrar nas escolas espaços destinados ao uso de 

computadores. Portanto, desde muito jovens os alunos podem ter o contato com esse tipo de 

tecnologia e desenvolver trabalhos por meio dele. Para Gadotti (2000, p. 5), 

[…] os que defendem a informatização da educação sustentam que é preciso 
mudar profundamente os métodos de ensino para reservar ao cérebro 
humano o que lhe é peculiar, a capacidade de pensar, em vez de desenvolver 
a memória. [...], a função da escola será, cada vez mais, a de ensinar a pensar 
criticamente. Para isso é preciso dominar mais metodologias e linguagens, 
inclusive a linguagem eletrônica. 
 

Dessa forma, faz parte do papel do professor propor novas abordagens de ensino, já 

que se tem a tecnologia à disposição. Um dos avanços tecnológicos dos últimos tempos foi o 

surgimento das impressoras 3D. Antigamente tinha seu uso restrito a cursos ligados às 

engenharias, hoje escolas podem adquiri-las e proporcionar esse contato com seus alunos. 

Este é o caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

(IFRS) - Campus Caxias do Sul, onde se encontra uma impressora 3D, a qual fica disponível 

para o uso dos professores e alunos desenvolverem seus projetos. 

 Para desenvolver objetos na impressora 3D é necessário utilizar programas 

específicos. Atualmente, o modelamento de objetos via softwares está mais acessível, pois 

existem programas de interface amigável e de livre acesso. Isso beneficia todas as disciplinas, 

inclusive a Matemática. Visando um de seus conteúdos, a Geometria Espacial, é possível 

criar figuras geométricas para enriquecer o aprendizado, tornando-o mais significativo e 

concreto. 

 A utilização de sólidos no ensino da Geometria Espacial é fundamental e fazer os 

alunos reproduzirem esses sólidos é ainda mais significativo, pois corrobora com seu 

aprendizado e faz com que o aluno discuta suas propriedades, conceitos e fórmulas com mais 

segurança. De acordo com Rêgo e Rêgo (2012, p. 43), 

[...] o material concreto tem fundamental importância, pois, a partir de sua 
utilização adequada, os alunos ampliam sua concepção sobre o que é, como 
é e para que aprender matemática, vencendo mitos e preconceitos negativos, 
favorecendo a aprendizagem pela formação de ideias e modelos. 
 

 Aliado a isso, também existe a motivação pessoal em realizar essa pesquisa, a qual 

surgiu ao visitar um Fab Lab no IFRS – Campus Porto Alegre. De acordo com Eychenne e 

Neves (2013, p. 9), 

Um Fab Lab agrupa um conjunto de máquinas por comando numérico de 
nível profissional, porém de baixo custo, seguindo um padrão tipológico. São 
exemplos: uma máquina de corte a laser capaz de produzir estruturas 2D e 
3D, uma máquina de corte de vinil que fabrica antenas e circuitos flexíveis, 
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uma fresadora de alta resolução para fabricar circuitos impressos e moldes, 
uma outra maior para criar peças grandes. 

 

 Uma vez por semana, este laboratório fica aberto ao público e possui um professor 

responsável por ficar no ambiente. As pessoas podem entrar, usufruir das máquinas e esse 

manuseio é realizado por eles mesmos. Caso o estudante tenha interesse em aprender a 

manuseá-las, o aprendizado fica por conta deles; o objetivo é o aluno aprender por conta, 

desenvolvendo sua autonomia. 

 Assim, este trabalho de conclusão tem como objetivo geral propor e aplicar um projeto 

aliado às aulas de Matemática e ao conteúdo de Geometria Espacial utilizando uma 

impressora 3D no ensino de Prismas e Pirâmides para uma turma do 2º ano do Curso Técnico 

em Plásticos Integrado ao Ensino Médio do IFRS - Campus Caxias do Sul, integrando o 

conteúdo ao Curso Técnico e analisando o seu impacto na aprendizagem dos alunos. 

 Como forma de alcançar o objetivo geral desta pesquisa, apresentam-se os seguintes 

objetivos específicos: 

1. Verificar por meio de um questionário as expectativas dos estudantes quanto ao 

desenvolvimento do projeto.  

2. Promover a criatividade e a autonomia dos estudantes por meio da criação de objetos 

funcionais utilizando como base os sólidos geométricos: prismas e pirâmides. 

3. Propiciar aos alunos o desenvolvimento de objetos funcionais envolvendo os 

conteúdos de prismas e pirâmides por meio da utilização do software Tinkercad. 

4. Propiciar aos alunos a confecção de objetos utilizando uma impressora 3D. 

5. Analisar os relatórios e as apresentações dos alunos de forma a identificar os 

conceitos matemáticos desenvolvidos ao longo do projeto. 

6. Analisar os relatórios produzidos pelos alunos de forma a identificar como foi a 

experiência para os alunos em participar do projeto. 

7. Analisar a relevância do ensino de Prismas e Pirâmides por meio de projetos na 

disciplina de Matemática. 

8. Verificar junto aos professores da área técnica, por meio de uma entrevista, a 

possibilidade deste projeto tornar-se interdisciplinar com as disciplinas do Curso 

Técnico em Plástico. 

 Este trabalho está estruturado da seguinte maneira: no Capítulo 2, aborda-se uma 

contextualização sobre o Movimento Maker e sua relação com o ambiente escolar. No 

Capítulo 3, tem-se uma breve contextualização histórica do Ensino Técnico Integrado ao 

Ensino Médio, turma em que foi desenvolvido este projeto. Após, no Capítulo 4, aborda-se 

uma análise sobre a aplicação de projetos no ensino de Matemática. No Capítulo 5, apresenta-

se a metodologia utilizada neste trabalho e também os procedimentos adotados para sua 

execução. Após, tem-se a aplicação do projeto, Capítulo 6, neste será descrito como a 
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pesquisa se desenvolveu de acordo com as fases descritas na metodologia. No Capítulo 7, 

apresenta-se uma análise das entrevistas feitas com os professores da área técnica sobre a 

visão deles para com este projeto e a possiblidade de no futuro promover a 

interdisciplinaridade entre as disciplinas. Por fim, no Capítulo 8, tem-se as considerações 

finais do trabalho referente aos objetivos propostos e as análises feitas em cada fase. 
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2 MOVIMENTO MAKER 

 

 Aliar o pensamento com o fazer é uma das premissas do Movimento Maker. Na 

tradução livre do inglês para o português, maker significa criador, aquele que faz, produz. 

Essa nomenclatura foi baseada no “Faça você mesmo” ou, do inglês, “Do it Yourself” (DIY), o 

qual vem sendo desdobrado em um conceito complementar o “Do it with others” (DIWO), o 

que significa “Faça com os outros” (SAMAGAIA; NETO, 2015), o primeiro é um conceito antigo 

que foi aprimorado para o segundo com o passar dos anos. 

 Entretanto, a diferença entre o Movimento Maker e o DIY é que este “[...] não 

necessariamente imprime uma cultura de compartilhamento online, que é característica do 

Movimento Maker” (NEVES; RAGUSA, 2014, p. 14), ou seja, o DIY é uma produção para si, 

enquanto o Movimento Maker é compartilhado. 

 De acordo com as autoras Halverson e Sheridan (2014, p. 496) este movimento “[...] 

refere-se amplamente ao crescente número de pessoas engajadas na produção criativa de 

artefatos em suas vidas diárias e que encontram fóruns físicos e digitais para compartilhar 

seus processos e produtos com os outros”. Além disso, os indivíduos “makers” 

[...] identificam-se ainda a um movimento organizado, estruturado a partir da 
noção de mínimos recursos e máxima partilha de ideias, de projetos e de 
concepções. Ainda que a proposta não seja necessariamente incompatível 
com a comercialização dos objetos assim concebidos ou construídos 
(SAMAGAIA; NETO, 2015, p. 2). 
 

 Portanto, inventar, produzir, compartilhar são ações bases para a disseminação desse 

movimento, o qual inspira pessoas a serem criativas e autônomas em seus projetos, podendo 

até produzir objetos que tragam um retorno financeiro. 

 

2.1 MOVIMENTO MAKER NA EDUCAÇÃO 

 

 Com o passar dos anos, teve-se um avanço exponencial da tecnologia em todos os 

setores da sociedade. De acordo com Blikstein (2013), o Sistema Educacional, no início da 

era tecnológica, abandonou a ideia de que a programação seria um objetivo pedagógico, pois 

era de difícil aprendizagem e improvável para melhorar o aprendizado em Matemática e 

Ciências. 

 Contudo, ele relata que pesquisas foram feitas e, desde os anos setenta, tem-se 

trabalhado na criação de ferramentas que tornem a programação mais acessível para a 

aprendizagem. Nota-se que surgiram diversos tipos de programas voltados para a linguagem 

de programação, como o Logo, o Scratch e muitos outros (Ibid., p. 2). Além disso, muitas 

escolas abordam em seu currículo aulas de robótica desde os anos iniciais.  
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 Por essa expansão tecnológica na educação, surgiram em algumas escolas e 

faculdades espaços destinados aos alunos desenvolverem seus projetos, esses espaços são 

os Fab Labs (abreviação do termo em inglês fabrication laboratory, em português, laboratório 

de fabricação) (EYCHENNE; NEVES, 2013). 

 Historicamente, “o primeiro Fab Lab surgiu no Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), mais especificamente no laboratório interdisciplinar chamado Center for Bits and Atoms 

(CBA) fundado em 2001 pela National Science Foundation (NSF)” (Ibid., p. 10). De acordo 

com Blikstein (2013, p. 6), este laboratório seria um lugar paralelo “[…] às escolas, onde os 

alunos poderiam fazer, construir e compartilhar suas criações com segurança”. 

 Para ser considerado um Fab Lab, as autoras Eychenne e Neves (2013) relatam que 

é necessário ter um conjunto de máquinas de nível profissional, porém de baixo custo, 

seguindo um padrão tipológico1. Algumas delas são: uma impressora 3D, uma máquina de 

corte a laser, uma máquina de corte de vinil e uma fresadora de alta resolução. Ainda, elas 

relatam que a principal característica deste laboratório é o seu livre acesso, ou seja, qualquer 

pessoa pode acessá-lo independente da sua formação, projeto e comercialização. Infere-se 

também destas autoras, que os Fab Labs, de acordo com seu financiamento, organização e 

equipe de trabalho, se separam em três categorias: Profissionais, Públicos e Acadêmicos 

 Os Fab Labs Profissionais são desenvolvidos junto com empresas, auto-

empreendedores e makers. Estes precisam se sustentar financeiramente para manter o 

laboratório em funcionamento. Entretanto, uma vez por semana devem abrir o Fab Lab para 

o público externo usufruir das máquinas pagando somente o material utilizado (Ibid., 2013). 

 Os Fab Labs Públicos são sustentados pelo governo, institutos de desenvolvimento e 

comunidades locais. Estes têm como característica a total gratuidade dos recursos e a 

utilização em tempo integral (Ibid., 2013). 

  Os Fab Labs Acadêmicos são fundados em universidades ou centros de ensino, os 

quais têm como objetivos desenvolver uma cultura de aprendizagem por meio da prática, 

permitir que seus estudantes realizem seus projetos utilizando as máquinas, estabelecendo 

um espaço transdisciplinar e aberto a todos (Ibid., 2013). 

 Atualmente, existem 1325 Fab Labs em todo o mundo (FABLABS, 2018). Na Figura 1, 

encontra-se a representação mundial dessa quantidade e pode-se perceber a grande 

concentração desses laboratórios no continente europeu. 

 
 
 
 

                                                
1 Tipológico: relativo a tipologia, é considerado um sistema de classificação por tipos. (AURÉLIO. 
Dicionário online. Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com>. Acesso em: 21 out. 2018.) 
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Figura 1 – Fab Labs no Mundo. 

 
Fonte: Fab Labs (2018). 

 

 Além disso, na Tabela 1, encontra-se uma relação dos 10 países com maiores 

números de Fab Labs. Em primeiro lugar tem-se os Estados Unidos com 184 Fab Labs, 

seguido da França, com 162 e da Itália, com 140. O Brasil, apesar de ser considerado um 

país subdesenvolvido, se encontra na 5º posição, com 52 laboratórios. 

 
Tabela 1 – Os 10 países com maiores números de Fab Labs. 

Colocação País Quantidade 

1º Estados Unidos 184 

2º França 162 

3º Itália 140 

4º Espanha 53 

5º Brasil 52 

6º Índia 52 

7º Alemanha 49 

8º Reino Unido 43 

9º Holanda 33 

10º Rússia 33 

Fonte: Adaptado de Fab Labs (2018). 

 
 Aos poucos, no Brasil, projetos relacionados com o Movimento Maker e os Fab Labs 

estão sendo elaborados e aplicados. Um desses projetos, conforme relata Adalberto (2016) 

em seu artigo, realizado na disciplina de Matemática, foi a construção de um braço biônico, 
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um carro movido a ar e um robô, em turmas do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, com o 

intuito de trabalhar conteúdos de Geometria. Os alunos podiam usar ferramentas e diversos 

materiais para a construção. A autora relata que tiveram situações inesperadas e alguns casos 

sem êxito, mas, ao fim de uma das montagens “[...] foi constatado que os alunos que 

participaram da oficina não tinham mais dificuldade com estes conteúdos” (Ibid., p. 6). 

 Não só na Matemática pode-se desenvolver projetos com caráter tecnológico, em 

outras disciplinas também é possível. Este é o caso do projeto de Ciências descrito por 

Medeiros et al. (2016) com estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental. O objetivo 

deste projeto era utilizar um ambiente de fabricação digital para estudar sobre os diferentes 

processos de produção de energia. Neste, os alunos visitaram um Fab Lab, onde puderam 

ver e entender o funcionamento das máquinas, além de aprimorar o projeto analisado, 

sugerindo mudanças para a eficácia da produção de energia, utilizando os materiais e 

equipamentos do Fab Lab. 

 Os autores relataram que ao final do projeto, perceberam o grande interesse dos 

alunos em entender o funcionamento de um Fab Lab, além de compreender melhor o 

conteúdo teórico explicado em sala de aula. Ainda, promover este contato aos estudantes 

aproxima-os de uma aprendizagem criativa, a qual 

[...] pode ser entendida como uma transformação pessoal a partir da 
conquista de novas habilidades e conhecimentos, que ocorrem através do 
engajamento direto na realização de projetos particulares ou coletivos que 
sejam genuinamente relevantes para os envolvidos, e aposta que a inovação 
está voltada para pessoas, tornando-as capazes de lidar com a tecnologia 
que muda o tempo todo, guiando para o desenvolvimento de seres criativos 
capazes de desenvolver produtos em qualquer contexto (Ibid., p. 2). 
 

