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RESUMO 

 
 

Essa pesquisa foi conduzida em uma escola particular, localizada na região imediata de 

João Monlevade, em Minas Gerais, com 5 (cinco) alunos do sétimo ano do Ensino 

Fundamental. O principal objetivo desse estudo está associado com a identificação e a 

análise das contribuições da perspectiva sociocrítica da Modelagem Matemática para a 

investigação das aplicações práticas do Cubo Mágico como um material lúdico, 

manipulativo e mediador para o desenvolvimento de conteúdos geométricos planos e 

espaciais visando a sua melhor compreensão. Desse modo, a seguinte questão de 

investigação foi definida para esse estudo: Como a ludicidade do material manipulativo 

Cubo Mágico como um recurso mediador pode contribuir para o desenvolvimento de 

conteúdos da Geometria Euclidiana (plana e espacial) por meio da dimensão 

sociocrítica da Modelagem Matemática para os alunos do 7o ano do Ensino 

Fundamental? Nesse direcionamento, a fundamentação teórica foi pautada pela 

Modelagem Matemática como um ambiente de aprendizagem em sua perspectiva 

sociocrítica através da aplicação de suas dimensões crítica e reflexiva no processo de 

ensino e aprendizagem em Geometria Euclidiana (plana e espacial). Para a coleta de 

dados foram utilizados dois questionários (um inicial e um final), anotações do diário 

de campo do professor-pesquisador, 3 (três) blocos de atividades relacionados com os 

conceitos geométricos primitivos, com o perímetro e a área de figuras planas e o volume 

de figuras geométricas espaciais. Os dados coletados foram analisados e os resultados 

interpretados de acordo com o referencial teórico adotado nesse estudo e com os 

pressupostos adaptados da Teoria Fundamentada nos Dados. Os dados foram 

codificados por meio das codificações aberta e axial para a identificação dos códigos 

preliminares e para elaboração das categorias conceituais, que possibilitaram a 

interpretação dos resultados obtidos nesse estudo. Esses resultados mostraram que a 

perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática contribuiu para o desenvolvimento 

de conceitos de Geometria Euclidiana (plana e espacial) dos alunos participantes desse 

estudo a partir de práticas de Modelagem que possibilitaram a utilização desse 

conhecimento para a análise e matematização das situações-problema propostas nos 

blocos de atividades por meio da elaboração de modelos matemáticos. Esses resultados 

também mostraram que a perspectiva sociocrítica da Modelagem Matemática contribuiu 

para o estabelecimento de conexões entre a matemática escolar e as situações-problema 

presentes no cotidiano, como, por exemplo, a utilização consciente e racional da água. 



A perspectiva sociocrítica da Modelagem Matemática também contribuiu para a 

promoção de aulas mais dinâmicas com a utilização e a mediação de materiais 

manipulativos como o Cubo Mágico, que possibilitou a interação do professor- 

pesquisador com os participantes desse estudo por meio da utilização de situações 

cotidianas no processo de ensino e aprendizagem dos conceitos de Geometria Euclidiana 

(plana e espacial). Finalizando, houve a elaboração de um produto educacional, no 

formato de um caderno de sugestões, que apresenta propostas de atividades que estão 

relacionadas com esse estudo, que tem como objetivo orientar os professores e leitores 

interessados nessa temática e que pretendem trabalhar com os conceitos de Geometria 

Euclidiana (plana e espacial) na perspectiva sociocrítica da Modelagem Matemática por 

meio da utilização do Cubo Mágico. 

 
Palavras-chave: Educação Matemática, Cubo Mágico, Geometrias, Geometrias Espaciais, 

Geometrias Planas, Ludicidade, Modelagem Matemática, Perspectiva Sociocrítica. 



ABSTRACT 

 
 

This research was conducted in a private school, located in the immediate region of João 

Monlevade, in Minas Gerais, with 5 (five) students from the seventh year of middle school. The 

main objective of this study is associated with the identification and analysis of contributions 

from the sociocritical perspective of Mathematical Modelling to the investigation of the 

practical applications of the Magic Cube as a playful, manipulative, and mediating material for 

the development of plane and spatial geometric contents aiming at its better understanding. 

Thus, the following research question was defined for this study: How the playfulness of the 

Magic Cube manipulative material as a mediating resource can contribute to the development 

of Euclidean Geometry contents (plane and spatial) through the sociocritical dimension of 

Mathematical Modelling for students in the 7th year of middle school? In this direction, the 

theoretical foundation was guided by Mathematical Modelling as a learning environment in its 

sociocritical perspective through the application of its critical and reflective dimensions in the 

teaching and learning process in Euclidean Geometry (plane and spatial). For data collection, 

two questionnaires were used (one initial and one final), notes from the teacher-researcher's 

field diary, 3 (three) blocks of activities related to primitive geometric concepts, the perimeter 

and area of plane figures and the volume of spatial geometric figures. The collected data were 

analyzed and the results interpreted in accordance with the adopted theoretical framework in 

this study and with the assumptions adapted from the Grounded Theory. Data were coded by 

using open and axial coding for the identification of preliminary codes and for the elaboration 

of conceptual categories, which enabled the interpretation of the results obtained in this study. 

These results show that the sociocritical perspective of Mathematical Modeling contributed to 

the development of concepts of Euclidean Geometry (plane and spatial) of the students 

participating in this study from Modelling practices that enabled the use of this knowledge for 

the analysis and mathematization of problems and situations proposed in the activity blocks 

through the elaboration of mathematical models. These results also show that the sociocritical 

perspective of Mathematical Modelling contributed to the establishment of connections 

between school mathematics and problem-situations present in everyday life, such as, for 

example, the conscious and rational use of water. The sociocritical perspective of Mathematical 

Modelling also contributed to the promotion of more dynamic classes with the use and 

mediation of manipulative materials such as the Magic Cube, which allowed the teacher- 

researcher to interact with the participants of this study through the use of everyday situations 

in the process of teaching and learning the concepts of Euclidean Geometry (plane and spatial). 



Finally, an educational product was prepared, in the form of a notebook of suggestions, which 

presents proposals for activities that are related to this study, which aims to guide teachers and 

readers interested in this topic and who intend to work with the concepts of Euclidean geometry 

(plane and spatial) in the sociocritical perspective of Mathematical Modelling through the use 

of the Magic Cube. 

 
Keywords: Mathematics Education Magic Cube, Geometries, Spatial Geometry, Plane 

Geometry, Ludicity, Mathematical Modelling, Sociocritical Perspective. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
 

UMA TRAJETÓRIA RUMO AO ENSINO DA GEOMETRIA EUCLIDIANA PARA 

ALUNOS DO 7 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 
Durante o curso de Licenciatura em Matemática, o professor-pesquisador1 sempre 

foi estimulado a ter um olhar investigativo e dinâmico para as questões relacionadas ao 

processo de inclusão escolar. Ao apresentar trabalhos e estudar sobre os processos de 

inclusão escolar na graduação, o professor-pesquisador se postou diante de um cenário em 

que a inclusão na prática é insuficiente, principalmente, com relação à inserção dos alunos 

de maneira inadequada no ensino regular e a falta de capacitação dos professores nas 

metodologias utilizadas no processo inclusivo escolar que requer olhares e atenções 

diferenciados. 

Por exemplo, Pinheiro (2017) argumenta que é importante que as instituições 

escolares incluam os alunos Surdos adequadamente no sistema de ensino, disponibilizando 

uma prática educativa e pedagógica que possibilite o seu acesso ao efetivo ao sistema escolar. 

Por outro lado, Pagliaro (1998) comenta que existe uma carência nos cursos de formação de 

professores com relação aos conteúdos especializados, especialmente, em Matemática. 

Desse modo, o professor pesquisador percebeu que poderia contribuir com uma 

pesquisa diferenciada e inovadora que pudesse ser aplicada e desenvolvida em sala de aula. 

Então, esse assunto se tornou mais específico quando esse profissional ingressou no projeto 

de monitoria oferecido pelo Centro Universitário Internacional- UNINTER, onde além de 

auxiliar os alunos com os conteúdos acadêmicos, esse profissional também realizou outras 

atividades, como, por exemplo, o estudo de artigos relacionados com a inclusão. 

 
 

1Nessa investigação, o termo professor-pesquisador é utilizado com referência ao autor dessa dissertação. 

Contudo, apesar de a introdução desse estudo relatar a trajetória do professor-pesquisador, o autor e o seu 

professor-orientador optaram pela narrativa desse trabalho em terceira pessoa do singular, para que haja uma 

coerência entre a narrativa adotada desde o início dissertação até a sua finalização. De acordo com Miranda 

(2006), o professor-pesquisador é considerado como um profissional que reflete criticamente sobre a sua prática 

pedagógica com o objetivo de aprimorá-la nas atividades desenvolvidas em seu cotidiano escolar. Desse modo, 

o seu principal objetivo é buscar a compreensão, o entendimento e o conhecimento sobre a realidade de sua 

sala de aula para transformá-la, pois objetiva a melhoria de sua prática docente e do desempenho de seus alunos. 
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O programa de monitoria da UNINTER foi um projeto criado por essa universidade 

para auxiliar os discentes dessa instituição que possuíam dificuldades na realização das 

atividades acadêmicas de estudos, resolução de problemas, acesso à plataforma de ensino 

virtual e, também, com as disciplinas do Curso de Licenciatura em Matemática. Assim, além 

de auxiliar os alunos com dificuldades acadêmicas, esse projeto também tinha o propósito 

da inserção de alunos monitores em projetos de iniciação científica. Nesse contexto, os 

monitores deveriam cumprir diversas atividades em grupo ou individuais, tendo como foco 

principal a leitura, interpretação e, posteriormente, a escrita de um artigo acadêmico sobre 

as atividades desenvolvidas no projeto. 