 Dessa forma, ao perceber que projetos como esses influenciam positivamente no 

aprendizado dos estudantes, o contato entre os alunos e a tecnologia é algo que as escolas 

podem e devem promover, pois despertam nos estudantes o interesse em criar, fazer, 

participar de um movimento que só tem a trazer benefícios a eles. 

 

2.2 IMPRESSORA 3D 

 

 A impressora 3D é uma das máquinas que compõem um Fab Lab. Em sites de 

fornecedores licenciados de impressora 3D, o valor desta varia de R$ 4.000,00 a R$ 

20.000,002, sendo que este preço oscila conforme o tamanho da impressora, a qualidade e o 

tempo de impressão. Ainda, manuseá-la é fácil, o que atrai diversas pessoas que buscam 

desenvolver seus projetos com um baixo custo de produção. De acordo com Lemke, Siple e 

                                                
2 Valores consultados no site de fornecedores licenciados. Disponível em: 
<https://store.cliever.com/produtos/> e <https://www.up3dbrasil.com.br/impressoras-3d/>. Acesso em 
30 nov. 2018. 
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Figueiredo (2016, p. 5), “a impressão 3D foi uma tecnologia desenvolvida, na década de 80, 

como uma opção rápida para prototipagem de projetos e atualmente vem sendo usada por 

diversos setores, inclusive na educação”. 

 Na área da educação, “há tempos que materiais educativos são usados pelos 

professores em diversas disciplinas” (SLAVKOVSKY, 2012, p. 4), sendo estes confeccionados 

com diferentes tipos de materiais. Todavia, o surgimento das impressoras 3D possibilitou o 

desenvolvimento rápido desses objetos, além de possuírem uma alta durabilidade.  

 O surgimento das impressoras 3D foi um dos grandes avanços tecnológicos e trazê-

las para dentro das salas de aula, com a proposta do Movimento Maker, enriqueceu ainda 

mais as metodologias abordadas pelos professores. Essa tecnologia, segundo Aguiar (2016, 

p. 37), é uma “técnica de construir sólidos tridimensionais, camada por camada, umas sobre 

as outras, até formar o objeto. Essa técnica também é chamada de manufatura aditiva, pois a 

matéria-prima vai sendo adicionada gradualmente até concluir a construção de um objeto”. 

 Para construir esses objetos 3D, é necessário o uso de um software que faça o 

modelamento do objeto a ser construído. Atualmente, esses programas são acessíveis aos 

usuários e de fácil aprendizado, portanto, tanto professores quanto os alunos podem se 

arriscar nas construções de diversos objetos 3D. Segundo Slavkovsky (2012, p. 2), 

As impressoras 3D permitem que professores e alunos criem modelos do que 
são conceitos tradicionalmente abstratos. Desde formas básicas nas 
primeiras aulas de geometria, como cilindros, esferas, cones e cubos, a 
sólidos de revolução em cálculo, a problemas em topologia, as impressoras 
3D podem criar modelos de sólidos de qualquer problema que possa ser 
representado fisicamente.  
 

 Em vista disso, o ensino abstrato pode ser aliado da tecnologia de impressão 3D, a 

qual “propicia a construção de materiais concretos que antes só eram acessíveis virtualmente, 

possibilitando que o aluno compreenda melhor o conteúdo trabalhado com estes modelos por 

meio do manuseio e exploração desses materiais” (BASNIAK; LIZIERO, 2017, p. 449), 

tornando fácil de visualizar as situações propostas pelo professor. 
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3 ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

 

 Em função do projeto ser desenvolvido em uma turma do 2º Ano do Curso Técnico em 

Plástico Integrado ao Ensino Médio, neste capítulo será abordada uma breve contextualização 

deste ensino, da sua criação até os tempos atuais.  

 A história do ensino no Brasil é marcada por diversas reformas educacionais. Nos 

últimos anos, teve-se o Decreto nº 2.208/97 que separou a formação profissional do Ensino 

Médio, e a própria reforma deste último decreto, por meio de Diretrizes Curriculares Nacionais 

baseadas em competências. Este, foi revogado pelo Decreto nº 5.154/2004, o qual retoma a 

discussão da formação integrada inspirada pela concepção de educação politécnica. 

Atualmente, tem-se também uma contrarreforma implementada pela Lei nº 13.415/2017, a 

qual retoma algumas medidas de reformas anteriores (RAMOS, 2017). 

 Com base no exposto acima, percebe-se muitas oscilações no cenário educacional 

brasileiro e é notável a forte ligação que este tem com a inserção do aluno no mercado de 

trabalho. Atualmente, tem-se, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

(BRASIL, 1996), em seu Art. 2, que a educação “[...] tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho”. Portanto, Saviani (2007, p. 154) faz a seguinte reflexão quanto a relação 

entre o homem e o trabalho: 

Podemos, pois, dizer que a essência do homem é o trabalho. A essência 
humana não é, então, dada ao homem; não é uma dádiva divina ou natural; 
não é algo que precede a existência do homem. Ao contrário, a essência 
humana é produzida pelos próprios homens. O que o homem é, é-o pelo 
trabalho. 
 

 Por esse viés, tem-se então, a Educação Profissional e Tecnológica, a qual, de acordo 

com a LDB (BRASIL, 1996), em seu Art. 39, “[...] integra-se aos diferentes níveis e 

modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia”, ainda, 

nessa mesma lei, no Art. 40, “a educação profissional será desenvolvida em articulação com 

o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições 

especializadas ou no ambiente de trabalho”. 

 A LDB (BRASIL, 1996) reafirma essa relação que o ensino básico tem com o trabalho 

e nos dá diretrizes de como essa integração entre a educação profissional e a básica deve 

ocorrer, entretanto, há diversos questionamentos de como fazê-lo.  

 Ramos (2008) aponta em seu artigo três dimensões para o conceito de integração, os 

quais se complementam entre si. Um dos sentidos que ela aborda é a integração das 

dimensões fundamentais da vida: o trabalho, a ciência e a cultura. O trabalho é compreendido 

como as realizações humanas, não somente como uma prática econômica; a ciência, como 
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sendo os conhecimentos produzidos pela humanidade, por meio do trabalho; e a cultura, que 

são os valores e as normas que orientam a vida em sociedade.  

 Portanto, compreender essas relações  

[...] significa compreender o trabalho como princípio educativo, o que não se 
confunde com o “aprender fazendo”, nem é sinônimo de formar para o 
exercício do trabalho. Considerar o trabalho como princípio educativo 
equivale dizer que o ser humano é produtor de sua realidade e, por isto, se 
apropria dela e pode transformá-la. Equivale dizer, ainda, que nós somos 
sujeitos de nossa história e de nossa realidade (Ibid., p. 4). 

 

 O outro sentido de integração, abordado por esta mesma autora, é as formas de 

integração do Ensino Médio com a Educação Profissional. Neste, tem-se a realização de um 

curso, com duração de quatro anos, que ao final dele o aluno tem concluído a educação básica 

e também a profissional. Contudo, Ramos (2008) informa que esta forma de integração deve 

seguir algumas diretrizes ético-políticas, como: a integração de conhecimentos gerais e 

específicos; a construção do conhecimento pela mediação do trabalho, da ciência e da cultura; 

a utopia de superar a dominação dos trabalhadores e construir sua emancipação. 

 O último sentido de integração relatado por ela, é a integração entre conhecimentos 

gerais e específicos adequando-se a uma totalidade curricular. Tende-se, muitas vezes, a 

aplicar em sala de aula conteúdos abstratos que não demonstram sua aplicabilidade no 

cotidiano, pois um “[...] conhecimento de formação geral só adquire sentido quando 

reconhecido em sua gênese a partir do real e em seu potencial produtivo” (Ibid., p 17). Assim 

como um ensino específico, sem sua vinculação com a teoria, “a pessoa poderá até executar 

corretamente procedimentos técnicos, mas não poderá ser considerado um profissional bem 

formado” (Ibid., p. 17). 

 Por vários aspectos já debatidos nesta seção, percebe-se na cultura brasileira uma 

intensa pressão para a inserção do jovem no mercado de trabalho,  

O Ensino Técnico articulado com o Ensino Médio, preferencialmente 
Integrado, representa para a juventude uma possibilidade que não só 
colabora na sua questão da sobrevivência econômica e inserção social, como 
também uma proposta educacional, que na integração de campos do saber, 
torna-se fundamental para os jovens na perspectiva de seu desenvolvimento 
pessoal e na transformação da realidade social em que estão inseridos 
(SIMÕES, 2007, p. 84) 
 

 Portanto, por essas questões expostas, muitos jovens se beneficiam do Ensino 

Técnico Integrado ao Ensino Médio, o qual torna-se uma segurança para o futuro em possuir 

uma colocação no mercado de trabalho, já que esta é uma das preocupações desses jovens.  

 Neste sentido, consta no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Técnico em Plásticos 

Integrado ao Ensino Médio do IFRS - Campus Caxias do Sul (IFRS, 2016, p. 13) o objetivo de 

“[...] ofertar cursos que devem, ao mesmo tempo, suprir necessidades de desenvolvimento da 

região, bem como proporcionar aos egressos desses cursos não apenas emprego, mas uma 

nova perspectiva de vida em sua trajetória como cidadão.”. 
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 Ratificando isto, é necessário que as Instituições de Ensino tenham um bom currículo 

integrador, que possibilite “[...] ao estudante a compreensão do contexto no qual está inserido, 

para que possa intervir nele, em função dos interesses coletivos” (MOURA, 2008, p. 23). 

Dessa forma, este projeto corrobora a integração entre os conhecimentos gerais e específicos 

do Curso Técnico em Plásticos, visando o aprendizado em sua totalidade curricular. 
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4 TRABALHANDO MATEMÁTICA POR MEIO DE PROJETOS 

 

 Neste capítulo será descrita a utilização de projetos no ensino de Matemática, pois 

utilizar-se-á desta metodologia de ensino nesta pesquisa. 

 Desenvolver atividades diferenciadas em sala de aula torna-se, muitas vezes, um 

desafio para o professor, visto que demanda um bom planejamento e as aulas ficam 

suscetíveis a imprevistos. Entretanto, trabalhar com projetos oportuniza um ambiente de 

aprendizagem com recursos para realizar investigações, diferentemente de trabalhar somente 

com exercícios (SKOVSMOSE, 2000). Ainda, sabe-se que desenvolver projetos com os 

alunos torna a aprendizagem mais significativa e possibilita atividades em grupo. Hernández 

e Ventura (1998, p. 61) relatam que  

A função do projeto é favorecer a criação de estratégias de organização dos 
conhecimentos escolares em relação a: 1) o tratamento da informação e, 2) 
a relação entre os diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses 
que facilitem aos alunos a construção de seus conhecimentos, a 
transformação procedente dos diferentes saberes disciplinares em 
conhecimento próprio. 

 

 O papel do professor é gerenciar “[...] o processo pedagógico favorecendo momentos 

que provoquem no aluno a autonomia de pensar, agir, intervir, isto é, que conduzam o aluno 

a uma aprendizagem pluralista, permitindo, assim, conexões com várias áreas do 

conhecimento” (MIRANDA, 2014, p. 41). Reforçando esse pensamento, Cattai (2007, p. 39) 

explica que “os projetos devem permitir que o aluno perceba sua autoria e aprenda fazendo. 

Isto não significa que a presença e orientação do professor no desenvolvimento das atividades 

não sejam importantes”, ou seja, é necessário a orientação do professor nesse momento de 

aprendizado. 

 No âmbito da Matemática, Skovsmose (2000) elabora uma matriz com seis tipos de 

ambientes de aprendizagem, conforme Tabela 2, para que o professor ofereça novos recursos 

em sala de aula para levar seus alunos a agir e a refletir, oferecendo uma educação 

matemática de dimensão crítica. 

 
Tabela 2 – Ambientes de Aprendizagem. 

 Exercícios Cenário para Investigação 

Referências à matemática pura (1) (2) 

Referências à semi-realidade (3) (4) 

Referências à realidade (5) (6) 

Fonte: Skovsmose (2000). 

 

 No ambiente (1), o autor relata que há a predominação de exercícios no contexto de 

matemática pura, no (2) um ambiente que envolve números e figuras geométricas e no (3), 

exercícios com referências à semi-realidade; essa semi-realidade é caracterizada por 



25 
 

 
 

problemas contextualizados, mas com uma realidade distorcida e sem aprofundamento da 

situação apresentada. O ambiente (4) está relacionado com o (3), mas naquele os alunos são 

convidados a participarem ativamente e fazerem explorações e explicações. No (5), tem-se 

exercícios baseados na vida real e, no ambiente (6), tem-se a aplicação de projetos, os quais 

“as referências são reais, tornando possível aos alunos produzirem diferentes significados 

para as atividades (e não somente os conceitos)” (Ibid., p. 78).  

 O autor aborda ainda que é um grande desafio para a educação matemática baseada 

em projetos, criar uma harmonia entre o trabalho com projetos e as atividades em sala de 

aula, entretanto, ele não defende que ela deve se manter em somente um ambiente e sim “[...] 

que a educação matemática deve mover-se entre os diferentes ambientes tal como 

apresentado na matriz” (Ibid., p. 79). 

 Portanto, apesar do ensino de Matemática muitas vezes ser atrelado em somente uma 

metodologia, é possível planejar diferentes situações e mover-se por esses ambientes de 

aprendizagem, pois permear por estes cenários “[...] coloca desafios para o professor. A 

solução não é voltar para a zona de conforto do paradigma do exercício, mas ser hábil para 

atuar no novo ambiente” (Ibid., p. 83). 

 Aliado a isso, com o advento da tecnologia, a inserção de computadores, celulares e 

tablets no âmbito educacional, possibilitou uma expansão de recursos para serem utilizados 

em salas de aula e consequentemente no desenvolvimento de projetos. Sobre essas 

produções, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2000, p. 50), 

destacam que: 

O desenvolvimento de projetos, conduzidos por grupos de alunos com a 
supervisão de professores, pode dar oportunidade de utilização dessas e de 
outras tecnologias, especialmente no Ensino Médio. Isso, é claro, não ocorre 
espontaneamente, mas sim como uma das iniciativas integrantes do projeto 
pedagógico de cada unidade escolar, projeto que pode mesmo ser 
estimulado pelas redes educacionais. 
 

 Ademais, na área de Matemática e suas Tecnologias, encontra-se na proposta da 

Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio que “[...] a realização de projetos 

potencializa atividades de investigação não apenas para aplicar conhecimentos matemáticos, 

mas também para responder a questões de urgência social.” (BRASIL, 2018, p. 526), ou seja, 

o desenvolvimento de projetos intensifica o aprendizado desses estudantes em aplicar seus 

conhecimentos matemáticos. 

 Compactuando a isto, Cattai (2007, p. 144) já informava que “[...] a implementação do 

trabalho com projetos pode ser feita, tanto no sentido de estudar um tema não relacionado à 

Matemática, como para tratar de conteúdos desta disciplina”. Oliveira e Pinheiro (2009) 

abordavam também que a contextualização de conteúdos de Matemática auxilia na 

aprendizagem e interligá-los a outras disciplinas favorece um ensino mais significativo, o qual 
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não fica atrelado somente à resolução de problemas e aos exercícios expostos no livro 

didático, mas sim que promova atividades desafiadoras que instiguem os alunos a pensar e a 

resolver. 

 Com vistas a todo o exposto, no próximo capítulo tem-se a Metodologia, no qual serão 

descritos os passos para o desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso. 
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5 METODOLOGIA 

 

Para esta pesquisa foi utilizada a metodologia qualitativa a qual, de acordo com Martins 

(2004), realiza um estudo intensivo dos dados tanto em amplitude quanto em profundidade e 

possui como característica principal a flexibilidade quanto às técnicas de coletas de dados. 

Ainda, Bauer e Gaskell (2012, p. 30) informam que muitas vezes a pesquisa qualitativa “[...] é 

vista como uma maneira de dar poder ou dar voz às pessoas, em vez de tratá-las como 

objetos”.  

Dentro desta categoria de pesquisa, pode-se abordar a pesquisa-ação, a qual possui 

também um caráter flexível e envolve a ação dos pesquisadores e dos grupos interessados 

(GIL, 2010). Para este tipo de pesquisa é muito importante a participação ativa dos envolvidos 

e a troca constante de informações, porém, conforme aborda Thiollent (2011, p. 22), “[...] a 

participação dos pesquisadores não deve chegar a substituir a atividade própria dos grupos e 

suas iniciativas”, ou seja, estes deverão realizar a atividade proposta pelo pesquisador, 

desenvolvendo sua autonomia e senso crítico perante as situações encontradas. 

Por este caráter flexível, Thiollent (2011) ainda afirma que a pesquisa-ação não possui 

um roteiro rígido a ser seguido, mas, ela prioriza o início e o fim, com as fases exploratória e 

a divulgação dos resultados, respectivamente. O autor também defende que as fases 

intermediárias podem ficar a critério dos pesquisadores, já que é possível surgir muitos 

caminhos a serem seguidos durante este período. 

 

5.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A turma na qual foi desenvolvida a atividade, foi uma do 2º ano do Curso Técnico em 

Plásticos Integrado ao Ensino Médio do IFRS - Campus Caxias do Sul, no turno da tarde, em 

que a professora regente de Matemática foi a orientadora deste trabalho. A turma era 

composta por 20 alunos, sendo 9 meninas e 11 meninos, e as aulas aconteciam nas quartas-

feiras, das 13h30 às 16h203, totalizando 3 períodos semanais de 50 minutos cada. Entretanto, 

teve-se a saída de um aluno, após o recesso escolar, ficando apenas com 19 alunos. 

A escolha de trabalhar com esse grupo de alunos se deu pelo fato de serem estudantes 

voltados para o Ensino Técnico em Plásticos, pois o filamento utilizado pela impressora 3D 

na construção dos objetos é um polímero, o qual é objeto de estudo dos alunos em suas 

disciplinas técnicas.  

De acordo com o PPC (IFRS, 2016, p. 63), a metodologia baseada no curso relata que 

é “[...] imprescindível proporcionar aos educandos experiências de ensino e de aprendizagem 

                                                
3 Durante este período os alunos possuem um intervalo de 20 minutos, sendo este das 15h10 às 15h30. 
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que integrem a teoria e a prática, nas quais eles poderão vivenciar o trabalho coletivo e 

interativo”.  

Analisando esse fragmento do PPC, ressalta-se a necessidade e a importância de 

desenvolver atividades de ensino diferenciadas; estas devem promover experiências que 

integrem o ensino teórico com o prático, subsidiando para o momento em que o aluno 

ingressar no mercado de trabalho. 

Alicerçado a este pensamento, em Matemática, será desenvolvido na disciplina de 

Matemática um projeto em dupla com os estudantes desta turma, em que o conteúdo a ser 

trabalhado será a Geometria Espacial, abordando dentro desta dois sólidos geométricos: 

prismas e pirâmides. Portanto, para fins de organização, os procedimentos metodológicos 

serão divididos em quatro fases: exploratória, de elaboração, de construção e de divulgação 

dos resultados. 

 

5.1.1 Fase Exploratória 

 

Conforme aborda Gil (2010), a fase exploratória é o momento em que se determina o 

campo de investigação e as expectativas dos interessados. Desse modo, a pesquisadora fez 

uma observação na turma em que foi aplicado o projeto, durante um período de 50 minutos, 

percebendo o rendimento dos alunos e suas participações em aula. 

Após, em uma aula introdutória, a pesquisadora apresentou o projeto aos alunos e, 

em seguida, solicitou o preenchimento de um questionário (Apêndice A) e o Termo de 

Consentimento (Apêndice E e F) em participar deste trabalho de conclusão de curso. Tendo 

alunos menores de idade ficou estipulada a entrega deste para a semana seguinte. O 

questionário foi realizado individualmente e tinha o intuito de verificar o interesse deles em 

participarem da elaboração e confecção de objetos 3D e, também, conhecer melhor o público 

que participou desta pesquisa.  

 

5.1.2 Fase de Elaboração 

 

Após a aplicação do questionário, realizou-se a apresentação do software Tinkercad 

aos alunos pela pesquisadora, com o objetivo de familiarizá-los com esse programa. Neste 

momento foi explicado seus principais tópicos e também demonstrados alguns exemplos de 

objetos a serem construídos por meio dele.  

Vale ressaltar que os alunos deste curso possuem em sua organização curricular a 

disciplina de Desenho Técnico realizada no 1º ano do Ensino Médio como formação técnica 

(IFRS, 2016, p. 21). Portanto, conjecturou-se que eles já possuíam habilidades para a criação 

de desenhos técnicos, além de possuírem familiaridade com outros softwares de 
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modelamento. Dessa forma, a utilização do software Tinkercad não foi obrigatória, entretanto, 

foram demonstrados suas funções, pois é um programa de fácil manipulação. 

Ao final da apresentação do software, foi proposta uma atividade para os alunos 

desenvolverem um objeto, com o intuito de demonstrarem suas dúvidas relacionadas a ele. 

Na Figura 2, é apresentada a página inicial do Tinkercad, espaço destinado ao 

desenvolvimento dos objetos 3D. Esse é um software online e gratuito, além de ser uma 

ferramenta fácil de modelagem e projetos 3D (TINKERCAD, 2018), possui uma interface 

amigável e com tutoriais para principiantes; com ele é possível criar objetos 3D e publicá-los 

para que outras pessoas tenham acesso, criando uma vasta galeria. 

  
Figura 2 – Página inicial de desenvolvimento dos objetos 3D do software Tinkercad. 

Fonte: Tinkercad (2018). 
 

Após a apresentação do software, foi proposto para os alunos da turma do Curso 

Técnico em Plásticos que em duplas desenvolvessem dois objetos 3D, com o intuito de 

instigá-los na criatividade e na autonomia. Sendo assim, os alunos deviam elaborar dois 

objetos funcionais utilizando o Tinkercad, ou em outro software de modelamento, e finalizar 

sua construção na impressora 3D.  

Para a elaboração do primeiro objeto no programa, eles deviam escolher no mínimo 

dois prismas distintos e, utilizando a criatividade, desenvolveriam um objeto/produto que tenha 

uma função prática relevante e que contemplem os sólidos escolhidos. Pensando na fase de 

construção, a impressora 3D possui um espaço máximo a ser utilizado, portanto, a elaboração 

do objeto 3D não poderia ultrapassar a medida de 8 cm de comprimento, de largura e de 

altura. Ao final da elaboração de cada sólido, os alunos entregariam um relatório descritivo 

referente ao produto desenvolvido de acordo com o Apêndice B.  

Nesse apêndice, encontra-se o Modelo de Relatório separado em Parte I e Parte II. A 

Parte I foi entregue pelos alunos ao final de cada elaboração do objeto 3D, ou seja, eles 
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entregavam dois relatórios, antes da sua construção na impressora 3D. Neste, foi solicitado o 

nome dado ao objeto 3D pelo grupo, as imagens com as respectivas medidas, a área total e 

o volume, com a resolução dos cálculos, a funcionalidade do objeto criado, um parecer do 

grupo quanto ao trabalho realizado em equipe e as dificuldades ou facilidades encontradas 

durante a elaboração.  

Para a elaboração do segundo objeto no software, os critérios estabelecidos eram os 

mesmos que utilizados na construção anterior, entretanto, diferente da outra construção, eles 

podiam escolher pelo menos uma pirâmide ou o tronco de pirâmide para a produção do seu 

produto. 

Para subsidiar os conceitos de Prisma e Pirâmides aos alunos, a professora regente 

da disciplina de Matemática trabalhou este conteúdo em sala de aula e este trabalho foi parte 

do conjunto de avaliações desta disciplina no segundo trimestre. Na Tabela 3, são 

apresentados os sólidos que os alunos utilizaram no desenvolvimento deste projeto de 

pesquisa.  

 
Tabela 3 – Relação de sólidos geométricos abordados. 

 Triangular Quadrangular Hexagonal 

Prismas 

 

 

 

 

Pirâmides 

 
  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para cada objeto os alunos tinham um tempo de duas semanas para a elaboração e 

para a entrega do relatório. Durante este momento, eles podiam usufruir de atendimentos 

extraclasse com duração de uma hora por semana com a pesquisadora. É importante 

ressaltar que, durante o atendimento, não houve intervenção quanto à produção dos alunos, 

pois um dos objetivos desse trabalho de conclusão de curso é que os próprios estudantes 

desenvolvam a habilidade de construção, bem como a manipulação do software. 

O método de avaliação, nesta fase, se deu por meio da observação, a qual avaliou o 

comportamento dos alunos durante a elaboração dos objetos 3D, os atendimentos extraclasse 

e as conversas informais realizadas durante este processo. 

 

5.1.3 Fase de Construção 

 

Neste momento foi realizada, por parte da pesquisadora e da professora regente de 

Matemática, a avaliação da Parte I dos relatórios entregues pelos alunos no final da Fase de 

Elaboração. Ambas analisaram e verificaram se os critérios estabelecidos foram 

contemplados, bem como a criatividade e autonomia de cada grupo, dando aos alunos um 

retorno. Para preservar a participação dos alunos envolvidos, as duplas foram nomeadas de 

1 a 9 de acordo com a ordem de apresentação, realizadas na última fase (Divulgação dos 

Resultados) para assim facilitar as análises dos objetos e relatórios. 

Além disso, nesta fase, cada dupla escolheu um dos dois objetos elaborados no 

software Tinkercad para realizar sua confecção na impressora 3D. Neste momento, a 

impressão ocorreu não somente nos períodos de Matemática, sendo necessário imprimir no 

horário de outras disciplinas; para esses casos, foi solicitada a liberação dos alunos.  

Então, aleatoriamente eram chamadas as duplas para iniciar a impressão. A 

pesquisadora instruía-os quanto ao funcionamento da impressora 3D e estes acompanhavam 

o início da impressão, voltavam para a sala de aula e, ao término da impressão, retornavam 

para adquirir seu objeto.  

Portanto, cada dupla ficou responsável por dar início e fim à impressão dos objetos. A 

pesquisadora acompanhou este momento, mas, bem como na fase de elaboração, não fez 

nenhuma intervenção quanto à manipulação da impressora 3D, a não ser quando ocorria 

algum problema como quebras do objeto, bloqueios na impressora, etc., nos quais os alunos 

não estavam presentes e era necessário intervir. 

 

5.1.4 Fase de Divulgação dos Resultados  

 

Finalizadas as construções, em forma de seminário, os alunos tiveram um tempo de 

10 minutos para apresentar os objetos confeccionados, bem como os critérios avaliados na 
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fase de elaboração, relatando como foi este projeto na visão deles. Os espectadores desta 

apresentação eram os próprios colegas, a professora regente da disciplina de Matemática e 

foram convidados os professores desses alunos que ministram as disciplinas de Reologia e 

Materiais Poliméricos4 para assistirem às apresentações e posteriormente opinaram, por meio 

de uma entrevista, se este projeto de ensino pode promover a interdisciplinaridade com o 

Curso Técnico em Plásticos. Na análise das entrevistas, os professores foram nominados de 

P1 e P2, com o intuito de diferenciar ao leitor as respectivas falas. 

De acordo com Thiollent (2011), esta fase tratou-se de conhecer os resultados da 

pesquisa e gerar reações, contribuindo para a reflexão dos fatos propostos e do impacto 

produzido nos envolvidos. Diante disso, foi nesse momento que os alunos apresentaram a 

Parte II do Relatório (Apêndice B). Essa parte continha algumas perguntas, as quais 

abordaram aspectos subjetivos desse trabalho de conclusão de curso englobando todos os 

processos realizados até aquele momento pelos estudantes. O intuito foi analisar, por meio 

do ponto de vista dos alunos, como foi a experiência deles em participar de um projeto como 

este, como foi a utilização da impressora 3D, se tiveram ou não dificuldades durante os 

processos, se este projeto foi relevante para o aprendizado em Matemática e se, ao final disto, 

se considerariam pessoas makers. 

Após as apresentações, avaliou-se também a perspectiva da pesquisadora quanto ao 

desenvolvimento de projetos na disciplina de Matemática, retomando os objetivos iniciais da 

pesquisa, os quais incentivavam a criação de objetos funcionais utilizando o software 

Tinkercad e a sua confecção em uma impressora 3D, além de estimular o desenvolvimento 

da criatividade e da autonomia dos alunos nas confecções desses objetos, os quais são 

características principais do Movimento Maker. 

Para melhor organização, na Tabela 4, encontra-se o cronograma referente as aulas 

dadas pela professora regente da disciplina de Matemática e as aulas que tiveram intervenção 

da pesquisadora. Apresenta-se nesta também, a duração de acordo com os períodos de aula 

e o que foi abordado em cada uma das aulas. 

  
Tabela 4 – Cronograma das aulas de Matemática durante a aplicação do projeto. 

Data Períodos Descrição 

06/06/2018 1 Apresentação do projeto aos alunos.  

13/06/2018 3 
Aula sobre a área de prismas e apresentação do software 

Tinkercad pela pesquisadora.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

                                                
4 Disciplinas do Curso Técnico em Plásticos, as quais fazem parte da formação técnica conforme o 

PPC (BRASIL, 2016). 
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Tabela 4 – Cronograma das aulas de Matemática durante a aplicação do projeto (continuação). 

Data Períodos Descrição 

20/06/2018 3 
Aula sobre volume de prismas e elaboração do objeto 3D 

relacionado aos prismas. 