Então, a coordenadora do projeto solicitou a escrita de um artigo sobre o tema 

relacionado com a inclusão escolar. Desse modo, o professor-pesquisador teve a ideia de 

escrever um artigo, cujo tema estivesse vinculado à utilização do Cubo Mágico tradicional, 

também conhecido como Cubo de Rubik, para ensinar os conceitos primitivos da Geometria 

Euclidiana para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Durante a escrita desse artigo, o 

professor-pesquisador teve a oportunidade de realizar alguns estudos sobre à utilização de 

materiais manipulativos para facilitar e auxiliar os alunos no processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática. 

No decorrer desses estudos, esse profissional encontrou diversos artigos e 

dissertações de mestrado interessantes e importantes. A seguir, apresenta-se uma breve 

descrição desses trabalhos acadêmicos. 

 

a) O primeiro artigo intitulado Educação Matemática Inclusiva: O Uso do Jogo Da 

Velha Na Geometria Para Alunos Deficientes Visuais Do Ensino Fundamental, 

de autoria de Priscila Araújo Simões e Abigail Fregni Lins, publicada em 2016, 

trata da utilização do jogo da velha para ensinar geometria para os alunos cegos. 

Através de um tabuleiro adaptado e criado pelas professoras autoras, com peças 

formadas por figuras geométricas, os alunos jogavam um dado onde cada face 

era uma figura geométrica e, a partir desse ponto, colocavam a peça indicada no 

espaço vazio do tabuleiro. Além de trabalhar as figuras geométricas foi possível 

estudar os conceitos primitivos de reta, ponto, plano, vértice e o raciocínio lógico 

para ganhar o jogo. 

 

b) O segundo foi a dissertação de mestrado escrita por José Vinícius do Nascimento 

Silva da Universidade Estadual da Paraíba, em 2015, intitulada 
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Uma Proposta de Aprendizagem Usando o Cubo Mágico em Malta-PB, que 

estudou a utilização do cubo mágico para ensino de conteúdos matemáticos, onde 

era demonstrado o seu emprego para a aprendizagem sobre o campo da análise 

combinatória e da probabilidade. Esses procedimentos foram realizados com base 

nas cores do cubo e nos resultados possíveis em cada uma de suas faces e em 

cálculos envolvendo área e volume conforme o valor da aresta do cubo. 

 

Essas leituras direcionaram o professor-pesquisador a perceber a necessidade de 

investigar mais aplicações do cubo mágico no processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática, bem como buscar alternativas metodológicas inovadoras de ensino para 

contribuir com a formação de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. 

Então, o professor-pesquisador iniciou a pesquisa de artigos relacionados com esse 

assunto, sendo que encontrou um artigo muito interessante intitulado: Educação Matemática 

Inclusiva: O Uso Do Jogo Da Velha Na Geometria Para Alunos Deficientes Visuais Do 

Ensino Fundamental2, escrito por Priscila Araújo Simões e Abigail Fregni Lins, em 2016. 

Esse trabalho foi interessante porque ensinou conceitos geométricos por meio do tato, 

pois a maioria dos estudos realizados com alunos com deficiência visual trabalha com a 

audição. Assim, como o objetivo desse estudo foi utilizar o tato, que possui similaridade com 

a pesquisa que o professor-pesquisador pretende desenvolver, então, uma parte da 

metodologia apresentada despertou o interesse por essa leitura. 

Apesar de que o trabalho desenvolvido pelo professor-pesquisador não envolvesse os 

alunos com deficiência visual, essa metodologia foi criada para a utilização de materiais 

manipuláveis e, consequentemente, para a exploração do emprego do tato por causa da 

existência da similaridade entre os procedimentos. 

Nesse direcionamento, a metodologia utilizada pelas autoras desse artigo consistia 

em um tabuleiro adaptado, por meio do qual as peças do jogo da velha seriam inseridas. Para 

que esse jogo pudesse ser realizado, os alunos utilizavam um dado, onde cada face 

representava uma figura geométrica. A cada jogada do dado, os alunos identificavam por 

 

 
 

2Esse artigo publicado no Segundo Congresso Internacional de Educação Inclusiva está disponível em: 

<<https://editorarealize.com.br/revistas/cintedi/trabalhos/TRABALHO_EV060_MD1_SA16_ID2443_13102 
016193039.pdf>>. Acessado em: 21 de janeiro de 2020. 

https://editorarealize.com.br/revistas/cintedi/trabalhos/TRABALHO_EV060_MD1_SA16_ID2443_13102016193039.pdf
https://editorarealize.com.br/revistas/cintedi/trabalhos/TRABALHO_EV060_MD1_SA16_ID2443_13102016193039.pdf
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meio do tato qual foi a face revelada pelo dado e, posteriormente, colocava no tabuleiro a 

peça idêntica à da face do dado. 

Na mesma semana em que realizou a leitura desse artigo, o professor-pesquisador 

estava lecionando os conteúdos matemáticos para os alunos de uma turma de 6º ano do 

Ensino Fundamental, que estavam iniciando os estudos sobre os conteúdos de geometria 

euclidiana. Nessa turma havia uma aluna, que não tinha deficiência visual, mas que possuía 

um déficit de aprendizagem e, também, uma deficiência auditiva. 

Então, essa aluna ficou um período de tempo estudando sem a utilização de aparelho 

auditivo, comprometendo o seu desempenho. Ao começar a utilizar o aparelho, muitas vezes, 

os sons a incomodavam, pois estava se adaptando a esse processo. Ressalta- se que o 

professor-pesquisador teve um cuidado especial com essa aluna, principalmente, ao ensinar 

os conteúdos por meio de sua intermediação nas atividades propostas em sala de aula. As 

atividades realizadas por essa aluna eram adaptadas, com textos menores, a utilização de 

figuras e uma linguagem que seria de fácil compreensão. 

Dessa maneira, Frias (2008) afirma que a inclusão dos alunos Surdos na escola deve 

contemplar as mudanças necessárias no sistema educacional para que seja realizada uma 

adaptação no currículo escolar com alterações nas maneiras de ensino, nas metodologias e 

no processo avaliativo que devem ser condizentes com as necessidades desses alunos. 

No mês de maio de 2019, o professor-pesquisador estava estudando lógica para 

concursos, comum professor do canal Estratégia Concursos, quando esse profissional 

mencionou o cubo mágico. Então, esse material manipulativo3 despertou o interesse do 

professor-pesquisador que resolveu na utilizá-lo como um objeto de estudo de geometria 

euclidiana para alunos do 6º ano do ensino fundamental. 

É importante ressaltar que o Cubo Mágico original e tradicional, versão 3x3x3 

composto por 6 faces com 6 cores diferentes, foi utilizado como um instrumento mediador 

do processo de ensino e aprendizagem de conteúdos primitivos da geometria, como, por 

exemplo, ponto, reta, semirreta, segmento de reta, plano, vértice e aresta, bem como para os 

conceitos de área, perímetro, diagonais e volume. 

Nesse sentido, Lorenzato (1995) ratifica a necessidade de que o processo de ensino 

e aprendizagem em Geometria seja realizado a partir do argumento de que esse conteúdo 

3Objetos que o aluno é capaz de sentir, tocar, manipular e movimentar. Podem ser objetos reais que têm 
aplicação no dia-a-dia ou podem ser objetos que são usados para representar uma ideia (REYS, 1971apud 

SERRAZINA; MATOS, 1996, p. 193). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cor
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possibilita o desenvolvimento do pensamento geométrico e do raciocínio visual, que são 

importantes componentes do desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

Por conseguinte, destaca-se que “sem conhecer geometria, a leitura interpretativa do 

mundo torna-se incompleta, a comunicação das ideias fica reduzida e a visão da matemática 

tornasse distorcida” (LORENZATO, 1995, p. 5). Nessa mesma linha de pensamento, Dante 

(2006) afirma que a: 

(...) geometria das séries iniciais deve ser a geometria experimental, ou 

geometria manipulativa, na qual o aluno manipula objetos ou embalagens, 
descobre seus elementos, suas características ou propriedades e também 

descobre as diferenças e as semelhanças entre um e outro (p. 34-35). 

 

Contudo, as observações do professor-pesquisador em sua prática docente mostraram 

que a geometria é uma disciplina considerada de difícil compreensão pela maioria dos 

alunos. Por exemplo, de acordo com Hiratsuka (2006), o processo de ensino e aprendizagem 

que ocorre nas salas de aula é “extremamente desfavorável do aprendizado da Geometria 

nos ensinos Fundamental e Médio. As avaliações realizadas pelos órgãos oficiais apontam 

para o não aprendizado dos seus conteúdos e para o não desenvolvimento de habilidades e 

competências relacionadas a este tema” (p. 56). 

Essas obsservações do professor-pesquisador também mostraram que até mesmo 

alguns professores evitam o ensino da Geometria ou explicam os seus conteúdos de maneira 

superficial. Esse ponto de vista é corroborado por Hiratsuka (2006) ao afirmar que “autores 

de várias pesquisas têm destacado que os próprios professores apresentam dificuldade no 

entendimento da Geometria e, dessa forma, não trabalham, ou trabalham muito pouco, os 

seus conteúdos junto aos seus alunos” (p. 56). 

O professor-pesquisador ressalta que, em sua prática docente, observou que antes de 

se trabalhar os conteúdos geométricos, de uma maneira teórica, é preciso que os professores 

utilizem os materiais manipuláveis como uma forma de possibilitar o entendimento dos 

alunos para que possam desenvolver o pensamento crítico para compreender as diversas 

aplicações da geometria em sua vida cotidiana. 

Nesse aspecto, Silveira, Novello e Laurino (2011) apontam que esse fato pode ser 

considerado como uma dificuldade na compreensão matemática dos alunos e no gosto que 

desenvolvem pela disciplina. Nesse sentido, esses autores salientam que os materiais 

manipuláveis devem ser utilizados no currículo, pois são objetos que “criam uma ligação 
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entre a teoria e a prática, minimizando as rupturas de articulação entre o cotidiano e o saber 

escolar” (p. 20). 