27/06/2018 3 
Aula sobre área de pirâmides e relações métricas. Entrega da 

Parte I do relatório do primeiro objeto 3D. 

04/07/2018 3 
Aula sobre volume de pirâmides e elaboração do objeto 3D 

relacionado às pirâmides. 

11/07/2018 1 Elaboração do objeto 3D relacionado às pirâmides. 

16/07/2018 a 

27/07/2018 
- Recesso escolar. 

01/08/2018 1 Entrega da Parte I do relatório do segundo objeto 3D. 

08/08/2018 a 

17/08/2018 
- 

Parecer dos relatórios e período para a confecção dos objetos 

na impressora 3D. 

22/08/2018 1 Orientação para a apresentação do objeto 3D. 

29/08/2018 e 

05/09/2018 
1 

Apresentação dos objetos 3D e entrega da Parte II dos 

relatórios 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Desta forma, no próximo capítulo, encontra-se os relatos de cada fase da aplicação 

deste projeto com os alunos, tentando deixar o leitor próximo aos acontecimentos que 

permearam esta pesquisa. 
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6 APLICAÇÃO DO PROJETO 

 

 O projeto iniciou-se no dia 06 de junho de 2018, tendo duração de 10 semanas de 

aplicação, contando com a presença de 19 alunos que, à medida que o projeto foi sendo 

desenvolvido, demonstraram grande interesse e participação para concluí-lo. Além disso, 

aborda-se aqui imprevistos que surgiram durante a aplicação do projeto e como estes foram 

solucionados pelos próprios estudantes.  

 

6.1 FASE EXPLORATÓRIA 

 

 No dia 6 de junho iniciou a fase exploratória, momento em que conhecemos o campo 

de investigação e as expectativas dos interessados, neste caso, a dos alunos, no dia 6 de 

junho iniciou-se esta fase. Primeiramente observou-se o último período de aula de 

Matemática, na qual a professora regente da disciplina explicava a Relação de Euler, 

utilizando-se de materiais concretos que auxiliavam na visualização da relação existente entre 

os vértices, faces e arestas de um poliedro convexo. Ao final desta aula, a pesquisadora 

apresentou aos alunos como seria o desenvolvimento do projeto que seria aplicado nesta 

turma, explicando cada fase de sua elaboração e informando que seria realizado em duplas. 

Notou-se entusiasmo dos alunos ao relatar que este projeto teria o contato com uma 

impressora 3D e interesse na construção do sólido. 

 No dia 13 de junho, a observação ocorreu durante os dois primeiros períodos de aula, 

neste a professora regente da disciplina explicou o conceito de prisma, sua classificação de 

acordo com sua base e o cálculo de área utilizando material concreto, após foi instruído aos 

alunos que realizassem exercícios sobre este conteúdo. No terceiro período os alunos foram 

dirigidos à sala de informática, neste ambiente foi relembrado pela pesquisadora como se 

daria o projeto, após foi entregue a eles o Termo de Consentimento (Apêndice E e F) e foi 

solicitado o preenchimento do questionário (Apêndice A) a fim de conhecê-los melhor. 

 Analisando as respostas do questionário, o qual foi preenchido por 16 alunos que 

estavam presentes no dia, teve-se unanimidade negativa na Pergunta 1, ou seja, todos 

desconheciam o que é o Movimento Maker. Na Pergunta 2 foi solicitado se alguma vez eles 

tiveram contato com uma impressora 3D, apenas 1 aluno informou que sim, conforme mostra 

a Figura 3. 
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Figura 3 – Gráfico que relata se os alunos já tiveram contato com uma impressora 3D. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Deste que informou positivamente o contato com a impressora 3D, relatou que pôde 

aprender como um filamento pode se transformar em objetos sólidos, conforme mostra a 

Figura 4. 

 
Figura 4 – Resposta de um aluno sobre a Pergunta 2 do questionário. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Na Pergunta 3 tem-se o questionamento se o uso da impressora 3D pode ajudar na 

aprendizagem de Matemática. Nesta teve-se unanimidade positiva; alguns alunos ainda 

relataram que o uso da impressora 3D possibilita colocar em prática o que eles estão 

aprendendo e também o objeto concreto possibilita a visualização de conceitos que 

normalmente eles têm contato somente por imagem. Na Figura 5 apresenta-se duas 

respostas dos alunos frente a essa pergunta. 
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Figura 5 – Duas respostas sobre a Pergunta 3 do questionário. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Ao analisar a resposta à Pergunta 4, observou-se muitas afirmações associadas à 

relação do ensino técnico com a Matemática e a relação da Matemática com o ensino técnico. 

Entretanto, há alguns que não percebem nenhuma relação entre eles, estes não explicaram 

o motivo que os levem a pensar desta forma. Coincidentemente, 87% dos alunos 

responderam que há relação do Curso Técnico com a Matemática e da Matemática com o 

Curso Técnico e 13% dos alunos não percebem essa relação, conforme mostra a Figura 6. 

 
Figura 6 – Gráfico sobre a relação do Curso Técnico com a Matemática e vice-versa. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Ainda nesta pergunta, há alunos que dão exemplos de onde a Matemática é 

encontrada no curso (Figura 7). 
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Figura 7 – Resposta de dois alunos sobre a Pergunta 4 do questionário. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Na Pergunta 5, às respostas referentes as expectativas recaem sobre trabalhar com a 

impressora 3D; muitos demonstraram entusiasmo em poder realizar o contato com esta 

tecnologia, além de desenvolver maior entendimento na matéria que será estudada. Na Figura 

8 tem-se duas das respostas que se destacaram. 

 
Figura 8 – Resposta de dois alunos sobre a Pergunta 5 do questionário. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Por meio das respostas deste questionário, foi possível conhecer melhor os estudantes 

envolvidos nesta pesquisa. Além da expectativa de trabalhar com a impressora 3D, nota-se a 

preocupação de melhorar o entendimento da matéria de Geometria Espacial por meio da 

construção desses objetos, tornando o ensino abstrato em algo mais concreto. 

 
 

6.2 FASE DE ELABORAÇÃO 
 

 Após o preenchimento dos questionários, tem-se a Fase de Elaboração. É neste 

instante que foi apresentado o software Tinkercad aos alunos e também foram desenvolvidos 

os dois objetos 3D, um relacionado aos prismas e o outro às pirâmides, seguindo da entrega 

da Parte I do relatório (Apêndice B) referente a cada objeto elaborado. 
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 Ainda no dia 13 de junho, dia em que foram preenchidos os questionários, teve-se 

problemas de acesso à internet no campus, ficando restrito o tempo da aula para a 

demonstração do software Tinkercad, entretanto, conseguiu-se que os alunos realizassem a 

inscrição no programa e também que a pesquisadora explicasse suas principais ferramentas 

de construção. Não se teve tempo suficiente para a finalização da atividade proposta, a qual 

os alunos deveriam construir uma casa a fim proporcionar um primeiro contato com o 

programa e explanar dúvidas quanto a sua construção. Ainda nesta aula, a pesquisadora 

solicitou o e-mail institucional dos alunos, como uma alternativa para realizarem um contato 

direto sobre o projeto que foi desenvolvido. Por meio dos e-mails, a pesquisadora enviou o 

modelo de relatório (Apêndice B) a ser entregue em cada objeto 3D desenvolvido, bem como 

lembretes importantes a serem tratados durante este período de pesquisa. Além disso, a 

pesquisadora informou aos alunos que estes poderiam enviar dúvidas que tivessem relação 

ao projeto. 

 Na aula seguinte, dia 20 de junho, a professora regente explicou no primeiro período 

o conteúdo de volume de prismas, realizando exemplos para melhor entendimento. No 

segundo período, quatro duplas do projeto deslocaram-se com a pesquisadora para a sala de 

informática para a elaboração do objeto 3D no software e o restante ficou realizando 

exercícios em sala de aula com a professora regente. Esta separação da turma foi realizada 

visando um melhor acompanhamento da pesquisadora na elaboração das peças pelos alunos 

utilizando o Tinkercad. Porém, por estarem em número ímpar de alunos, um deles acabou 

realizando o trabalho individualmente. Neste dia, a maioria solicitou ajuda e expuseram suas 

ideias à pesquisadora. No terceiro período, as duplas que estavam em sala de aula vieram 

para o laboratório de informática e desenvolveram seus objetos bem como realizado no 

período anterior com os outros alunos. Ficou determinado que na próxima aula os alunos 

deveriam entregar o Relatório – Parte I, cujo modelo já havia sido enviado por e-mail.  

 No dia 27 de junho a aula teve como assunto principal o cálculo da área de pirâmides. 

Para este dia ficou programada também a entrega do Relatório – Parte I referente à 

construção do objeto 3D relacionado aos Prismas. Infelizmente, somente uma dupla entregou 

no dia combinado. Em comum acordo com a professora regente de Matemática, abriu-se a 

exceção para os alunos entregarem no dia seguinte, mesmo não tendo aula de Matemática, 

estes se comprometeram em realizar a entrega, a qual foi confirmada no dia seguinte.  

 Durante esta semana que se seguiu, analisou-se brevemente os relatórios e constatou 

que alguns não seguiram o modelo solicitado, outros não apresentaram as imagens do objeto 

3D, ou não especificaram todas as medidas das imagens, impossibilitando a conferência dos 

cálculos de área e volume. Aqueles que realizaram esses passos corretamente, 

demonstraram alguns erros no desenvolvimento dos cálculos de área e volume.  
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 Dessa forma, em comum acordo com a professora regente da disciplina, pensou-se 

em dar uma outra oportunidade aos alunos para corrigirem esses erros. Na aula do dia 4 de 

julho, durante o primeiro período, a professora regente explicou volume de pirâmide e instruiu 

exercícios para serem resolvidos. No segundo período, a pesquisadora chamou cada dupla e 

relatou a eles sobre as inconsistências mencionadas anteriormente, pediu que refizessem o 

relatório e que ficassem responsáveis por entregar na próxima aula, para uma melhor análise 

desses projetos. Além disso, ressaltou a importância de utilizarem os horários extraclasse 

para eliminar as eventuais dúvidas, bem como a utilização do e-mail institucional para realizar 

contato com a pesquisadora e a professora regente sobre alguma dificuldade enfrentada no 

projeto. No terceiro período, seguiram para o laboratório de informática, para que iniciassem 

a elaboração do objeto 3D sobre pirâmides, verificou-se que os alunos estavam mais 

motivados na construção desse sólido, pois questionavam mais sobre as ferramentas do 

software e realizavam anotações sobre as medidas dos objetos. 

 No dia 11 de julho os alunos fizeram uma avaliação individual sobre o conteúdo de 

prismas e pirâmides durante os dois primeiros períodos. Logo após o término da avaliação, 

os alunos entregaram o trabalho refeito do objeto 3D sobre prismas e deslocaram-se para o 

laboratório de informática para que continuassem o desenvolvimento do objeto 3D sobre 

pirâmides. Neste momento, os alunos já tinham suas ideias desenvolvidas no software e 

muitos já começaram a desenvolver o relatório do objeto em questão. Ficou acordado a 

entrega do relatório após o recesso escolar, o qual aconteceria no dia primeiro de agosto. 

 Chegada a data da entrega do segundo relatório dos objetos 3D sobre pirâmides, a 

pesquisadora os recolheu e, neste mesmo dia, informou aos alunos que na próxima semana 

seria iniciado a construção dos objetos na impressora 3D.  

 

6.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

 

 Esta seção traz os resultados da análise, pela pesquisadora e pela professora regente 

da disciplina de Matemática, a Parte I dos relatórios dos alunos referentes aos dois objetos 

3D construídos no Tinkercad, identificando se os critérios estabelecidos foram abordados e 

se os cálculos foram realizados corretamente. Ainda nesta seção, tem-se os relatos de como 

se deu o contato dos estudantes com a impressora 3D na hora da construção dos objetos.  

 Além disso, para melhor análise dos relatórios, sintetizou-se todos os objetos 3D 

elaborados pelos alunos em duas tabelas. A Tabela 5, apresenta os objetos relacionados aos 

prismas, cujos autores estão denominados como Dupla 1 até Dupla 9; esta numeração foi 

baseada na ordem em que os grupos apresentariam os trabalhos na próxima fase. Também 

constam as fotos, nome e função de cada objeto desenvolvido pelas duplas no projeto.  
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Tabela 5 – Relação dos objetos 3D relacionado aos prismas. 

Duplas Objeto 3D - Prismas Nome/Função 

1 

 

 

Nome: Pote de comida para 

cachorro.* 

Função: Servir como objeto para a 

alimentação do pet. 

2 

 

 

Nome: Vaso de flor/ porta canetas.* 

Função: Servir de suporte para 

flores ou canetas. 

3 

 

 

Nome: Lampião. 

Função: Iluminar lugares escuros 

sendo um suporte para velas. 

4 

 

 

Nome: Magic.* 

Função: Guardar pequenos objetos 

como pen drive, anéis, brincos, etc. 

5 

 

 

Nome: Doorcup. 

Função: Porta-copo. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Tabela 5 – Relação dos objetos 3D relacionado aos prismas (continuação). 

Duplas Objeto 3D - Prismas Nome/Função 

6 

 

 

Nome: Cell Case.  

Função: Auxiliar o uso do celular na 

hora de dormir com maior conforto. 

7 

 

 

Nome: Porca sextavada.* 

Função: Auxilia na fixação de 

parafusos em peças de metal, 

madeira e outros materiais.  

8 
 

 

Nome: Poppy’s 

Função: Porta-lápis. 

9 

 

 

Nome:  Azir.* 

Função: Segurar lápis e canetas. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

 Na Tabela 6 são apresentados os objetos relacionados às pirâmides, junto com o nome 

das duplas, imagens, nome e funções dos objetos, seguindo os moldes da tabela anterior. 
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Tabela 6 – Relação dos objetos 3D relacionado às pirâmides. 

Duplas Objeto 3D - Pirâmides Nome/Função 

1 

 

 

Nome: Ampulheta para jogo.  

Função: Marcar o tempo para jogos 

ou outros. 

2 

 

 

Nome: Pote para molhos.* 

Função: Utilizá-los para servir 

diferentes tipos de molhos. 

3 

 

 

Nome: Pote de água para 

cachorros.* 

Função: Armazenar água para os 

cachorros beberem. 

4 

 

 

Nome: Encantador. 

Função: Porta cactos. 

5 

 

 

Nome: Mouse’s stop.* 

Função: Casa criativa para 

hamsters. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Tabela 6 – Relação dos objetos 3D relacionado às pirâmides (continuação). 

Duplas Objeto 3D - Pirâmides Nome/Função 

6 
 

 

Nome: Lixeira Piramidal.* 

Função: Destinar o lixo para o lugar 

certo. 

7 

 

 

Nome: Tumba do Faraó. 

Função: Armazenar joias, moedas, 

balas, etc. 

8 

 

 

Nome: Polegho.* 

Função: Peão de tabuleiro. 

 

9 

 

 

Nome: Graves. 

Função: Cinzeiro. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

 Nas Tabelas 5 e 6, os objetos identificados com um asterisco (*), são os que foram 

escolhidos pelas duplas, sem intervenção da pesquisadora, para serem construídos na 

impressora 3D na Fase de Construção; as imagens destes encontram-se no Apêndice D. 

 

6.3.1 Análise dos Relatórios – Parte I 

 

 Ao fazer um levantamento dos trabalhos entregues, verificou-se que o aluno que 

estava fazendo individualmente não entregou nenhum dos dois relatórios e uma das duplas 

não entregou o relatório sobre o objeto relacionado às pirâmides, na data preestabelecida, 
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entregando-o no encontro seguinte, alegando que no momento que a pesquisadora foi à sala 

de aula recolher os relatórios eles estavam ausentes.  

 A maioria dos objetos 3D elaborados por alguns alunos no software Tinkercad 

superaram as expectativas em relação à criatividade, enquanto alguns alunos permaneceram 

no comodismo. Dessa forma, tiveram objetos com nomes e funções variadas, mas também 

tiveram objetos com funções parecidas. 

 Um dos critérios estabelecidos para a elaboração destes objetos era que aqueles 

relacionados aos prismas tivessem no mínimo dois prismas distintos e o das pirâmides, 

apenas uma, podendo ser usado o tronco de pirâmide. Na análise dos relatórios observou-se 

que duas duplas utilizaram, no objeto relacionado aos prismas, somente um tipo de prisma, 

indo ao contrário do critério estabelecido, conforme mostra a Figura 9. Já quanto ao objeto 

relacionado às pirâmides, todos contemplaram este critério. 

 
Figura 9 – Relatórios em que o critério das figuras geométricas não foi contemplado. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Outro item do questionário era que fossem inseridas fotos dos objetos com suas 

respectivas medidas, a maioria abordou este critério corretamente, sendo que muitos 

colocaram as medidas a mão no relatório. Porém, tiveram relatórios em que algumas medidas 

faltaram, o que impossibilitou o aferimento dos cálculos feitos pelos alunos e também algumas 

imagens foram anexadas com baixa qualidade, impossibilitando uma boa visualização. 

 Muitos dos objetos elaborados possuíam um grande nível de dificuldade na hora de 

calcular a área e o volume total, outro item que era solicitado no relatório. Quanto a esses 

cálculos, notou-se que muitos ainda possuíam dificuldades de discernir o que é a área e o 

volume total de um objeto. 

 É importante salientar que um dos possíveis motivos para os alunos terem esta 

dificuldade é que nos livros didáticos, que por muitas vezes dão suporte as aulas, não 

apresentam situações similares aos objetos criados pelos alunos. Ao analisar os livros 

didáticos de Leonardo (2016), de Souza e Garcia (2016) e de Balestri (2016)5, percebe-se que 

em sua maioria são exercícios de cálculo de área e/ ou volume com apenas um sólido 

                                                
5 Foram escolhidos estes livros para análise, pois fazem parte do Programa Nacional do Livro e do 
Material Didático (PNLD), além de um desses ser o utilizado pela turma. 
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geométrico (prisma ou pirâmide). Além disso, quando apresentam alguma composição entre 

estes sólidos, acabam se restringindo a um prisma com furo passante.  

 Assim sendo, pode-se afirmar que os alunos não estão acostumados a desenvolverem 

cálculos de área e volume de objetos funcionais e, por isso, nota-se que apresentam erros 

conceituais e de cálculos. Por exemplo, no cálculo de área de um objeto construído, não 

visualizavam as áreas internas deste objeto, deixando-as de contabilizar no valor total, erros 

estes que foram repetidos, pois foram alertados ainda na primeira vez que os relatórios foram 

entregues. 

 Na Figura 10 tem-se o objeto 3D da Dupla 5 (Tabela 6) baseado nas pirâmides; neste 

encontra-se um erro conceitual na figura denominada “cubo pequeno” (grifo em azul), o qual 

nota-se pelas medidas inseridas no trabalho que é um prisma retangular. Além disso, nessa 

mesma imagem tem-se também a fragmentação do cálculo da área total (grifo em vermelho), 

entretanto, nota-se que este prisma denominado “cubo pequeno” foi desconsiderado no 

cálculo da área total, mas o correto seria desconsiderar somente a parte vazada.  

 
Figura 10 – Erro na soma de área e volume do objeto da Dupla 5. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Outro erro encontrado, é o cálculo do tronco de pirâmide. Como pode-se observar na 

Figura 10, a dupla calculou a área total da pirâmide, mas, não desconsiderou a pirâmide 

pequena que já está inserida no cubo, erro também encontrado no cálculo do volume (grifo 

em verde).  
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 Na Figura 11, tem-se um recorte de dois cálculos, um de área e um de volume, de 

duplas diferentes. Este é um erro matemático comum encontrado durante a análise: soma de 

um número racional com um irracional, ou seja, em que um deles possuía uma raiz quadrada. 

Os alunos não levavam em consideração esta raiz quadrada que multiplicava um dos termos, 

ocasionando o erro no valor final destes cálculos. Vale ressaltar que, quando foi entregue o 

primeiro relatório, as duplas que cometeram esse equívoco foram informadas, mas algumas 

vieram a repetir o erro.  

 
Figura 11 – Erro matemático comum encontrado nos relatórios das duplas.6 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Além destes erros encontrados nos relatórios, deve-se informar ao leitor que o 

software Tinkercad apresentou uma situação inesperada nas construções com prismas 

hexagonais. Este programa dispõe de uma galeria de figuras geométricas prontas, sendo que 

o indivíduo que for utilizá-las poderá escolher qual se adapta ao seu projeto, alterando 

somente suas medidas. As medidas podiam ser alteradas somente em dois sentidos: 

comprimento e largura, sendo em milímetros a unidade de medida utilizada (Figura 12). 

 
Figura 12 – Imagem de um prisma hexagonal e suas medidas no software Tinkercad. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Dessa forma, sete das nove duplas optaram por utilizar o prisma hexagonal em seus 

objetos 3D, utilizando a mesma medida para a largura e para o comprimento, não percebendo 

que este não era um prisma regular. Notou-se isto somente após os alunos entregarem seus 

                                                
6 Grifo em vermelho do autor. 
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relatórios. Deste modo, as duplas que utilizaram o prisma hexagonal em seus objetos 3D 

aplicaram as fórmulas do hexágono regular, sendo que não era a maneira correta de calcular 

esta área. Na Figura 13 é apresentado o cálculo da área da base do objeto da Dupla 2, umas 

das duplas que cometeu este equívoco. Para este cálculo, os alunos consideraram a aresta 

da base sendo 30 𝑚𝑚, no entanto, este hexágono não apresenta todas as arestas iguais a 

essa. 

 
Figura 13 – Objeto de uma dupla que usou o prisma hexagonal, disponível na galeria do Tinkercad 

usando a fórmula do hexágono regular. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Para o hexágono ser regular, a largura deverá ser igual a metade do comprimento 

multiplicado pela raiz de três. Na Figura 14 tem-se um exemplo de um prisma regular 

hexagonal no software Tinkercad, no qual a aresta da base é 10 𝑚𝑚, assim o comprimento é 

20 𝑚𝑚 e a largura é aproximadamente 17,32 𝑚𝑚.  

 
Figura 14 – Prisma regular hexagonal construído no software Tinkercad.

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
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 Ainda, foi solicitado que as duplas relatassem como foi o trabalho em equipe. Em 

ambos os relatórios, referente ao objeto de prismas e pirâmides, houve relatos de que o 

trabalho em equipe ajudou na interação entre os colegas e também na execução das tarefas. 

Mas também, houve duplas que relataram que dividiram as tarefas, sendo que uma ficou com 

a elaboração do objeto e outra ficou com os cálculos e relatório, conforme mostra a Figura 15. 

 
Figura 15 – Resposta de duas duplas sobre o trabalho realizado em equipe.7

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Com base na segunda resposta dessa figura, pretendia-se com a realização dos 

trabalhos em duplas que os alunos discutissem as ideias para o projeto, os resultados e, a 

partir disso, aprendessem. De acordo com Kessler e Fischer (1999, p. 5), em trabalhos em 

duplas “os alunos têm a oportunidade de expressar suas ideias e de confrontá-las com as dos 

colegas.”. No caso dessa dupla, percebe-se que isso não ocorreu, pois houve a divisão de 

tarefas, o qual não era o objetivo deste trabalho e sim promover a troca de opiniões entre eles. 

 Além disso, perguntou-se sobre as facilidades e as dificuldades encontradas durante 

o período de elaboração. Primeiramente, elencou-se as dificuldades que foram abordadas 

pelos alunos em seus relatórios, sendo que algumas delas eram comuns entre as duplas, 

como: utilização do Tinkercad, função do objeto, criatividade e cálculos da área e do volume.  

 Na Figura 16 tem-se as principais dificuldades encontradas durante a elaboração do 

primeiro objeto. Percebe-se que várias dificuldades foram apresentadas, mas a que foi mais 

relatada diz respeito à criatividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 A imagem foi hachurada, pois identificava os alunos. 
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Figura 16 – Gráfico das dificuldades relatadas pelos alunos sobre o objeto relacionado aos prismas. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Em contrapartida, as dificuldades apresentadas no objeto relacionado as pirâmides, 

segundo objeto elaborado, diminuíram em relação ao outro objeto, mas se tem ainda a 

criatividade como a dificuldade mais abordada entre as duplas (Figura 17). 

 
Figura 17 – Gráfico das dificuldades relatadas pelos alunos na elaboração do objeto relacionado às 

pirâmides. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Neste gráfico, não se tem a presença da dificuldade em usar o software Tinkercad, 

nota-se uma evolução dos alunos em utilizar o programa, isto se deve, pois, o objeto usando 

pirâmides foi o segundo a ser elaborado. Entretanto, a dificuldade maior é ainda a criatividade, 

uma vez que criar objetos utilizando pirâmides é mais difícil em comparação aos usando os 

prismas. Na Figura 18, tem-se dois relatos em que as duplas informam, com suas palavras 

essas dificuldades enfrentadas durante a elaboração desses dois objetos. 
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Figura 18 – Dificuldades encontradas durante a elaboração do segundo sólido. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Assim como para as dificuldades, elencou-se as facilidades mencionadas pelos alunos 

em ambos os relatórios. Em relação ao relatório do primeiro objeto (Figura 19), a facilidade 

que foi mais relatada pelas duplas foi a utilização do software Tinkercad. Aqui, percebe-se 

que o programa foi considerado de fácil manipulação e, além disso, ressalta-se que os alunos 

já tiveram contato, no primeiro ano do Ensino Médio, com softwares de modelamento, por já 

terem cursado a disciplina de Desenho Técnico, conforme consta no PPC (BRASIL, 2016). 

 
Figura 19 – Gráfico das facilidades relatadas pelos alunos na elaboração do objeto relacionado aos 

prismas. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 
 Além disso, pode-se notar que a criatividade foi mencionada também como uma 

facilidade, apesar dela ter sido fortemente considerada uma dificuldade na análise anterior. 

Algumas das facilidades encontradas durante a elaboração do objeto relacionado às 

pirâmides são semelhantes às dos prismas (Figura 20), a utilização do software Tinkercad, 

aplicação das fórmulas ensinadas em aula duas delas, teve-se também aqueles que 

consideraram a comunicação entre a dupla como uma facilidade. 
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Figura 20 – Gráfico das facilidades relatadas pelos alunos sobre o objeto relacionado às pirâmides. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 
 Na Figura 21 tem-se dois relatos de duplas diferentes sobre as facilidades, elas 

informam que o programa é de fácil entendimento e facilita o modelamento dos objetos, 

apresentando muitas figuras geométricas em sua galeria. Também, citaram que as fórmulas 

ensinadas em aula foi uma facilidade para os momentos da realização dos cálculos. 

 
Figura 21 – Facilidades encontradas durante a elaboração do sólido. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Finalizada as análises dos Relatórios – Parte I, a próxima etapa, dentro da Fase de 

Construção, consiste em relatar como se deu o contato dos alunos com a impressora 3D. 

 

6.3.2 Utilizando a Impressora 3D 

 

 Neste momento será relatado o contato dos alunos com a impressora 3D, vale 

ressaltar que a escolha dos objetos para serem impressos foi feita pelos alunos, sem 

intervenção da pesquisadora. No momento em que era chamado a dupla para realizar a 

impressão, questionava-se qual objeto criado por eles escolheriam para a impressão. Além 

disso, o aluno que fez individualmente, como não realizou a entrega de nenhum dos relatórios, 

não fez a impressão do seu objeto. 

 Uma dupla aleatória foi escolhida para iniciar a construção dos objetos na impressora 

3D no dia 08 de agosto. Esta escolheu o sólido relacionado às pirâmides, pois relataram que 

se empenharam mais no desenvolvimento e em seus cálculos. A pesquisadora instruiu os 
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passos para a dupla colocar o arquivo do Tinkercad no software da impressora 3D e dar início 

no desenvolvimento. A previsão de impressão era de quatro horas e trinta minutos, em comum 

acordo, optamos por reduzir as medidas pela metade para termos um melhor tempo, sendo 

assim, o objeto ficou pronto em 50 minutos. A dupla permaneceu no início da impressão e foi 

para a sala de aula, retornando ao final, onde puderam ver a finalização da impressão. 

 A segunda dupla também optou por fazer o objeto relacionado às pirâmides, pois 

relataram que a função prática deste era mais criativa que a do outro objeto. Portanto, assim 

como feito com a segunda dupla, a pesquisadora instruiu os passos para a impressão e eles 

realizaram a manipulação do software. Este objeto levou 40 minutos para a sua confecção e 

ao final os alunos retornaram para ver o seu término. A terceira dupla optou pela impressão 

do objeto 3D relacionado aos prismas, assim como realizado com as outras duplas, a 

pesquisadora fez a mediação do contado dos alunos com a impressora, sendo que a 

confecção deste objeto durou uma hora. 

 No dia 09 de agosto teve-se a continuação das impressões, a quarta dupla optou por 

fazer a construção do objeto relacionado aos prismas, com duração de uma hora, sendo 

instruído pela pesquisadora os passos para manusear a impressora. Ao final da construção, 

pelo objeto escolhido ser um objeto vazado, teve-se problemas na hora de tirá-lo da 

impressora, quebrou-se uma das partes, pois as extremidades eram muito estreitas e frágeis, 

desta forma instruiu-se aos alunos pensarem em alguma estratégia para que isto não 

ocorresse, entretanto, a dupla optou por imprimir novamente, mas desta vez o objeto 

relacionado às pirâmides, o qual foi construído no dia 10 de agosto. 