Então, a possibilidade de pesquisar essa problemática com mais propriedade e 

profundidade, fundamentando-a teórica e metodologicamente, bem como a necessidade para 

realizá-lo, direcionou o professor-pesquisador para participar do processo seletivo do 

Mestrado Profissional em Educação Matemática, da Universidade Federal de Ouro Preto – 

UFOP, em 2019, sendo aprovado para cursá-lo a partir do ano de 2020. 

A busca por esse mestrado justificou-se porque esse curso é bem-conceituado, possui 

excelentes profissionais e uma ampla estrutura física que auxiliou o professor- pesquisador 

na ampliação de seus estudos com relação à temática do ensino de conteúdos geométricos 

por meio do cubo mágico tradicional. Essa abordagem tem com o objetivo de contribuir com 

o processo de ensino e aprendizagem em Matemática dos alunos para que o desenvolvimento 

da sociedade, da educação e da igualdade seja alcançado. 

Assim, após o seu ingresso no mestrado e as orientações recebidas durante esse 

processo, esse contexto possibilitou que o professor-pesquisador elaborasse a seguinte 

questão de investigação: 

 

Como a ludicidade do material manipulativo Cubo Mágico como um recurso 

mediador pode contribuir para o desenvolvimento de conteúdos da 

Geometria Euclidiana (plana e espacial) por meio da dimensão sociocrítica 

da Modelagem Matemática para os alunos do 7o ano do Ensino 

Fundamental? 

 

Assim, o objetivo geral desse estudo foi verificar como a utilização lúdica do Cubo 

Mágico4 (Cubo de Rubik), original, na versão 3x3x3 composta por 6 faces, com 6 cores 

diferentes, como um recurso mediador pode auxiliar no desenvolvimento de conteúdos da 

Geometria Euclidiana, referentes aos conteúdos relacionados com a geometria plana e 

espacial, que envolvem os conceitos intuitivos, área, perímetro e volume para alunos 

matriculados em uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental. 

Nesse direcionamento, os objetivos específicos dessa pesquisa estão relacionados 

com: 
 

4É importante destacar que, nesse estudo, o professor-pesquisador utilizou a versão original e tradicional do 

Cubo Mágico, pois não realizou nenhuma atividade com o emprego de suas variantes, como, por exemplo, o 

Pocket Cube, a Vingança do Rubik, o Cubo do Professor, o Pyraminx e o Megaminx, para a condução do 
trabalho de campo dessa pesquisa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cor


26 
 

 Investigar as aplicações práticas do Cubo Mágico como um material lúdico e 

manipulativo para o desenvolvimento de conteúdos geométricos. 

 Compreender as facilidades e as dificuldades encontradas pelos alunos no 

desenvolvimento de conteúdos da Geometria Euclidiana (plana e espacial) por 

meio da utilização da Modelagem Matemática. 

 Entender a utilização do Cubo Mágico como um recurso mediador para propiciar 

o entendimento dos conteúdos referentes às noções primitivas da Geometria 

Euclidiana (Ponto, Reta, Plano e Espaço), bem como os conceitos de vértice e 

aresta e, também, as relações existentes entre as retas. Os conceitos de área, 

perímetro e volume também serão incluídos nessa pesquisa. 

 Verificar como a utilização da Cubo Mágico como um recurso mediador pode 

contribuir para o desenvolvimento de conteúdos geométricos em sala de aula. 

Essa temática possui uma relevância importante, pois poderá contribuir para o 

desenvolvimento de um processo metodológico diferenciado por meio da utilização de 

materiais manipuláveis para o desenvolvimento de conteúdos geométricos. Por exemplo, 

Rosa (2010) afirma que é necessário que os professores se conscientizem sobre a importância 

da utilização de práticas docentes inovadores para auxiliá-los na minimização da influência 

do ensino tradicional na aprendizagem dos alunos. 

Dessa maneira, a partir do ingresso do professor-pesquisador no Mestrado 

Profissional em Educação Matemática, da UFOP, em março de 2020, esse profissional 

realizou o levantamento bibliográfico que buscou as fundamentações teóricas que o auxiliou 

na determinação de uma resposta para a questão de investigação determinada para essa 

investigação com base na problemática estudada. 

Assim, essa pesquisa bibliográfica se iniciou com uma busca no banco de teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com a procura de 

resumos de dissertações e teses que abordassem a temática proposta nesse estudo. Dessa 

maneira, foram utilizadas as seguintes palavras-chave: “Cubo Mágico”, “Ensino de 

Geometria”, “Matemática” e “Materiais Lúdicos”. 

Desse modo, o professor-pesquisador também pesquisou artigos publicados em 

periódicos nacionais e internacionais, em inglês, português e espanhol, bem como realizou 

um levantamento em capítulos de livros escritos nesses três idiomas que também mostraram 

a lacuna existente com relação à temática proposta para esse estudo. 
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Consequentemente, o professor-pesquisador verificou que as pesquisas que abordam 

essa temática são escassas, mostrando a necessidade de investigar e compreender as 

contribuições da perspectiva sociocrítica da Modelagem Matemática como uma proposta de 

ação pedagógica para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e geométricos com a 

utilização lúdica do Cubo Mágico. 

Nesse direcionamento, a perspectiva sociocrítica da Modelagem Matemática foi 

utilizada na elaboração das atividades, bem como na análise dos dados e na interpretação 

dos resultados obtidos nesse estudo, pois auxiliou no desenvolvimento dessa pesquisa, pois 

evidenciou a importância dos aspectos pedagógicos e metodológicos, como, por exemplo, 

a elaboração de problemas e de procedimentos, possibilitou a investigação e a introdução 

de conceitos geométricos e matemáticos, bem como auxiliou n processo de análise dos dados 

e dos resultados obtidos nessa investigação, que são elementos constitutivos da Modelagem 

Matemática. 

Conforme esse contexto, a condução dessa pesquisa se justifica por ser considerada 

como uma ação pedagógica direcionada para o desenvolvimento de conteúdos da geometria 

euclidiana para auxiliar os alunos no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

matemáticos relacionados com a geometria plana e espacial por meio do desenvolvimento 

de uma prática metodológica relacionada com uma ação pedagógica inovadora que utilizou 

materiais concretos5 e manipulativos6, como, por exemplo, o Cubo Mágico. 

Essa abordagem contribuiu para a estimulação e, também, para o entendimento de 

conteúdos geométricos trabalhados em sala de aula com os alunos do 7º ano, do Ensino 

Fundamental, de uma escola pública estadual por meio da utilização da perspectiva 

sociocrítica da Modelagem Matemática, que promoveu o desenvolvimento de uma ação 

pedagógica diferenciada para o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

geométricos planos e espaciais, que possibilitou para os alunos serem agentes na construção 

de seu conhecimento matemático. 

 
5De acordo com Cavalcanti (2006), o material concreto pode ser considerado como um ente qualquer que possa 
ser manipulado, podendo ser de ordem natural ou artificial. O material concreto natural é aquele que existe 

espontaneamente, sendo gerado pela ação da natureza, como, por exemplo, uma pedra, uma flor ou uma fruta. 

O material concreto artificial é aquele gerado pela produção da humanidade, como, por exemplo, um lápis, 

uma folha, um pedaço de fio ou um cordão. Contudo, o material concreto pode assumir um caráter didático 

caso seja utilizado como um fim para o processo de ensino e aprendizagem. 
6Materiais manipulativos são aqueles que os alunos conseguem sentir, tocar, manipular e movimentar, podendo 

ser objetos reais que têm aplicação no dia-a-dia ou que são utilizados para representar uma ideia (REYS, 
1971apud SERRAZINA; MATOS, 1996, p. 193). 
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Dessa maneira, a problemática proposta para essa pesquisa foi relevante para o 

processo de ensino e aprendizagem de conteúdos geométricos, haja vista que a Geometria é 

um dos conteúdos que podem causar dificuldades para a compreensão dos alunos em virtude 

da existência de uma lacuna em relacionar os conteúdos geométricos teóricos com a prática 

desse campo do conhecimento. 

Contudo, é importante ressaltar que os aspectos algébricos também podem ser 

utilizados para justificar a determinação de perímetros, área e volume do Cubo Mágico. 

Desse modo, a utilização de conteúdos geométricos pode “tornar visíveis certas identidades 

algébricas” (RODRIGUES NETO, 1998, p.38). 

Desse modo, os conteúdos algébricos também foram estudados através dos conteúdos 

geométricos propostos ao estimular a descoberta, a curiosidade, a visualização, a criatividade 

e a abstração dos participantes desse estudo. No entanto, o foco desse estudo está direcionado 

para o estudo dos conceitos geométricos das geometrias plana e espacial. 

Nesse sentido, Lorenzato (1995) defende a presença da Geometria no processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática, a partir do argumento de que esse conhecimento 

deve ser construído desde a Educação Infantil, visto que auxilia na solução de problemas 

cotidianos, que, muitas vezes, podem ser geometrizados. Então, Lorenzato (2006) ressalta 

o fato de que os "materiais devem visar mais diretamente à ampliação de conceitos, à 

descoberta de propriedades, à percepção da necessidade do emprego de termos ou símbolos, 

à compreensão de algoritmos, enfim, aos objetivos matemáticos" (p. 9). 

Assim, para os professores, essa ação pedagógica pode ser considerada como um 

importante recurso pedagógico para o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem da Geometria, pois a utilização de materiais manipuláveis possibilita a 

assimilação dos conteúdos geométricos pelos alunos. Por conseguinte, essa abordagem está 

relacionada com o desenvolvimento de um processo educacional que se reformula na busca 

por novas metodologias de ensino. 

Desse modo, Lorenzato (2006) afirma que, conforme os conteúdos geométricos são 

conduzidos pelos professores, o material manipulável “pode ser um excelente catalisador 

para o aluno construir o seu saber matemático” (p. 21). Nesse sentido, existe a necessidade 

de que os professores utilizem essa ação pedagógica no ensino de conteúdos geométricos 

para possibilitar a condução de novos estudos e práticas docentes inovadoras. 