 Neste mesmo dia foram impressos os objetos de mais três duplas, estas se 

demostraram bastante ansiosas, algumas gravaram o funcionamento da impressora enquanto 

confeccionavam seus objetos e faziam questionamentos quanto ao tipo de plástico que era 

utilizado. Porém, novamente, em duas delas, ocorreram problemas na impressão. A esses 

alunos mostrou-se os motivos possíveis que levaram a esses problemas e solicitou-se que 

encontrassem uma alternativa para que pudéssemos refazer a impressão. 

 Na Figura 22 tem-se a imagem de um dos objetos 3D que apresentou problema 

durante impressão. Este objeto era relacionado às pirâmides e tinha como função ser uma 

lixeira. O problema deste projeto ocorreu durante a impressão, a base se soltou da lixeira 

antes mesmo de terminar a confecção, por este motivo teve-se que interromper a impressão 

e chamou-se os alunos. Eles identificaram que o problema era a área de contato entre a base 

e a lixeira, a qual era muito pequena, possuindo uma estrutura frágil. Com isso, informaram 

que pensariam em alguma alternativa para que no próximo encontro pudessem fazê-lo 

novamente. 
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Figura 22 – Objeto 3D em que ocorreram problemas na impressão. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Então, no dia 15 de agosto continuou-se as impressões dos objetos e esta dupla 

informou que fez algumas modificações nas medidas, aumentando a área de contato entre a 

base e a lixeira, desta forma, acreditariam que isto o tornaria mais resistente, como pode-se 

ver na Figura 23 o objeto finalizado. 

 
Figura 23 – Objeto 3D que foi confeccionado na impressora após modificações. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Infere-se desta dupla que os cálculos de área e volume de seu objeto não foram 

modificados após a alteração das medidas. Sendo assim, percebe-se que para uma futura 

aplicação deste projeto cogita-se que a impressão tem que ser feita antes da entrega dos 

relatórios, possibilitando às duplas a correção de seus cálculos e também percebendo os 

obstáculos que surgirão durante a confecção dos objetos, para posteriormente poderem 

narrar estes acontecimentos em seus relatórios. 

 Ainda neste dia mais alguns trabalhos foram impressos, sendo a dinâmica a mesma 

desenvolvida com as outras duplas. Também, teve-se outro objeto 3D que apresentou 

problemas durante sua impressão, este era relacionado às pirâmides, sendo que a própria 

impressora interrompeu seu funcionamento, pois não conseguiu finalizar a construção, já que 

as espessuras das laterais do objeto eram muito finas. A Figura 24 apresenta o objeto não 

finalizado pela impressora e o seu modelo desenvolvido no Tinkercad. 
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Figura 24 – Objeto parcialmente desenvolvido na impressora 3D com falhas e o seu modelo no 
software Tinkercad. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Esta dupla informou que pensaria numa alternativa que pudessem realizar a impressão 

do objeto com sucesso. Entretanto, no dia 17 de junho, data para finalizar as impressões, esta 

mesma dupla relatou que aumentou as medidas de contato do seu objeto, mas ao colocá-la 

no software da impressora esta apresentou um erro (Figura 25), desconhecido até então. 

 
Figura 25 – Erro apresentado na impressora 3D na segunda tentativa de impressão do mesmo objeto. 

 
Fontes: Resultados da pesquisa. 

 

 Essa mensagem, tem como tradução para o português: “Erro: Transferência de 

dados.(2): O modelo tem camadas vazias”. Vê-se que, a impressora detectou uma 

irregularidade na construção dessa dupla, o qual presume-se que alguma camada desse 

objeto 3D não estava em contato com a outra, tonando-se inviável a impressão deste objeto. 

 A dupla optou por fazer a impressão do outro, relacionado aos prismas, mesmo este 

não sendo o objeto da sua preferência. Suas medidas foram reduzidas e a impressão teve 

duração de aproximadamente uma hora. 
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 A próxima fase deste trabalho é a Divulgação dos Resultados, momento em que todas 

as duplas mostrarão seus objetos impressos aos colegas, à pesquisadora, à professora 

regente da disciplina e aos professores de Reologia e Materiais Poliméricos. 

 

6.4 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Nesta fase serão relatados momentos importantes das apresentações dos objetos 

elaborados pelos alunos, a qual foi gravada em áudio pela pesquisadora, com a finalidade de 

retratar aos leitores trechos das falas de algumas duplas que se destacaram em sua 

apresentação, a fim de expor a versão dos estudantes a respeito deste projeto, bem como as 

intervenções feitas pelos professores convidados. 

 Foram destacadas as seguintes duplas e seus respectivos motivos: Dupla 18, por ter 

sido a primeira a apresentar e por ter mais intervenções dos professores; Dupla 4, pela 

sinceridade em seu relato ao informar que não ficaram satisfeitos com a impressão; Dupla 6, 

por informar que apesar dos problemas enfrentados durante a impressão conseguiram 

superá-los; Dupla 8, por terem usado formas geométricas que ainda não haviam sido 

trabalhadas em aula. 

 Além disso, foram analisados os Relatórios - Parte II sobre os objetos escolhidos para 

a modelagem, o qual foi entregue por sete das nove duplas no início das apresentações. 

 

6.4.1 Apresentação dos Objetos 3D 

 

 No dia 22 de agosto, a pesquisadora informou aos alunos os principais tópicos que 

deveriam ser abordados no dia da apresentação: quais objetos foram elaborados pela dupla 

no software Tinkercad; como se deu a escolha e como foi a confecção na impressora 3D; 

como foi a experiência em participar de um projeto como este; se tiveram ou não dificuldades 

durante as fases. 

 Além disso, pensando-se na interdisciplinaridade deste projeto foram convidados os 

professores de Reologia e Materiais Poliméricos para prestigiarem as apresentações. 

Portanto, estas ocorreram no terceiro período de aula, iniciando no dia 29 de agosto e 

finalizando no dia 05 de setembro. 

 As apresentações iniciaram com a Dupla 1, esta apresentou seus dois objetos 

elaborados no software Tinkercad e desses qual foi o escolhido para ser modelado, passando 

entre os colegas e professores o objeto impresso. Destaca-se o seguinte trecho de sua fala:  

 

                                                
8 Denominação das duplas de acordo com as Tabelas 5 e 6. 
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[...] a maior dificuldade que encontramos no trabalho foi na hora de calcular a 
área total da peça, que foi a área da base, e fora isso foi um trabalho bastante 
interessante, porque a gente conseguiu trabalhar dentro da nossa área do 
Curso Técnico em Plásticos e a área da Matemática. 
 

  É importante ressaltar, que esta dificuldade também constou no Relatório – Parte I. 

Após a apresentação se abriu espaço para perguntas. O professor de Materiais Poliméricos 

questionou à dupla a respeito de como seria feito o desenho para realizar a impressão, ao 

que a dupla explicou:  

 
Desenhamos o objeto através de um aplicativo, o Tinkercad, e pode ser 
utilizado também o Solid, a gente desenhou e salvou. A impressora 3D, ela 
está ligada a um computador, então é como uma impressora comum, e daí 
você precisa dar os comandos para ela imprimir. 

 

  Além disso, esse professor perguntou “qual o tipo de filamento utilizado na impressora 

3D?”, sendo respondido pela dupla que é o ABS. Ressalta-se, que todos os alunos fizeram a 

impressão de seus objetos utilizando o polímero ABS, pois este era o único polímero 

disponível. Entretanto, a impressora também pode utilizar o filamento PLA, conforme 

apresentado no manual da impressora9. 

 A maioria das duplas contavam detalhadamente como se deu todos os processos de 

elaboração e confecção dos objetos, demonstrando domínio sobre o assunto. Destaca-se a 

fala da Dupla 4, a qual relatou que encontraram desafios durante a impressão, conforme já 

relatado na Fase de Construção (página 54), sendo que foi necessário confeccionar na 

impressora 3D a segunda opção de preferência de objeto da dupla: 

 
“A nossa experiência foi que a gente conseguiu uma coisa que nós mesmos 
criamos e também ficamos meio frustrados, porque a gente não conseguiu o 
que a gente queria, pois éramos para ter impresso o objeto relacionado às 
pirâmides.”. 
 

 Pela fala dessa dupla, percebe-se que trabalhar com projetos é imprevisível e, 

algumas vezes, o resultado obtido nem sempre é positivo. Almeida (2003, p. 3) pontua que 

“nesse processo de realização das atividades, acontecem imprevistos e mudanças se fazem 

necessárias, evidenciando que o projeto traz em seu bojo as ideias de previsão de futuro, 

abertura para mudanças, autonomia na tomada de decisões e flexibilidade”. 

 Já durante a apresentação da Dupla 6, esta relatou que apesar dos problemas 

enfrentados durante a impressão (página 52) foi possível resolvê-los e em uma segunda 

tentativa conseguiram realizar a impressão do objeto escolhido: 

 
“A gente teve alguns problemas durante a impressão desse nosso objeto, que 
a gente tinha desenvolvido ele no Tinkercad de uma forma que na hora da 

                                                
9 3D Printing Systems LTD. Up Plus 2. User Manual. 2013. Disponível em: 
<http://3dprintingsystems.com/UP%20Plus%202%203D%20Printer%20Manual.pdf>. Acesso em: 15 
out. 2018. 
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produção dele, na impressora 3D, ele acabava se quebrando e não era 
possível dele ser feito. Tivemos que modificar ele no Tinkercad, pois uma das 
partes estava muito estreita e se quebrava. Além disso, diminuímos a escala 
do objeto para a diminuir o tempo de impressão.”. 
 

 Desta dupla, ressalta-se que foi necessário modificar seu objeto 3D durante a fase de 

Construção, mas não foi solicitado a alteração dos cálculos de área e volume do Relatório – 

Parte I. 

 A Dupla 8, relatou sobre o seu objeto impresso, que tinha como função ser uma peça 

de tabuleiro, a qual possuía as formas geométricas tronco de pirâmide quadrangular e esfera, 

podemos relembrar sua geometria na Tabela 6, na página 43. 

 
“Não foi muito difícil fazer os cálculos, mas como não tínhamos aprendido 
esfera, nós cometemos alguns erros.”. 
 

 Destaca-se desta dupla a característica de terem desenvolvido um objeto que continha 

formas geométricas que seriam abordadas futuramente. Isto é uma característica de trabalhar 

por meio de projetos, pois acaba-se dando independência aos alunos para estudar conteúdos 

que ainda não foram vistos. Oliveira e Pinheiro (2009, p. 8) já abordavam que “o trabalho com 

projetos proporciona uma integração entre a teoria e a prática, desenvolvendo a autonomia 

do aluno que busca respostas para a solução dos problemas que aparecem no decorrer do 

projeto”.  

 Ainda, o professor de Reologia questionou a Dupla 8 sobre o critério de escolha do 

objeto, e a resposta foi “ a utilidade”. Relembrando que esta dupla havia elaborado um porta-

lápis, relacionado aos prismas, e um peão de tabuleiro, relacionado as pirâmides, sendo este 

último o escolhido para impressão. 

 Portanto, o intuito desta apresentação foi socializar o trabalho de cada dupla com o 

restante da turma e professores da área técnica do curso. Além disso, os objetos 3D 

elaborados por eles estão inseridos na galeria online do Tinkercad, onde todos podem ter 

acesso, no link: “https://www.tinkercad.com/users/h2L7TtNh4fZ-luisasavichi”. Lembrando-se 

que este trabalho foi baseado no Movimento Maker, o qual preza uma cultura de 

compartilhamento online. 

 

6.4.2 Análise dos Relatórios – Parte II 

 

 Após as apresentações, foram analisados os Relatórios – Parte II, que englobavam 

perguntas gerais sobre este processo de elaboração e confecção dos objetos na impressora 

3D (Apêndice B), já que às vezes, algumas informações podem ser esquecidas de serem 

comentadas nas apresentações. 
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 A primeira pergunta era: “Como foi a experiência de construir objetos relacionados aos 

sólidos geométricos estudados? Por quê?”. As duplas relataram que tiveram experiências 

novas e interessantes, pois puderam colocar em prática o aprendizado da aula e tiveram o 

contato com uma impressora 3D. Destacam-se duas respostas, conforme mostra a Figura 26. 

 
Figura 26 – Respostas das Duplas 1 e 2 à Pergunta 1 do Relatório – Parte II. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 A Pergunta 2 era voltada para a fase de construção dos objetos, questionando: 

“Encontraram dificuldades ou facilidades durante o desenvolvimento e impressão dos 

objetos?”. Na Figura 27, encontra-se um gráfico com a disposição das respostas dadas pelas 

duplas. 

 
Figura 27 – Gráfico das respostas da Pergunta 2 do Relatório – Parte II. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Mediante análise, percebeu-se que a maioria relatou que tiveram dificuldades, como a 

situação em que o objeto desenvolvido não era adequado para ser confeccionado na 

impressora 3D ou as que tiveram que diminuir as dimensões do objeto para diminuir o tempo 

de impressão (Figura 28).  
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Figura 28 – Justificativas das Duplas 4 e 8 à Pergunta 2 do Relatório – Parte II. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 
 Entretanto, como observado na Figura 26, uma dupla não teve dificuldades nem 

facilidades, esta não desenvolveu sua resposta, conforme mostra a Figura 29. 

 
Figura 29 – Justificativas da Duplas 7 à Pergunta 2 do Relatório – Parte II.

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 A próxima pergunta, de número 3, tem-se o seguinte questionamento: “Este projeto foi 

relevante para seu aprendizado em Matemática? Por quê?”. Todos responderam 

positivamente e destaca-se para esta pergunta duas respostas expostas na Figura 30. Nesta 

relatam que a Matemática pode ser ensinada com aulas práticas aliando a teoria ensinada em 

aula, possibilitando um melhor entendimento dos cálculos e em que casos devem ser 

aplicados. 

 
Figura 30 – Justificativas das Duplas 2 e 4 à Pergunta 3 do Relatório – Parte II. 

 
 Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Na penúltima pergunta, de número 4, é questionado aos alunos se eles percebem 

relação deste projeto com o Curso Técnico em Plásticos Integrado ao Ensino Médio. Teve-se 

resposta positiva em todos os relatórios, destacando-se duas, que informaram que o material 

usado na impressora 3D para confeccionar os objetos é um polímero estudado no Curso 

Técnico e também relacionaram este projeto com as aulas de Reologia e Materiais 

Poliméricos, conforme apresentado na Figura 31. 
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Figura 31 – Justificativas das Duplas 4 e 5 à Pergunta 4 do Relatório – Parte II. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Vale ressaltar, que os alunos não sabiam até a data da apresentação que os 

professores de Reologia e Materiais Poliméricos participariam desta atividade. Assim sendo, 

as respostas apresentadas na Figura 31 reforçam que este projeto tem potencialidades em 

promover a interdisciplinaridade entre as disciplinas do Curso Técnico em Plásticos e a 

Matemática, a qual, em partes, já foi notada pelos próprios alunos. 