Para a comunidade escolar, essa investigação pode contribuir para o desenvolvimento 

geométrico dos alunos, pois quando conseguem assimilar os conteúdos 
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estudados na Geometria, relacionando-os com o próprio contexto, os estudantes podem 

aplicar esses conhecimentos nas atividades realizadas no cotidiano e, assim, objetivam 

contribuir a médio e a longo prazo com o desenvolvimento da comunidade na qual a escola 

está inserida. 

Então, os resultados obtidos na condução desse estudo podem auxiliar os alunos no 

entendimento dos conteúdos geométricos e a sua conexão com as suas vivências diárias por 

meio da utilização do cubo mágico nessa ação pedagógica. Nessa abordagem, os professores 

são considerados como mediadores do processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

geométricos, auxiliando os alunos no entendimento de sua aplicabilidade nas diversas 

atividades realizadas no cotidiano. 

Consequentemente, existe a necessidade de que os alunos tragam as suas experiências 

cotidianas para a sala de aula, motivando-os em sua aprendizagem para que o processo 

educacional possa atingir patamares mais elevados (ROSA, 2010). Nessa abordagem 

construtivista, o conhecimento é resultado de sua construção pelos alunos, sendo que os 

professores são importantes mediadores do processo de ensino e aprendizagem, que pode 

ser entendido como o resultado do desenvolvimento dos alunos, bem como está relacionado 

com o desenvolvimento docente (FOSSILE, 2010). 

De acordo com Brousseau (2008) no modelo de ensino aproximativo (ou 

construtivista), os alunos estão em contato direto com o conteúdo enquanto os professores 

concebem situações de aprendizagem que possibilitem o desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem. Essa organização do ensino se diferencia dos modelos: a) normativo, 

onde o foco está no assunto e na transmissão dos conteúdos dos professores para os alunos 

e b) incitativo, que tem as motivações e interesses dos alunos como direcionamento desse 

processo. 

Então, o modelo aproximativo ou construtivista, que está centrado na produção de 

saberes, parte de modelos e concepções desenvolvidas pelos alunos, colocando-as à prova 

para modificá-las ou construir novas. Essa abordagem possui aproximações com a 

Modelagem Matemática, pois para Brousseau (2008), “uma situação é o modelo de interação 

com um meio específico que determina certo conhecimento” (p. 19). Nesse contexto, meio 

pode ser entendido pelo conjunto de relações entre os professores e os alunos, bem como o 

objeto de interação dessas relações na própria situação-problema proposta para estudo. 
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Por conseguinte, de acordo com Charnay (1996), os professores propõem, em 

conjunto com os alunos, situações-problema com diferentes obstáculos, organizam as 

diferentes fases de investigação, formulação, validação, e institucionalização das atividades 

enquanto os alunos ensaiam, buscam e propõem soluções, confrontando-as com as de seus 

colegas, defendendo-as e as discutindo-as coletivamente. Nessa abordagem, o conhecimento 

é considerado dentro de sua própria lógica. 

Portanto, para Scachetti (2015), nesse tipo de abordagem, o principal motivador do 

processo é o fato de os alunos buscarem o conteúdo e estudá-lo previamente. Posteriormente, 

em debates, discussões e conversas em sala de aula, com a mediação dos professores, os 

conceitos são definidos e as suas aplicações percebidas, essa abordagem possibilita que, no 

momento de praticar os conteúdos propostos, a sua assimilação seja facilitada por meio de 

uma ação pedagógica que possibilite o seu desenvolvimento em salas de aula. 

Então, a motivação do professor-pesquisador foi desenvolver uma ação pedagógica 

diferenciada por meio da elaboração de um produto educacional, em formato de um caderno 

de sugestões, que propicie a disponibilização de um material didático e pedagógico de 

consulta para os interessados na temática proposta nessa pesquisa. 

Portanto, um importante objetivo para a realização dessa investigação está 

relacionado com a elaboração desse caderno de sugestões, que visa auxiliar os profissionais 

da Educação na condução de investigações nas escolas, para que possam atuar como 

professores-pesquisadores em suas salas de aula, para a promoção de um trabalho 

diferenciado com o processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 

Contudo, para finalizar a parte introdutória deste estudo, o professor-pesquisador 

destaca que o restante desse projeto está estruturado da seguinte maneira: 

O primeiro capítulo apresenta um estudo da revisão de literatura referente aos 

principais tópicos teóricos relacionados com essa pesquisa, bem como a realização de uma 

análise aprofundada das principais teorias que fundamentam esse estudo, que buscam 

compreender as temáticas relacionadas com a perspectiva sociocrítica da Modelagem 

Matemática, Ludicidade, Teoria da Mediação e as origens e evoluções nos estudos e 

desenvolvimentos do Cubo Mágico. 

O segundo capítulo apresenta a metodologia que foi utilizada na condução dessa 

pesquisa, descrevendo também a utilização de cada um dos instrumentos metodológicos 

necessários para o desenvolvimento do processo de coleta e análise dos dados, bem como a 
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interpretação dos resultados obtidos nesse estudo por meio da utilização dos pressupostos de 

uma adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados. 

O terceiro capítulo apresenta os resultados obtidos da análise dos dados que foram 

coletados por meio de 2 (dois) questionários (um inicial e um final), de 3(três) blocos de 

atividades do registro documental, do questionário final e do diário de campos do professor-

pesquisador, cujas respostas foram codificadas por meio das codificações aberta e axial. 

O quarto capítulo apresenta a interpretação dos resultados que foram obtidos por 

meio da elaboração de categorias conceituais que visavam auxiliar o professor-pesquisador 

no desenvolvimento de uma resposta para a questão de investigação desse estudo. 

O quinto capítulo V apresenta a resposta obtida para a problemática dessa 

investigação e as considerações finais, bem como as possíveis contribuições desse estudo 

para a Educação Matemática. 

As referências bibliográficas, os apêndices e os anexos também são parte integrante 

da estrutura dessa dissertação. 

É importante ressaltar que um produto educacional será elaborado no formato de um 

caderno de sugestões, que será desenvolvido com base nos resultados obtidos nos blocos de 

atividade realizadas no trabalho de campo desse estudo. 

Esse produto tem como objetivo auxiliar os professores na proposição de uma ação 

pedagógica diferenciada que possibilite o desenvolvimento de conteúdos geométricos por 

meio da utilização do cubo mágico e da Modelagem Matemática. 

Essa ação pedagógica poderá mostrar que as práticas docentes inovadoras visam 

auxiliar os alunos no entendimento de conteúdos geométricos de uma maneira lúdica por 

meio da utilização de materiais manipulativos como, por exemplo, o cubo mágico. 

Esse produto será disponibilizado na página do Programa do Mestrado Profissional 

em Educação Matemática da UFOP para os interessados nesse assunto, bem como para a sua 

utilização em cursos dos Ensinos Fundamental, Médio, Técnico e na Educação de Jovens e 

Adultos. 



32 
 

CAPÍTULO I 

 

 
 

FUNDAMENTANDO TEORICAMENTE O ESTUDO: BUSCANDO 

INTERLOCUÇÕES 

 

 
O principal objetivo da revisão de literatura foi providenciar um estudo da 

fundamentação teórica relacionada com a problemática proposta nessa investigação. 

Assim, essa fundamentação teórica tem por objetivo apresentar as principais bases teóricas 

que estão sendo discutidas nas pesquisas relacionadas com o processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática em uma perspectiva sociocrítica da Modelagem Matemática. 

Nesse sentido, essa fundamentação teórica objetiva buscar uma resposta para a 

questão de investigação que está relacionada com a verificação sobre como a utilização 

lúdica do Cubo Mágico pode ser utilizado como um recurso mediador para auxiliar os 

participantes no desenvolvimento dos conteúdos das Geometrias plana e espacial, que 

envolvem os conceitos intuitivos, área, perímetro e volume para alunos matriculados em 

uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental. 

Dessa maneira, o foco dessa revisão de literatura está fundamentada nos seguintes 

tópicos que serão estudados nessa investigação: 

 

a) Geometria: Dificuldades e Possibilidades 

 Geometria Plana 

b) Modelagem Matemática como um Ambiente de Aprendizagem 

 Competências de Modelagem Matemática 

c) Modelagem Matemática Sociocrítica 

 Dimensões Crítica e Reflexiva da Modelagem Matemática 

d) Modelagem Matemática e Currículo 

e) Materiais Manipulativos e Ludicidade 

 Cubo Mágico 

f) Teoria da Mediação 

 
A seguir, apresenta-se a fundamentação teórica para cada um desses tópicos. 
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1.1. Estudo da Geometria: Dificuldades e Possibilidades 

 
De um modo pouco sistematizado, pode-se afirmar que a Geometria sempre esteve 

presente nas atividades e tarefas cotidianas realizadas pela humanidade. Por exemplo, Costa 

(2013) afirma que “por meio dos desenhos encontrados nas cavernas e nos artefatos culturais 

pode-se tomar conhecimento e estudar os costumes bem como verificar o desenvolvimento 

técnico e intelectual de grupos socioculturais que viverem em uma determinada época da 

história” (p. 36). 

Nesse contexto, a Geometria é um campo de estudo de fundamental importância para 

o desenvolvimento da humanidade. Por exemplo, no decorrer da história, a evolução da 

Geometria contribuiu para o desenvolvimento da sociedade por meio de seus conhecimentos 

tecnológicos e científicos, que coincidem com as necessidades do dia a dia das pessoas, para 

a divisão de terras, para as construções, para a observação do movimento dos astros e outras 

das várias atividades que sempre dependeram do seu desenvolvimento. 

Por exemplo, Eves (1997) afirma que as primeiras considerações realizadas a respeito 

da Geometria são muito antigas, tendo como origem a simples observação e a capacidade de 

reconhecer figuras e comparar formas e tamanhos presentes na rotina diária. Um dos 

primeiros conceitos geométricos a serem desenvolvidos foi a noção de distância. 

É importante ressaltar que o conhecimento geométrico é relevante para a resolução 

de situações-problema em diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a Ciência e 

a Tecnologia, a Medicina, a Economia, o Ambiente e o Desenvolvimento e a Administração 

Pública, sendo que o progresso e a inovação dependem frequentemente de novas descobertas 

matemáticas. 

Por conseguinte, como a geometria está presente em no cotidiano da humanidade, 

assim, quando os seus conteúdos estão articulados com a realidade dos alunos, esse campo 

do conhecimento oferece uma integração entre a teoria e a prática de uma maneira que os 

alunos possam compreender esses conceitos que são abordados nos livros didáticos 

(BRASIL ESCOLA,2016). 

Desse modo, existe a necessidade de que os conteúdos geométricos sejam 

trabalhados por meio de elementos presentes no cotidiano dos alunos. Então, Lorenzato 

(1995) se refere à Geometria como um campo de estudo que: 

(...) está por toda parte, mas é preciso conseguir enxergá–la (...), mesmo 

não querendo, se lida no cotidiano com as ideias de paralelismo, 

perpendicularismo, semelhança, proporcionalidade, medição 
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(comprimento, área, volume), simetria: seja pelo visual (formas), seja pelo 

uso no lazer, na profissão, na comunicação oral, cotidianamente se está 

envolvido com a geometria (p. 5). 

 

De acordo com essa asserção, Lorenzato (1995) comenta que a Geometria tem uma 

função essencial na formação dos indivíduos, pois possibilita uma interpretação mais 

completa do mundo, uma comunicação mais abrangente das ideias e noções matemáticas, 

bem como uma visão mais equilibrada e holística da Matemática. 

Nesse sentido, Fainguelernt (1999) afirma que a Geometria é o ponto de encontro 

entre a Matemática como teoria e a Matemática como um recurso, ou seja, a Geometria é a 

ponte, a ligação do conteúdo teórico e o conteúdo prático. 

O ensino da Geometria nas escolas, principalmente, no Ensino Fundamental, tem 

sido relegado a segundo plano e, muitas vezes, os seus conteúdos nem são ensinados para os 

alunos (FAINGUELERNT, 1999). Contudo, apesar das importantes contribuições da 

Geometria para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e do raciocínio lógico dos 

alunos, Pavanello (1989) afirmava, há três décadas, que, frequentemente, o ensino dos 

conteúdos geométricos têm sido objeto de pouca exploração e, normalmente, é introduzido 

somente ao final de cada ano letivo. 

Em suas investigações posteriores com relação à Geometria, Pavanello (1993) 

continuou argumentando que os conteúdos desse campo de estudo somente eram ensinados 

no final do ano escolar, como se fossem menos importantes que os demais componentes 

matemáticos. Posteriormente, reforçando essa constatação, Nacarato, Gomes e Grando 

(2008) afirmaram que o conteúdo geométrico é raramente “trabalhado nas escolas públicas 

e, quando o é, ocorre ou ao final do ano ou de forma totalmente destituída de sentido e 

significado para o aluno” (p. 27). 

Durante a década de 1990, os resultados do estudo conduzido por Peres (1995) 

mostraram que as práticas pedagógicas utilizadas no desenvolvimento de conteúdos 

geométricos possuem lacunas para a proposição de um aprendizado contextualizado e com 

significado, pois as aulas são compostas por exercícios que devem ser reproduzidos nas 

avaliações. Essa abordagem evidencia a dificuldade de os professores realizarem uma ação 

pedagógica que relaciona o conteúdo geométrico com as experiências cotidianas dos alunos. 

Esses fatos, provavelmente, ocorrem porque muitos professores não dominam o conteúdo 

geométrico em virtude de haver uma deficiência em sua formação acadêmica com relação 

à disciplina de Geometria. 
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Dessa maneira, Almouloud (2004) argumenta que, no primeiro ciclo do Ensino 

Fundamental, a Geometria é frequentemente esquecida durante o desenvolvimento do 

currículo matemático, sendo que também relegada a um segundo plano em relação ao ensino 

da aritmética, enquanto no segundo ciclo do ensino fundamental e no ensino médio, a 

Geometria também costuma ser relegada a um segundo plano em relação à Álgebra. De 

modo semelhante, o Centro de Pesquisas em Educação e Cultura, reforça o entendimento 

de que o ensino da Geometria “não é abordado pelos professores com a mesma importância 

dada ao ensino da álgebra e da Aritmética” (CENPEC, 2002, p. 131). 

Corroborando com esse ponto de vista, Pelli (2014) afirma que, para evitar essa 

precarização do ensino da Geometria no Ensino Fundamental, é necessário que os 

professores contemplem o ensino da Geometria nas atividades curriculares propostas em 

salas de aula. Além disso, é importante ressaltar que o ensino de Matemática e, 

especialmente, o ensino de Geometria tem sido realizado pela aplicação de fórmulas e 

teorias, impossibilitando os alunos de serem expostos ao trabalho realizado com atividades 

lúdicas que possibilitam a compreensão da aplicação de conteúdos geométricos em 

atividades diárias. 

Nesse sentido, Pavanello (1993) também afirma que muitos problemas relacionados 

com o processo de ensino e aprendizagem em Matemática são gerados pelo mínimo ou pela 

ausência do aprendizado de conteúdos geométricos, que é resultado da ausência dessa 

temática nos programas escolares. 

Similarmente, fundamentado no estudo conduzido por Fonseca, Lopes, Barbosa, 

Gomes e Dayrell (2001) e por Pereira e Oliveira (2004) argumentam que a lacuna no ensino 

de Geometria no Ensino Fundamental é provocada a partir do “isolamento da geometria em 

um momento específico do ano letivo, geralmente no final do curso; a abordagem analítica 

e mecânica; dissociação da realidade imediata e a redução à atividade de nomenclatura (p. 

5). 

Historicamente, nas últimas décadas, o ensino da Geometria no sistema escolar ainda 

é tratado com abandono, pois nas “duas últimas décadas de pesquisa em geometria revelam 

que o estudo dessa área não é uma das prioridades no ensino da Matemática, apontando para 

um descaso que parte do processo histórico e se faz presente no cotidiano atual” (SENA; 

DORNELES, 2013, p, 154). Nesse contexto, Zuin (2001) afirma que: 

Preocupa vários educadores em todo o mundo, a questão do ensino de 
Geometria. No Brasil encontramos, entre outros, Pavanello (1989) e Perez 

(1995) reabrindo a discussão sobre o ensino da geometria, ao 
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evidenciarem a forma como o ensino desse conteúdo tem sido realizado no 

ensino fundamental. Ambos o consideram deficiente, já que não se propicia 

a construção de conceitos nem a relação da geometria com outras áreas do 
conhecimento. Outras vezes, o ensino da geometria é, mesmo, ignorado 

pelos professores (p.18). 

 

De acordo com essa asserção, torna-se grave o descaso com a Geometria quando se 

analisa a sua importância no cotidiano e o nível de exigência que os seus conteúdos 

demandam, tanto dos alunos quanto dos professores que a ensinam. Nesse contexto, a 

dedicação aos estudos conceituais dos conteúdos geométricos requer uma atenção especial, 

pois “sabe-se que a geometria exige dos professores e dos próprios alunos uma dedicação 

maior, pois a sua essência extrapola o plano bidimensional e vai até o tridimensional,  

requerendo, assim, além do entendimento, a capacidade de visualização e construção do 

raciocínio” (RESENDE; MESQUITA, 2013, p. 216). 

Destaca-se que a habilidade de visualização pode ser considerada como a formação 

e/ou a concepção de uma imagem mental visual, bem como de um ato ou efeito de visualizar, 

pois objetiva a transformação de conceitos abstratos em imagens reais ou mentalmente 

visíveis (FERREIRA, 1996). 

Nesse direcionamento, esses estudos reforçam a constatação de que o ensino da 

Geometria nas escolas ainda é precário, pois a maioria dos professores não se sentem 

suficientemente preparados para ensiná-la. Por exemplo, Lorenzato e Vila (1993) 

argumentam que, talvez, essa situação ocorra, por causa da “má formação dos professores 

que, não tendo um bom conhecimento sobre o assunto, preferem preterir ou suprimir de suas 

aulas o ensino de Geometria” (p. 48). 

Por outro lado, Leite (2018) afirma que existem outros fatores relacionados com a 

precarização no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos geométricos, como, por 

exemplo, a lacuna na estrutura curricular e a ausência de recursos para a realização de 

atividades práticas, bem como a proposição de um calendário adequado para o cumprimento 

do planejamento dos professores. 

Os resultados do estudo conduzido por Gazire (2000) mostram que os professores 

de matemática participantes de sua investigação evitam o trabalho com a Geometria, pois: 

1. Existem dificuldades com o rompimento dos procedimentos tradicionais das 

aulas expositivas. 

2. A Geometria apenas possibilita a sua utilização em paralelo com o algebrismo 

e os cálculos. 
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3. Há uma utilização inadequada do material concreto, apenas o mostrando-o 

para os alunos, sem a realização de atividades lúdicas. 

4. Existe uma preocupação com represálias por parte dos pais dos alunos que 

não aprenderam os conteúdos geométricos. 

Esses resultados também mostram que os professores de Matemática: 

(...) se encontram completamente desamparados em suas tarefas: pelos 
cursos que frequentam nas Universidades, pela classe editorial, pelos 

programas estaduais ou municipais, sempre desacompanhados de 
preparação e orientação adequadas e necessárias (GAZIRE, 2000, p 199). 