 A última pergunta interrogava sobre: “Após este projeto, vocês se considerariam 

pessoas makers?”. Para esta, foi solicitado que os alunos pesquisassem sobre o que é ser 

uma pessoa maker, além da pesquisadora ter dado uma breve explicação sobre seu 

significado no dia em que foi instruído a elaboração do Relatório – Parte II. Portanto, três 

duplas se consideraram makers, enquanto 4 duplas não. Ressalta-se para esta pergunta duas 

respostas (Figura 32). 

 
Figura 32 – Justificativas das Duplas 3 e 4 à Pergunta 5 do Relatório – Parte II. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 A Dupla 3, relata que se considera maker e informa que poderá fazer vários projetos 

agora, em virtude de seu aprendizado no software e na impressora 3D. A Dupla 4, que possui 

a resposta negativa, informa que não se sente criativa o suficiente para serem consideradas 

makers, além disso, outras duplas ainda relataram que precisariam de mais prática e 

conhecimento sobre este assunto.  

 Apesar dos alunos terem dúvidas quanto ao que é ser maker, recorda-se que um 

indivíduo maker é “[...] a pessoa que faz ou fabrica os objetos com suas próprias mãos, 

desenvolvendo todo o processo.” (EYCHENNE; NEVES, 2013, p. 9). Portanto, ser maker não 

é apenas ser criativo, como muitos relataram, mas sim um conjunto de características que 
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levam o indivíduo a produzir seus próprios objetos e divulgá-los para que outras pessoas 

tenham acesso. 

 Dessa forma, a análise da Parte II do Relatório serviu para que ao final percebêssemos 

a visão dos alunos, de forma mais explicita, quanto à realização deste projeto, ficando 

registradas as experiências e algumas situações singulares que vivenciaram durante a 

elaboração e confecção dos objetos.  
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7 O OLHAR DO PROFESSOR DA ÁREA TÉCNICA SOBRE O PROJETO 

 

 Conforme já relatado, os professores de Reologia e Materiais Poliméricos, foram 

convidados para assistirem às apresentações dos alunos, sendo que estes fizeram 

intervenções significativas durante esta fase, questionando-os, quando pertinente, sobre suas 

produções.  

 Dessa forma, pensou-se em realizar uma entrevista com o intuito de verificar o que 

eles acharam deste projeto, se apresentou relação com o Curso Técnico em Plásticos, como 

que as disciplinas de Reologia e Materiais Poliméricos podiam fazer relação com o trabalho 

dos alunos e se no futuro esta prática poderia ser realizada como um projeto integrado entre 

as disciplinas. 

 Para tanto, neste capítulo foram analisados alguns trechos que se sobressaíram 

durante esta conversa. Foram denominadas as falas do professor de Reologia como P1 e as 

do professor de Materiais Poliméricos como P2. 

 A primeira pergunta questionava-se sobre: “O que vocês acharam dos projetos dos 

alunos?”. Seguem se as respostas: 

 
P1: Achei bem interessante a tua ideia de aplicar a Matemática, que é uma 
coisa difícil, mas que está presente em tudo, em uma coisa que é nova e que 
eu acredito que eles nunca tinham mexido em uma impressora 3D. 
 
P2: Eu adorei, tendo em vista que vocês conseguiram envolver a área de 
plásticos junto com a Matemática. [...] A única coisa que eu senti que eles 
poderiam ter pesquisado junto com a proposta o material polimérico, para 
tentar prever esse comportamento dele em algumas situações: a nossa 
geometria não deu, não ficou legal, deu problema. De repente pode ter sido 
erro do projeto, mas de repente pode ter sido do material também, então acho 
que eles poderiam ter buscado sobre isso. 

 

 Nesta fala, a lacuna apontada pelo professor P2 indica diretamente a 

interdisciplinaridade entre as disciplinas, a qual é tão requerida no Curso Técnico Integrado 

ao Ensino Médio. Conforme abordado por Ramos (2008, p. 10), é necessário “[...] o ensino 

médio ter uma base unitária sobre a qual podem se assentar possibilidades diversas de 

formações específicas: no trabalho, como formação profissional; na ciência, como iniciação 

científica; na cultura, como ampliação da formação cultural.”. 

 A segunda pergunta interrogava se o projeto apresentava relação com o Curso 

Técnico em Plásticos. Ambos os professores relataram que o polímero ABS é estudado no 

Curso Técnico:  

 
P1: Acredito que tenha sim [...], o polímero ABS eles já devem ter visto isso. 
[...] Então eles poderiam relacionar essas propriedades com a aplicação na 
impressora 
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P2: Sim, apresentou, porque, apesar deles não terem feito uma pesquisa, 
quando estudamos o material polimérico eles conseguiram dizer: foi do nosso 
trabalho que utilizamos em Matemática. 
 

 Conforme relatado pelo professor P2, os alunos, na aula de Materiais Poliméricos, 

comentaram para ele esta relação com o projeto de Matemática. Pode-se relacionar também 

com a análise feita no Relatório – Parte II, as quais as Duplas 4 e 5 expuseram em seus 

relatórios esta relação entre as disciplinas (página 60). 

 Na Pergunta 3, inquire-se o seguinte: “Como as disciplinas de Reologia e Materiais 

Poliméricos podem fazer relação com o trabalho dos alunos?”. O professor P1 respondeu: 

 
P1: A questão da reologia é a questão da viscosidade, porque precisa estar 
o polímero fundido com uma viscosidade determinada para que se consiga 
fazer a impressão na impressora. E a questão de saber qual é o polímero 
ideal para aquela aplicação na impressora, então não é qualquer polímero. O 
ABS é um polímero que tu consegues manusear, consegue aquecer em 
determinada temperatura para que faça aquela impressão, agora tem outros 
polímeros que são quebradiços, ou tu não consegues fundir naquela 
temperatura da impressora. 
 

 Nesta fala tem-se uma breve explicação, mais esclarecedora, quanto ao polímero ABS 

utilizado pela impressora 3D e a relação que aquele tem com o Curso Técnico em Plásticos, 

deixando claro que pode ser feito relação com o que é estudado nessa disciplina.  

 Para a última pergunta, “Vocês acham que no futuro esta prática pode ser pensada 

num projeto integrado entre as três disciplinas?”, tem-se as seguintes respostas: 

 
P1: Matemática, Reologia e Materiais Poliméricos. Tem tudo a ver com as 
três disciplinas 
 
P2: Eu acho que sim, a gente pode avançar, tentar melhorar, não melhorar, 
que já está ótimo, mas eu digo assim, incorporar, agregar mais alguma coisa 
na pesquisa para eles não se limitarem só na geometria e fazer o produto e 
deu. 
 

 Pelas falas fica claro que pode ser realizado um projeto integrado entre as três 

disciplinas. Além disso, o professor P2 aborda em sua fala que este projeto, para haver 

interdisciplinaridade, pode utilizar-se da pesquisa com os alunos na área técnica, para que 

não fique restrito somente na geometria, ou seja, na elaboração do objeto 3D e em seus 

cálculos de área e volume. 

 Após a análise das respostas dos professores, percebe-se que foi de grande valia as 

considerações feitas por eles para com este trabalho de conclusão de curso, pois tiveram um 

olhar da área técnica quanto ao que pode ser incorporado a este projeto, refletindo como as 

disciplinas de Reologia e Materiais Poliméricos podem fazer parte de um futuro projeto 

interdisciplinar com a área da Matemática. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A aplicação deste trabalho de conclusão de curso demonstra que a Matemática pode 

ir além da sala de aula. Por meio da utilização de projetos, promove-se a autonomia e a 

criatividade dos alunos, por mais que estes pensem estarem enfrentando dificuldades estão, 

na verdade, exercendo o ato de confiar em suas próprias produções. Conforme aborda Cattai 

(2007, p. 13), 

 
Uma das principais características do trabalho com projetos é colocar o aluno 
no papel central na construção de seu conhecimento. Nesta abordagem, ele 
é incentivado a investigar, a testar conjecturas, a tomar decisões e a tirar 
conclusões. Desta forma, o trabalho com projetos tanto em Matemática como 
em qualquer outra disciplina, pode ser uma das maneiras possíveis de 
promover este tão esperado envolvimento do aluno. 
 

 Durante a aplicação desse trabalho de conclusão de curso, percebeu-se que trabalhar 

com projetos, um dos ambientes de aprendizagem abordados por Skovsmose (2000), 

constituiu-se em um espaço dinâmico e oscilante, o qual ele relata que “a solução não é voltar 

para a zona de conforto do paradigma do exercício, mas ser hábil para actuar no novo 

ambiente.” (p. 18). Desse modo, durante a aplicação desse projeto, muitos cenários surgiram, 

trazendo aprendizados e experiências de como enfrentar os obstáculos que eventualmente 

surgem ao trabalhar com um ambiente tão volátil. 

 Além disso, conforme abordado por Skovsmose (2000), a resolução de exercícios 

acaba sendo uma zona de conforto ao professor de Matemática e também para o aluno. 

Entretanto, ao se trabalhar com projetos, foge-se dessa zona, pois cabe ao professor tempo 

para planejamento e também incentivo a seus alunos para engajarem-se no projeto. Pode ser 

notado, por este projeto, que os alunos se envolveram ao produzir seus objetos 3D, 

modelando estes em um software que antes não conheciam e possibilitando também o 

contato deles com uma impressora 3D. Nota-se, por meio de seus relatórios, que esta 

metodologia proporcionou uma visão diferente da Matemática, promovendo aulas práticas e 

não somente de exercícios. Portanto, torna-se relevante a utilização de projetos no ensino de 

Matemática, principalmente com o conteúdo de Geometria Espacial, o qual possui 

significância ao se trabalhar com representações concretas em seu ensino.  

 A Geometria Espacial possibilita que o professor faça o uso de diferentes 

metodologias, podendo tornar mais significativo o aprendizado de seu aluno. Ritter (2011) 

aborda que este conteúdo também é considerado a parte da Matemática mais intuitiva, 

concreta e real e é um instrumento para auxiliar na compreensão, descrição e interação com 

o mundo em que vivemos. 

 Portanto, com a possibilidade de uso de diferentes metodologias, tem-se cada vez 

mais a inserção de softwares dinâmicos nas aulas de Geometria Espacial. Gravina e Basso 



65 
 

 
 

(2012, p. 34) afirmam que “[...] as mídias digitais se tornam realmente interessantes quando 

elas nos ajudam a mudar a dinâmica da sala de aula na direção de valorizar o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas com a concomitante aprendizagem da 

Matemática.”. Logo, estes softwares dinâmicos, que propiciam o modelamento de objetos, 

devem ser divulgados aos alunos, possibilitando que estes os manipulem e desenvolvam 

habilidades que os levem a serem autônomos e criativos em seus projetos. 

 Os projetos desenvolvidos pelos alunos, os objetos 3D funcionais, superaram as 

expectativas, pois tiveram modelos de funções variadas e de níveis de complexidade 

diferentes, foram poucos os considerados parecidos em função. Lembrando que este era um 

dos objetivos deste trabalho: promover a criatividade e autonomia dos estudantes por meio 

da criação de objetos funcionais. 

 Aliado a esses objetos de alta complexidade, vieram as dificuldades na hora de realizar 

os cálculos de área e volume. Percebeu-se que nesses objetos os erros foram maiores, pois 

envolvia muitos processos nos cálculos, o que ocasionou algumas confusões por parte deles. 

Mesmo após a pesquisadora ter devolvido os relatórios do primeiro objeto para eles refazerem 

e informado os erros cometidos, infelizmente alguns vieram a cometê-los novamente. Além 

disso, foi notado erros de nomenclatura nas figuras geométricas, como a Dupla 5 que chamou 

um prisma retangular de cubo.  

 Sobre a nomenclatura das figuras geométricas, Proença (2008, p. 29) aborda que: 

 
A aprendizagem dos conceitos geométricos desde a educação infantil 
favorece o desenvolvimento do pensamento geométrico do aluno e é 
importante para todos os níveis escolares, sendo o professor responsável em 
possibilitar tal aprendizagem. No ensino médio os alunos precisam ter 
aprendido conceitos de polígonos e poliedros, pois precisarão utilizá-los na 
solução de problemas e também relacioná-los a outros assuntos da 
Matemática. Inicialmente, a preocupação deve ser com as formas mais 
frequentes, com a nomenclatura, com a representação e com a construção 
de formas geométricas, partindo-se de objetos do cotidiano. 

 
 Portanto, saber classificar uma figura geométrica corretamente é o primeiro passo que 

o aluno deve dar para conseguir resolver os problemas que serão propostos a ele. 

 Durante as fases do trabalho percebeu-se que a Fase de Elaboração foi um momento 

importante para os alunos manipularem o software Tinkercad, a medida que o projeto ia se 

desenvolvendo os alunos criaram intimidade com o programa utilizado, identificando isso em 

seus relatos e relatórios apresentados. 

 Na Fase de Construção, foram identificadas algumas melhorias que se tem a fazer em 

uma próxima aplicação desse projeto. Os objetos 3D elaborados pelos alunos, em alguns 

casos, tiveram suas medidas reduzidas para otimizar o tempo de impressão, já que estes 

ficariam muito extensos. Dessa maneira, em uma futura aplicação, pode-se pensar em usar 
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uma área de impressão menor para oportunizar um tempo de impressão viável a esses 

objetos.  

 Outra situação identificada, foi que alguns objetos modelados apresentaram 

problemas na impressão, como os que possuíam espessuras estreitas, ao retirar da máquina 

se quebravam, e os objetos com estruturas frágeis, os quais não eram possíveis imprimi-los. 

Deste modo, verifica-se que a impressora 3D utilizada apresenta algumas restrições, as quais, 

em uma futura aplicação, devem ser pesquisadas e conhecidas pelos alunos para evitar esses 

acontecimentos. 

 Além disso, notou-se que as impressões deveriam ser feitas antes da realização dos 

cálculos, pois se houvesse modificação nos projetos, estas mudanças seriam relatadas nos 

relatórios e os cálculos estariam condizentes com o objeto impresso. Recorda-se que nem 

todos os objetos impressos foram necessários alterar suas medidas. 