 

Para que possam existir possibilidades da inserção do ensino da Geometria em salas 

de aula é necessária a utilização de metodologias adequadas que tornem esse processo prático 

para auxiliar os alunos no entendimento da aplicação de conteúdos geométricos em suas 

realidades. Por exemplo, Pelli (2014) afirma que a “elaboração de atividades curriculares, a 

partir de uma abordagem de exploração e investigação de conceitos geométricos, é propícia 

para auxiliar os alunos descobri-los indutivamente, pois visam facilitar a resolução das 

situações-problemas presentes no cotidiano” (p. 19). 

Por outro lado, a utilização de materiais manipulativos no processo de ensino e 

aprendizagem em Geometria é uma metodologia que possibilita o desenvolvimento de 

conteúdos geométricos em sala de aula. Por exemplo, Kaleff (2003) afirma que “é 

aconselhável que se leve o aluno a vivenciar experiências com diversos tipos de materiais 

concretos manipulativos, a fim de que ele possa ter a oportunidade de encontrar o meio 

material que seja mais apropriado à sua percepção sensorial e que mais aguce sua 

curiosidade” (p.17). 

De acordo com Lorenzato (1995), os estudos de Geometria do 6º ao 9º ano de 

Escolaridade do Ensino Fundamental (antigas 5ª a 8ª séries) devem possibilitar 

oportunidades para que os alunos iniciem as suas primeiras explorações, como, por 

exemplo, construir as primeiras deduções lógicas e discutir os resultados e processos, 

visando a compreensão  e a significação dos conteúdos geométricos. Para atingir esse 

objetivo, é necessário utilizar o “apoio do material didático, visual ou manipulável” (p. 10). 

Continuando com essa linha argumentativa, Lorenzato   (1995)   afirma que   é 

adequada à exploração informal de conteúdos geométricos para os alunos do 6º ano ao 9º 

ano do Ensino Fundamental, pois “devem ser oferecidas oportunidades de comparação, 

classificação, medição, representação, construção, transformação” (p. 10).Nesse sentido, 
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para Lorenzato (2006), o material didático, manipulável ou visual, torna-se fundamental para 

o entendimento do processo de ensino e aprendizagem de conteúdos geométricos. 

Nesse contexto, os materiais manipulativos podem ser considerados didáticos quando 

constituem um conjunto de “qualquer instrumento útil ao processo de ensino– 

aprendizagem” (p. 18). Contudo, destaca-se que existem vários tipos de materiais didáticos 

como o material concreto manipulável, que se constitui como “um excelente catalisador para 

o aluno construir seu saber matemático” (LORENZATO 2006, p. 21). 

Com relação à prática docente, Silva (2014) afirma que os professores podem 

construir juntamente com os seus alunos vários conceitos matemáticos, partindo de 

experiências concretas com os materiais didáticos no trabalho com a Geometria. Esse é um 

campo fértil para o desenvolvimento de atividades que podem ser trabalhadas com esses 

materiais, principalmente, no Ensino Fundamental, onde geralmente os discentes têm o 

primeiro contato com a Geometria. 

Por exemplo, Passos (2006) também completa essa temática argumentando que o 

conhecimento matemático pode ser construído mediante uma relação integrada entre os 

professores, os alunos e os materiais didáticos. Para Pais (2000), o tratamento dos materiais 

didáticos como recursos pedagógicos no processo de ensino em aprendizagem em 

Geometria, compreendem que esses recursos em sala de aula envolvem uma diversidade de 

elementos que propiciam um suporte experimental na organização desse processo. 

Desse modo, esses materiais didáticos têm a função de serem os mediadores e 

facilitadores entre os professores, os alunos e a construção do conhecimento geométrico que 

se objetiva construir em sala de aula. Então, os modelos e os desenhos são formas de 

representação e de construção de conceitos em Geometria (PAIS, 2000). 

Contudo, existe a necessidade da produção de materiais de baixo custo ou a partir de 

materiais utilizados, pois é uma oportunidade relevante para os professores confeccionarem 

esses materiais com a participação dos alunos. Por conseguinte, durante a realização desse 

processo, é importante que os professores e os alunos conheçam a aplicabilidade dos 

materiais didáticos que foram construídos em sala de aula ou em laboratórios de ensino de 

Matemática (LEM). Esses laboratórios podem ser construídos pelos professores 

conjuntamente com os seus alunos (LORENZATO, 1995). 

Similarmente, Silva (2014) afirma que a utilização de materiais manipuláveis no 

processo de ensino e aprendizagem em Geometria deve ser percebida como uma alternativa 

pedagógica em sala de aula, pois: 
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(...) pode trazer dinamismo na aprendizagem dos alunos e também abre 

espaço para a reflexão da prática de ensino do professor de Matemática, 

uma vez que, parece ser inviável que a Geometria se limite a ser ensinada 
de forma mecânica, ao simples desenho de figuras e aplicação de fórmulas 

prontas no quadro e a reprodução enfadonha de exercícios em listas escritas 

ou o uso do livro didático, muitas vezes sendo visto como única alternativa 

de auxilio nas salas de aulas (p.28). 

 

Nesse sentido, Lorenzato (2006) argumenta que os “materiais devem visar mais 

diretamente à ampliação de conceitos, à descoberta de propriedades, à percepção da 

necessidade do emprego de termos ou símbolos, à compreensão de algoritmos, enfim, aos 

objetivos matemáticos” (p. 9). 

Em concordância com os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, de Matemática, 

para o Ensino Médio (BRASIL, 1999), existe a necessidade de que o processo de ensino e 

aprendizagem em Geometria explore o espaço e as suas representações, possibilitando a 

associação dos conteúdos da geometria plana com a espacial por meio da utilização de 

materiais manipulativos. 

Esses parâmetros também destacam sobre a importância do desenvolvimento do 

pensamento indutivo e dedutivo por meio da realização de um trabalho pedagógico com 

explicações, argumentações e demonstrações, ressaltando também a importância da 

incorporação dos recursos das tecnologias de comunicação e informação no processo de 

ensino e aprendizagem de conteúdos geométricos. 

 
1.1.1. Geometria Plana e Espacial 

 
 

As primeiras percepções geométricas que a humanidade realizou são muito antigas, 

provavelmente, antecedem ao surgimento da escrita. Essas percepções tiveram origem nas 

observações acerca do espaço físico, das formas, da comparação de formas e de tamanhos 

(EVES, 1992). Nesse contexto, destaca que, no início das civilizações, a humanidade 

somente considerava os problemas geométricos concretos que se: 

(...) apresentavam individualmente e entre os quais não era possível 

nenhuma ligação (...) mais tarde, a inteligência humana tornou-se capaz de, 

a partir de um certo número das observações relativas a formas, tamanhos 

e relações espaciais de objetos específicos, extrair certas propriedades 
gerais e relações que incluíam as observações anteriores particulares 

(EVES, 1992, p. 2-3). 
 

Por exemplo, Gerdes (1992) expõe que a Geometria Euclidiana surgiu das 

necessidades da humanidade, pois tem a sua origem como uma ciência empírica ou 
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experimental. Assim, foi por meio da comparação com o seu meio que, na Idade da Pedra, 

os indivíduos intuíram os primeiros conhecimentos geométricos. Então, é necessário 

destacar que: 

(...) depois de ter sido reunido suficiente material factual respeitante às 
formas espaciais mais simples, tornou-se possível, sob condições sociais 

especiais, como, por exemplo, no Egito antigo, Mesopotâmia e China, 

sistematizar consideravelmente o material factual recolhido (p. 17). 
 

A partir desse momento, houve o início da transformação da Geometria de uma 

ciência empírica para uma ciência matemática, na qual foi possível demonstrar as suas 

proposições e abstrair resultados (GERDES, 1992). No entanto, os estudos iniciais sobre 

Geometria Plana, de uma maneira sistematizada, foram desenvolvidos na Grécia Antiga, por 

isso é denominada de Geometria Euclidiana, em homenagem a Euclides de Alexandria (360 

a.C.-295 a.C.), que foi um matemático educado na cidade de Atenas e frequentador da escola 

fundamentada nos princípios de Platão (COSTA, 2013). 

No ano 300 a.C., aproximadamente, Euclides produziu a memorável obra 

denominada de: Os Elementos, nos quais estão registrados os princípios da geometria, bem 

com o seu desenvolvimento. Essa obra contribuiu durante vinte séculos para o progresso das 

ciências, sendo utilizada como uma base para o desenvolvimento da Geometria Euclidiana. 

Nessa obra, Euclides elaborou Os Elementos, que são compostos por 13 livros, que contém 

121 definições, 5 postulados geométricos e 5 noções comuns, por meio dos quais foram 

demonstrados 465 teoremas (PELLI, 2014). 

Assim, na Geometria Plana, estudam-se o ponto, a reta e o plano, que são noções 

geométricas que têm uma relevante representatividade na vida cotidiana. É importante 

ressaltar que a Geometria é construída a partir de três noções de ponto, reta e plano, que são 

conceitos primitivos adotados sem definição (COSTA, 2013). 

Por exemplo, para Dolce (2005), na obra de Euclides são descritos os postulados 

relacionados com o ponto, a reta e o plano, cujos postulados são: 

a) Numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. 

b) Num plano há infinitos pontos. 

c) Dois pontos distintos determinam uma única reta. 

d) Três pontos não colineares determinam um único plano que passa por esses 

pontos. 

e) Se uma reta tem dois pontos distintos num plano, então a reta está contida nesse 

mesmo plano. 
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Desse modo, os princípios que direcionam à elaboração da Geometria Euclidiana 

eram baseados nos estudos do ponto, da reta e do plano. O ponto era considerado um 

elemento que não tinha definição, a reta era definida como uma sequência infinita de pontos 

e o plano definido através da disposição de retas. Os pontos são nomeados com letras 

maiúsculas no alfabeto, a reta com letras minúsculas e o plano com letras minúsculas do 

alfabeto grego (COSTA, 2013). 