 Aliado as essas sugestões, tem-se como um dos objetivos verificar a possibilidade 

deste projeto tornar-se interdisciplinar com as disciplinas relacionadas ao Curso Técnico em 

Plásticos. Conforme as entrevistas realizadas com os professores de Reologia e Materiais 

Poliméricos, nota-se que é possível haver essa interdisciplinaridade, visto que o polímero 

ABS, utilizado pela impressora 3D na confecção dos objetos, é um polímero estudado no 

Curso Técnico em Plásticos durante do 2º ano do Ensino Médio. Dessa forma, esta relação 

conduz o projeto a tornar-se interdisciplinar, pois seria avaliado tanto questões referentes a 

área técnica quanto à área propedêutica. 

 Para futuramente essa interdisciplinaridade ocorrer, Terredas (2011, p. 105) aborda 

que: 

 
O comprometimento e o trabalho coletivo por parte dos professores são, sem 
dúvida, pontos importantes para o desenvolvimento de ações 
interdisciplinares, pois além do trabalho de interação entre as disciplinas, 
devemos compreendê-la também como uma proposta pedagógica 
envolvendo conteúdos que se interagem em várias áreas do conhecimento, 
buscando solucionar problemas comuns com o envolvimento de ações 
coletivas. 
 

 Diante disso, os professores da área técnica sugeriram que, além de elaborarem um 

objeto funcional e calcularem a área e o volume, realizassem uma pesquisa que envolvesse 

o comportamento do polímero usado na impressão e aprofundassem o estudo sobre o 

funcionamento da impressora 3D. Além disso, sugeriram a utilização de outro material 

polimérico na confecção dos objetos, para analisar o comportamento deste e fazer 

comparações com o já então utilizado ABS. Aquele teria como propósito promover 

conhecimento e despertar interesse dos alunos em conhecer mais sobre as propriedades 

reológicas dos materiais. 
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 Ainda, acredita-se que este projeto de ensino colaborou para que alguns alunos se 

reconhecerem como indivíduos makers, os quais inventaram, produziram e compartilharam 

suas produções, inspirando esses estudantes a continuarem nesse meio lúdico e criativo.  

 Além disso, como pesquisadora, percebo que é possível trabalhar com projetos na 

área da Matemática, o qual, por ser um ambiente dinâmico, traz aprendizagens tanto para o 

professor quanto para o aluno, pois tentar metodologias novas, que diferem do modelo 

tradicional, desafiam a dinâmica da sala de aula, tornando o aprendizado mais prazeroso. 

 Portanto, aliado às sugestões dos professores da área técnica e visto que é possível 

trabalhar por meio de projetos, fica esta nova proposta para futuramente integrar a área 

propedêutica (Matemática) com a área técnica (Plásticos), uma vez que um projeto de ensino 

não se encerra após a sua aplicação, pois o professor pode sempre refletir sobre a sua prática 

e verificar quais as melhorias que podem ser feitas em suas propostas. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS 

 

 

Questionário para os alunos 

Nome: ________________________________ 

 

1) Você já ouviu falar do Movimento Maker? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2) Alguma vez você teve o contato com uma impressora 3D? Se sim, como foi? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3) Você acredita que o uso da impressora 3D pode ajudar na aprendizagem de 

Matemática? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4) No seu curso existe a relação do ensino técnico com a matemática e da matemática 

com o ensino técnico? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5) Quais suas expectativas para trabalhar neste projeto? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – MODELO DE RELATÓRIO 

 

Relatório – Objeto X 

Nome dos integrantes do grupo: ___________ 

_____________________________________ 

Parte I 

1) Qual o nome do objeto criado?  

2) Quais figuras geométricas o grupo se baseou para a sua construção?  

3) Qual a função prática do objeto criado? 

4) Insira fotos do objeto com suas respectivas medidas. 

5) Qual a área total e o volume deste objeto? Informe seus cálculos. 

6) Relatar a opinião do grupo sobre: 

a) O trabalho realizado em equipe. 

b) As dificuldades encontradas durante a elaboração do sólido. 

c) As facilidades encontradas durante a elaboração do sólido. 

 

Parte II 

1) Como foi a experiência de construir objetos relacionados aos sólidos geométricos 

estudados? Por quê? 

2) Encontraram dificuldades ou facilidades durante o desenvolvimento e impressão dos 

objetos? 

3) Este projeto foi relevante para o seu aprendizado em Matemática? Por quê? 

4) Vocês podem perceber alguma relação deste projeto com o Curso Técnico em 

Plásticos? 

5) Após este projeto, vocês se considerariam pessoas makers? 
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APÊNDICE C – PLANO DE AULA 

 

Plano de aula: Apresentação do projeto de pesquisa e do software Tinkercad 

 

1. Identificação: 

Disciplina: Matemática. 

Público-alvo: 2º ano do Curso Técnico em Plásticos Integrado ao Ensino Médio. 

Tempo previsto para o desenvolvimento da aula: 2 períodos (50min/a). 

 

2. Recursos Utilizados: 

Quadro branco, computador e retroprojetor. 

 

3. Objetivos:  

 Apresentar aos alunos a proposta do projeto de pesquisa desenvolvido pela 

pesquisadora; 

 Aplicar um questionário aos alunos a fim de conhecer o público-alvo que participará 

desta pesquisa; 

 Apresentar o software Tinkercad com o intuito de familiarizá-los com sua interface; 

 Propor a construção de uma casa aos alunos por meio do software Tinkercad, a fim 

de oportunizar questionamentos durante esta construção; 

 

4. Desenvolvimento da Aula: 

 Inicia-se a aula apresentando aos alunos os objetivos desse projeto de pesquisa que 

será desenvolvido com suas participações. Será entregue o Termo de Consentimento para 

ser preenchido, objetivando-se a permissão em participar. Após, solicita-se o preenchimento 

de um questionário, a fim de conhecer o público-alvo que participará desta pesquisa, bem 

como suas expectativas em participar de um projeto como este. 

 Feito isso, solicita-se aos alunos para criarem uma conta no Tinkercad, com o objetivo 

de terem acesso ao software e poderem salvar online seus futuros projetos. Após, a 

pesquisadora apresentará os principais comandos do programa para o desenvolvimento dos 

objetos. 

 Na Figura 1, tem-se a interface do software que será construído os objetos. Neste é 

apresentado: o Plano de Trabalho, local que será construído os objetos; no lado esquerdo da 
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imagem, alguns comandos de ajustes de tela; e, no lado direito, formas básicas e outras 

opções para iniciar a construção.  

 

Figura 1 – Interface da página inicial do software Tinkercad. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na Figura 2, tem-se o sólido caixa selecionado no Plano de Trabalho, é possível 

verificar que pode-se alterar suas medidas e cores. 

 

Figura 2 – Criação de uma caixa no plano de trabalho do software Tinkercad. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na Figura 3, tem-se um passo a passo para a criação de uma caixa com um orifício 

cilíndrico. Para fazer essa construção, deve-se selecionar a caixa e o orifício cilíndrico e 

ajustá-lo no interior da caixa, de maneira que fique centralizado. Após, seleciona-se os objetos 

e agrupa-os conforme demonstra a figura abaixo. 

 

 



76 
 

 
 

Figura 3 – Passo a passo para a construção de uma caixa com um orifício. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Após a apresentação dos comandos do Tinkercad e suas principais ferramentas, será 

proposto aos alunos a construção de uma casa (Figura 4) com as seguintes orientações: 

 

Figura 4 – Imagem de uma casa construída no software Tinkercad. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Caixa: 100𝑚𝑚 × 50𝑚𝑚 × 50𝑚𝑚 

 Caixa: 96𝑚𝑚 × 46𝑚𝑚 × 50𝑚𝑚 

 Telhado: 102𝑚𝑚 × 52𝑚𝑚 × 20𝑚𝑚 

 Portas e janelas a escolha do aluno. 

  

 Com esta atividade, pretende-se deixar o aluno manipular o software, usando sua 

criatividade, e apresentar as dúvidas que surgirem durante esta construção, podendo solicitar 

ajuda da pesquisadora ou tentar, ele mesmo, resolver os obstáculos apontados. 
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APÊNDICE D – IMAGENS DOS OBJETOS 3D IMPRESSOS 

 

Tabela 1 – Imagens dos objetos 3D após a impressão. 

Duplas Objetos 3D Nome/Função 

1 

 

 

Nome: Pote de comida para cachorro. 

Função: Servir como objeto para a 

alimentação do pet. 

2 

 

 

Nome: Pote para molhos. 

Função: Utilizá-los para servir 

diferentes tipos de molhos.10 

3 

 

 

Nome: Pote de água para cachorros. 

Função: Armazenar água para os 

cachorros beberem. 

4 

 

 

Nome: Magic. 

Função: Guardar pequenos objetos 

como pen drive, anéis, brincos, etc. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 
 
 
 
 

                                                
10 A dupla optou por deixar a base construída pela impressora 3D para dar sustentação ao objeto, mas 
esta não fazia parte da sua construção. 
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Tabela 1 – Imagens dos objetos 3D após a impressão (continuação). 

Duplas Objetos 3D Nome/Função 

5 

 

 

Nome: Mouse’s stop. 

Função: Casa criativa para hamsters. 

6 
 

 

Nome: Lixeira Piramidal. 

Função: Destinar o lixo para o lugar 

certo. 

7 

 

 

Nome: Porca sextavada. 

Função: Auxilia na fixação de parafusos 

em peças de metal, madeira e outros 

materiais. 

8 

 

 

Nome: Polegho. 

Função: Peão de tabuleiro. 

 

9 

 

 

Nome:  Azir. 

Função: Segurar lápis e canetas. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO – MENOR DE 18 ANOS 

 

 Termo de Consentimento – Menor de 18 anos 

 Eu, _______________________________________, R.G._____________________ 
responsável pelo aluno(a) _______________________________, R.G.________________ 
declaro que, por meio deste termo, que o estudante de minha responsabilidade participe da 
pesquisa Aplicação de um projeto utilizando uma impressora 3D no ensino de geometria 
espacial do Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvido pela pesquisadora Luisa Savichi. 
Fui informado(a), ainda, de que a pesquisa é orientada pela Profa. Dra. Kelen Berra de Mello, 
a quem poderei contatar a qualquer momento que julgar necessário, pelo e-mail 
kelen.mello@caxias.ifrs.edu.br.  
 Tenho ciência que essa participação não envolve nenhuma forma de incentivo 
financeiro, sendo sua única finalidade a contribuição para o sucesso da pesquisa.  

 Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que possui como 
objetivo geral aplicar um projeto utilizando uma impressora 3D no ensino de Prismas e 
Pirâmides para uma turma do segundo ano do Curso Técnico em Plásticos Integrado ao 
Ensino Médio, analisando o seu impacto na aprendizagem dos alunos. 
 Fui também esclarecido(a) de que o uso das informações oferecidas pelo estudante 
será apenas em situações acadêmicas (artigos científicos, palestras, seminários, etc.), sem 
identificação de nossos nomes.  
 A colaboração far-se-á por meio de questionário escrito, relatórios, etc. No caso de 
fotos, obtidas durante a minha participação, autorizo que sejam utilizadas em atividades 
acadêmicas, tais como artigos científicos, palestras, seminários, etc, sem identificação.  

Minha colaboração far-se-á por meio da elaboração e confecção de objetos 3D. O 
acesso e/ou análise dos dados coletados far-se-ão apenas pelo pesquisador e/ou seu 
orientador. Não será atribuído nota ou conceito às respostas dadas. A participação do 
estudante iniciará apenas a partir da entrega desse documento por mim assinado.  
 Estou ciente de que caso eu tenha alguma dúvida, ou me sinta prejudicado(a), poderei 
contatar a pesquisadora responsável Luisa Savichi no IFRS – Campus Caxias do Sul, 
telefone: (54) 3204-2100 ou pelo e-mail: luisa.savichi@caxias.ifrs.edu.br. Fui informado(a) de 
que o aluno pode se retirar dessa pesquisa a qualquer momento, sem sofrer quaisquer 
sanções ou constrangimentos. 
 

 Caxias do Sul, ____ de ___________de 2018.  

 

 

____________________________                                  _____________________________ 

      Assinatura da Orientadora                                                  Assinatura da pesquisadora 

  Profa. Dra. Kelen Berra de Mello                                                      Luisa Savichi 

 

 

_____________________________                               _____________________________ 

    Assinatura do Aluno                                                     Assinatura do Responsável 
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO – MAIOR DE 18 ANOS 

 

 Termo de Consentimento – Maior de 18 anos 

 Eu, ___________________________________________, R.G. _______________ 
declaro que, por meio deste termo, concordo em participar da pesquisa Aplicação de um 
projeto utilizando uma impressora 3D no ensino de geometria espacial do Trabalho de 

Conclusão de Curso desenvolvido pela pesquisadora Luisa Savichi. Fui informado(a), ainda, 
de que a pesquisa é orientada pela Profa. Dra. Kelen Berra de Mello, a quem poderei contatar 
a qualquer momento que julgar necessário, pelo e-mail kelen.mello@caxias.ifrs.edu.br.  
 Tenho ciência que minha participação não envolve nenhuma forma de incentivo 
financeiro, sendo a única finalidade desta participação a contribuição para o sucesso da 
pesquisa.  
 Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que possui como 
objetivo geral aplicar um projeto utilizando uma impressora 3D no ensino de Prismas e 
Pirâmides para uma turma do segundo ano do Curso Técnico em Plásticos Integrado ao 
Ensino Médio, analisando o seu impacto na aprendizagem dos alunos. 
 Fui também esclarecido(a) de que o uso das informações oferecidas por mim será 
apenas em situações acadêmicas (artigos científicos, palestras, seminários, etc.), sem 
identificação de meu nome.  
 A colaboração se fará por meio de questionário escrito, relatórios, etc. No caso de 
fotos, obtidas durante a minha participação, autorizo que sejam utilizadas em atividades 
acadêmicas, tais como artigos científicos, palestras, seminários, etc, sem identificação.  

Minha colaboração se fará por meio da elaboração e confecção de objetos 3D. O 
acesso e/ou análise dos dados coletados se farão apenas pelo pesquisador e/ou seu 
orientador. Não será atribuído nota ou conceito às respostas dadas. A minha participação 
iniciará apenas a partir da entrega desse documento por mim assinado.  
 Estou ciente de que caso eu tenha alguma dúvida, ou me sinta prejudicado(a), poderei 
contatar a pesquisadora responsável Luisa Savichi no IFRS – Campus Caxias do Sul, 

telefone: (54) 3204-2100 ou pelo e-mail: luisa.savichi@caxias.ifrs.edu.br. Fui informado(a) de 
que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer momento, sem sofrer quaisquer sanções ou 
constrangimentos. 
 
 Caxias do Sul, ____ de ___________de 2018.  

 

 

____________________________                                  _____________________________ 

      Assinatura da Orientadora                                                   Assinatura da pesquisadora 

  Profa. Dra. Kelen Berra de Mello                                                        Luisa Savichi 

 

______________________________ 

Assinatura do Aluno 