De acordo com Eves (1997), as primeiras considerações realizadas sobre a Geometria 

têm origem na observação e na capacidade de reconhecer figuras, bem como de comparar 

formas e tamanhos. Um dos primeiros conceitos geométricos a serem desenvolvidos foi a 

noção de distância, inicialmente, relacionado com episódios relacionados com a vida 

cotidiana. 

Nesse contexto, uma das necessidades da sociedade, quando a humanidade teve que 

delimitar terras, que originou um conhecimento geométrico caracterizado pelo traçado de 

desenho de formas, de fórmulas, de cálculo de medidas de comprimento de área e de volume. 

Foi nessa época que se desenvolveu a noção de figuras geométricas, como, por exemplo, o 

retângulo, o quadrado e os triângulos. Outros conceitos geométricos como as noções de 

paralelismo e perpendicularidade teriam sido sugeridos pela construção de muros e moradias 

(EVES, 1997). 

Contudo, esses conceitos existem para fundamentar as definições geométricas, pois 

embora não seja possível definir esses objetos, é necessário discutir as suas características, 

propriedades e utilidades para a Geometria para as tarefas realizadas diariamente. Portanto, 

destaca-se que o “desenvolvimento de conceitos geométricos é fundamental para a 

capacidade de aprendizagem e representa um avanço no desenvolvimento conceitual” 

(PASSOS, 2005, p. 18 apud CARNEIRO; DÉCHEN, 2006, p. 2). 

Assim, a Geometria Plana está presente em praticamente todos os espaços que 

priorizam a formação dos alunos, pois é uma disciplina viva que pode ser construída dia a 

dia, em contextos diversos, por meio da utilização de conteúdos geométricos planos. Nesse 

direcionamento, conforme o disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 

(BRASIL, 1998), de Matemática, a Geometria Plana é uma disciplina importante para que 

os alunos consigam organizar o próprio pensamento a partir do mundo em que vivem. 

Nesse direcionamento, para a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 

2017), a Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e procedimentos 

necessários para que os alunos possam resolver as situações-problema 
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presentes no cotidiano e nas diferentes áreas do conhecimento. 

Assim, é importante o estudo da posição e dos deslocamentos no espaço, das formas 

e das relações entre os elementos de figuras planas e espaciais, que pode desenvolver o 

pensamento geométrico dos alunos. O desenvolvimento dessa abordagem é necessário para 

investigar propriedades, fazer conjecturas e produzir argumentos geométricos convincentes 

(BRASIL, 2017). 

Os PCN (BRASIL, 1998), de Matemática, destacam que o estudo da Geometria é um 

campo fértil para o desempenho do trabalho pedagógico com a utilização de situações- 

problema, pois é uma temática por mio da qual os alunos podem se interessar naturalmente. 

Assim, o trabalho com as noções geométricas contribui para a aprendizagem de números e 

medidas, pois estimula que os alunos desenvolvam a observação, percepção de semelhanças 

e diferenças e a identificação de regularidades. Nessa perspectiva, a BNCC (BRASIL, 2017) 

mostra que o: 

(...) ensino de Geometria precisa ser visto como consolidação e ampliação 
das aprendizagens realizadas. Nessa etapa, devem ser enfatizadas também 

as tarefas que analisam e produzem transformações e ampliações/reduções 

de figuras geométricas planas, identificando seus elementos variantes e 

invariantes, de modo a desenvolver os conceitos de congruência e 
semelhança (p. 270). 

 

De acordo com essa asserção, a BNCC (BRASIL, 2017) reforça a relevância dos 

conteúdos geométricos, pois os conceitos estudados contribuem para as diversas conexões 

entre a Geometria e os demais campos da matemática, como, por exemplo, a Aritmética, a 

Álgebra, a Estatística e a Probabilidade, bem como com os próprios conteúdos geométricos. 

De acordo com esses PCN (BRASIL, 1998), é necessário ressaltar a importância de 

que os estudos relacionados com o espaço e forma sejam explorados a partir de objetos do 

mundo físico, como, por exemplo, de obras de arte, de pinturas, de desenhos e de esculturas, 

visando desenvolver a habilidade de percepção e visualização dos conceitos geométricos 

para possibilitar que os alunos estabeleçam conexões entre a Matemática e outras áreas de 

conhecimento. 

Por conseguinte, Pelli (2014) afirma que a percepção dos objetos pertencentes ao 

mundo físico, como, por exemplo, as obras de arte, as pinturas, os desenhos, a escultura e o 

artesanato, podem gerar conexões entre a Geometria Plana e outras áreas do conhecimento. 

Similarmente, Filho e Brito (2006), as necessidades cotidianas possibilitam os seres 

humanos desenvolvam uma inteligência essencialmente prática, que permite reconhecer 



43 
 

problemas, buscar e selecionar informações, tomar decisões, desenvolver capacidades para 

lidar com as situações diárias. 

Consequentemente, é necessário que os indivíduos realizem experiências 

matemáticas que incorporem essas no cotidiano, interagindo e construindo o seu 

conhecimento para se conscientizarem que o conhecimento matemático é imprescindível 

para o desenvolvimento das relações práticas da vida. 

 
1.2. Modelagem Matemática como um Ambiente de Aprendizagem 

 
 

O desenvolvimento da sociedade trouxe a necessidade de um olhar diferenciado para 

o processo de ensino e aprendizagem nas escolas, que se transformam para atenderem as 

necessidades da sociedade. A velocidade com que as informações são difundidas, o 

crescimento da tecnologia e a necessidade de profissionais que estejam aptos a trabalharem 

com essas modificações clamam por uma educação que possibilite a formação dos alunos 

para que possam atuar de uma maneira ativa na sociedade (ROSA, 2010). Nesse sentido, é 

importante ressaltar que, de um modo geral, o: 

(...) ensino atual da matemática tem provocado preocupações aos 

professores, aos alunos, aos pais e à sociedade. O campo de pesquisa que 

trata das questões relacionadas com o ensino-aprendizagem, em especial 
da matemática, nos diferentes níveis de ensino, tem evoluído muito nas 

últimas décadas. As pesquisas e as investigações realizadas na área de 

Educação Matemática apontam que a matemática ensinada nas escolas, 

bem como a forma como ela vem sendo ensinada, não acompanharam a 
evolução social e tecnológica que correspondem às demandas da sociedade 

atual (ROSA, OREY, 2010, p. 1). 

 

Desse modo, é importante que as mudanças que acontecem no ambiente escolar 

tenham como objetivo, o atendimento às necessidades e às demandas de uma sociedade que 

está em rápida e constante evolução (ROSA, 2010). 

Contudo, para que essa evolução possa ocorrer no campo da Educação Matemática, 

a Modelagem Matemática é uma tendência apropriada para ser utilizada como um ambiente 

de aprendizagem para os conteúdos matemáticos (ROSA; OREY, 2012). De acordo com 

Biembengut (1999), a Modelagem Matemática, em sua essência, sempre esteve presente na 

criação das teorias científicas e, em especial, na criação das teorias matemáticas. No século 

XX, foi muito utilizada na Resolução de Problemas de Biologia e da Economia. 
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No Brasil, Borba e Villarreal (2005) afirmam que a Modelagem Matemática teve 

origem nas ideias e nos trabalhos de Paulo Freire e de Ubiratan D’Ambrosio na década de 

1970; porém, a perspectiva da Educação Matemática direcionada para o processo de ensino 

e aprendizagem de Matemática no Brasil teve início somente a partir de 1987, com a primeira 

dissertação de mestrado defendida por Burak (1987),na Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho, Campus de Rio Claro, no estado de São Paulo. Nesse contexto, 

Biembengut (2009) afirma que a: 

(...) modelagem matemática na educação brasileira tem como referência 
singulares pessoas, fundamentais no impulso e na consolidação da 

modelagem na Educação Matemática, tais como: Aristides C. Barreto, 

Ubiratan D’ Ambrosio, Rodney C. Bassanezi, João Frederico Mayer, 
Marineuza Gazzetta e Eduardo Sebastiani, que iniciaram um movimento 

pela modelagem no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, 

conquistando adeptos por todo o Brasil. Graças a esses precursores, 

discussões desde como se faz um modelo matemático e como se ensina 
matemática ao mesmo tempo permitiram emergir a linha de pesquisa de 

modelagem matemática no ensino brasileiro (p. 8). 

 

De acordo com essa asserção, Biembengut (2009) ressalta que “graças a esses 

precursores, discussões desde como se faz um modelo matemático e como se ensina 

matemática ao mesmo tempo permitiram emergir a linha de pesquisa de modelagem 

matemática no ensino brasileiro” (p. 8). Continuando com esse breve histórico da 

Modelagem Matemática no Brasil, Silveira, Ferreira e Da Silva (2013) citam as proporções 

geradas pela Modelagem Matemática na década de 1980, pois: 

(...) surgem os primeiros Cursos de Pós-graduação em Modelagem 

Matemática, a partir daí a modelagem matemática ganha proporções 

maiores como estratégia de ensino aprendizagem e em 2001 a Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática, SBEM, cria o Grupo de Trabalho (GT) 
de Modelagem Matemática. Em Blumenau, Santa Catarina, surge, em 

2006, o Centro de Referência de Modelagem Matemática no Ensino – 

CREMM (p. 13). 
 

Para Biembengut (2009), esses precursores impulsionaram de maneira significativa 

a implantação e a disseminação da Modelagem Matemática na educação brasileira. Assim, 

os resultados obtidos nessas experiências inspiraram uma atmosfera de otimismo sobre as 

possibilidades da utilização da Modelagem em salas de aula. Ao divulgarem as suas 

atividades ou pesquisas realizadas por meio de preleção, despertaram o interesse de muitos 

professores, que a partir de seus entendimentos desenvolveram novas atividades e pesquisas. 
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Por conseguinte, a modelagem matemática possui definições e características que são 

abordadas de maneiras diferentes. Desse modo, para D’Ambrosio (1989), os modelos 

matemáticos são: 

(...) formas de estudar e formalizar fenômenos do dia a dia. Através da 
modelagem matemática o aluno se torna mais consciente da utilidade da 

matemática para resolver e analisar problemas do dia a dia. Esse é um 

momento de utilização de conceitos já aprendidos. É uma fase de 

fundamental importância para que os conceitos trabalhados tenham um 
maior significado para os alunos, inclusive com o poder de torná-los mais 

críticos na análise e compreensão de fenômenos diários (p. 3). 
 

Portanto, Rosa e Orey (2003) comentam que a Modelagem Matemática propicia uma 

aproximação dos alunos com o contexto sociocultural no qual estão inseridos, possibilitando 

que o conhecimento matemático seja contextualizado nas diversas tarefas e situações-

problema enfrentadas em suas atividades rotineiras. Por exemplo, a Modelagem Matemática 

pode ser considerada como um ambiente de aprendizagem que procura o entendimento 

desses problemas, bem como as suas soluções por meio da elaboração de modelos 

matemáticos. 

Para Rosa e Orey (2012), na Modelagem Matemática como um ambiente de 

aprendizagem, os professores e os alunos assumem determinadas responsabilidades e 

obrigações pelo desenvolvimento do conhecimento matemático e pela conversão entre os 

conhecimentos matemáticos tácito7 e explícito8, a partir de situações oriundas, 

preferencialmente, de suas realidades. De acordo com Moretto (2003), esse ambiente de 

aprendizagem tem como objetivo preparar os alunos para se comportarem como geradores 

da informação e não como meros acumuladores de dados. 

Nesse contexto, Barbosa (2007) e Rosa e Orey (2007) entendem que o ambiente de 

aprendizagem da Modelagem Matemática é dinâmico, pois possibilita a elaboração de 

modelos matemáticos por meio de práticas discursivas que se desencadeiam a partir de 

espaços de interações sociais entre alunos-alunos, professores-alunos e alunos-professores. 

 
7O conhecimento tácito está embebido na experiência pessoal, é subjetivo, contextualizado e análogo. Por 
exemplo, um indivíduo não aprende a andar de bicicleta lendo um manual, pois necessita da experimentação 

pessoal e da prática para adquirir as habilidades necessárias para o aprendizado dessa ação. Portanto, esse 

conhecimento é adquirido e acumulado por meio da vivência individual, pois envolve fatores intangíveis como 

crenças, perspectivas, percepções, sistemas de valores, ideias, emoções, normas, pressentimentos e intuições 

(ROSA; OREY, 2012). 
8O conhecimento explícito é sistematicamente transmitido, comunicado e compartilhado, pois se expressa por 
meio das palavras, dos números, dos dados, das fórmulas matemáticas e dos procedimentos codificados. De 

modo geral, esse tipo de conhecimento é formalizado através de conceitos, textos, desenhos e diagramas; pode, 

também, ser articulado na linguagem formal, incluindo as sentenças gramaticais e as expressões matemáticas 

(ROSA; OREY, 2012). 
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Para Rosa e Orey (2008), essas práticas discursivas contribuem para que os alunos 

desenvolvam o raciocínio crítico através de discussões matemáticas reflexivas, que têm 

como objetivo utilizar os objetos discursivos da linguagem matemática, como, por exemplo, 

os símbolos, as notações, os diagramas, os termos, os conceitos, as noções, as definições, os 

axiomas, as teorias e os teoremas para a construção do conhecimento matemático. 

Dessa maneira, Rosa e Orey (2010) afirmam que o ambiente de aprendizado da 

modelagem favorece um espaço pedagógico no qual os alunos compartilham e transmitem 

os conhecimentos matemáticos e geométricos, que são construídos e acumulados, nesse 

ambiente, por meio da elaboração de atividades de modelagem contextualizadas e com 

significados. 

Por conseguinte, a Modelagem Matemática é utilizada no processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática para auxiliar os alunos na resolução e investigação de 

problemas que são definidos a partir de situações envolvidas em seu dia a dia. Os alunos 

desenvolvem o seu raciocínio a partir do desenvolvimento dos conhecimentos tácitos e 

explícitos adquiridos no ambiente de aprendizagem da Modelagem Matemática (ROSA; 

OREY, 2012). 

Considerando este contexto, a construção do conhecimento matemático pode ser 

favorecida se o processo de ensino e aprendizagem em Matemática for desencadeado em um 

ambiente de aprendizagem que contemple a natureza tácita e explícita desse conhecimento 

(ERNEST, 1998). 

Por exemplo, Rosa e Orey (2010) salientam que um ambiente de aprendizagem 

somente será propício para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática se o modelo pedagógico utilizado for estruturado para facilitar a análise crítica 

dos dados, favorecer a manipulação adequada da informação e promover a construção e a 

transferência do conhecimento matemático por meio das interações sociais entre os 

participantes desse processo. 

Então, qualquer situação da vida diária pode ser traduzida em uma linguagem 

matemática, podendo ser matematizados. Assim, um dos principais objetivos da modelagem 

é auxiliar os alunos compreenderem as relações e as conexões da matemática com a vida 

cotidiana (ROSA; OREY, 2008). A matematização pode ser considerado como um conjunto 

de ações que realiza a mediação entre a transição de uma situação-problema retirada da 

realidade e a elaboração de modelos matemáticos (GALBRAITH, 2012). 
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Desse modo, matematizar também está associado à formulação de questões e à 

definição de variáveis para subsidiar a elaboração de modelos matemáticos. Durante a 

condução do processo de Modelagem Matemática, existe a necessidade de que os alunos se 

conscientizem sobre os fatores contextuais para perceberem que o conhecimento matemático 

está vinculado aos aspectos da vida fora das escolas (GALBRAITH, 2012). 

Nesse contexto, Barbosa (2002) e Rosa e Orey (2007) argumentam que a Modelagem 

pode ser considerada como um ambiente de aprendizagem que pode auxiliar os alunos no 

desenvolvimento do processo de matematização, na compreensão e na análise de 

determinados fenômenos que estão presentes no cotidiano. Entretanto, para que os alunos 

possam compreender e resolver as situações-problema propostas em sala de aula, é 

importante que os seus conhecimentos tácitos e explícitos sejam acionados para que possam 

elaborar os modelos matemáticos um ambiente que favoreça a indagação, a investigação e a 

reflexão crítica. 

Em concordância com essa perspectiva, Burak (1992) afirma que a Modelagem 

Matemática é constituída por um conjunto de procedimentos cujo objetivo é estabelecer um 

processo que visa explicar, matematicamente, os fenômenos presentes no cotidiano dos 

alunos. Para Bassanezi (2002), esse processo auxilia os alunos a refletirem sobre os 

resultados obtidos, a realizarem previsões e a tomarem decisões em relação ao objeto de 

estudo. 

A análise das situações-problema que estejam vinculadas ao contexto no qual os 

alunos estão inseridos busca a proposição de soluções para os fenômenos enfrentados na vida 

diária. Assim, essa ação pedagógica é uma maneira de atrair a atenção dos alunos, além de 

possibilitar que sejam criativos para que possam alcançar os objetivos propostos para a 

realização dessas atividades (ROSA; OREY, 2012). 

Para Beckman (1997), a análise crítica dos fenômenos e dos problemas enfrentados 

pela comunidade escolar serve para ativar a criatividade dos alunos e melhorar o seu 

desempenho matemático dos mesmos por meio da resolução de situações-problema 

contextualizadas, motivadoras e desafiadoras. 

No entanto, para que os alunos sejam criativos, é necessário que utilizem “ambientes 

de aprendizagem que proporcionem a motivação necessária para que eles possam 

desenvolver e exercer a capacidade crítica que possuem, através da análise crítica da geração 

e produção do conhecimento" (ROSA; OREY, 2007, p.202). 
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Dessa maneira, a Modelagem Matemática pode ser concebida como um ambiente 

de aprendizagem que pode possibilitar a construção do conhecimento matemático, pois esse 

ambiente promove a acumulação, a manipulação e a disseminação do conhecimento 

matemático (BARBOSA, 2007; ROSA; OREY, 2007). Por exemplo, Bisognin e Bisognin 

(2013) ressaltam que no: 

(...) processo da Modelagem Matemática, em suas diferentes etapas de 
execução, os alunos necessitam analisar informações, usar diferentes 

modos de representação, sejam elas algébricas, gráficas, geométricas ou 

numéricas, estabelecer relações entre as variáveis, formular problemas, 
desenvolver modelos e procurar soluções, formular e justificar conjecturas, 

analisar e interpretar os resultados (p. 2975). 

 

Conforme essa perspectiva, a Modelagem pode ser considerada como um ambiente 

de aprendizagem que favorece a investigação de outras áreas do conhecimento por meio da 

elaboração dos modelos matemáticos. Assim, nesse ambiente, os alunos são convidados a 

indagarem e a investigarem, através da matemática, situações-problema presentes nos 

sistemas retirados da realidade (BARBOSA, 2007). 

Porém, para que esse aspecto da aprendizagem seja desencadeado em salas de aula, 

Rosa e Orey (2007) explanam sobre a importância de que os alunos utilizem “fórmulas,  

gráficos e um grupo de expressões matemáticas ou representações diversas para auxiliar a 

resolver e analisar uma determinada situação-problema” (p. 7). Para Rosa e Orey (2003), 

isso significa que é necessário que os alunos compreendam a linguagem matemática 

simbólica para que possam descrever o comportamento abstrato dos sistemas a serem 

estudados. 

Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2012) argumentam que para que os alunos 

possam revolver as situações-problema propostas em sala de aula por meio da elaboração de 

modelos, é necessário que utilizem as ferramentas matemática que possam auxiliá-los na 

resolução dessa tarefa, como, por exemplo, o emprego de símbolos. 

Por outro lado, a utilização de materiais manipulativos pode ser uma ação pedagógica 

relevante para possibilitar a elaboração de modelos durante o desenvolvimento do processo 

de Modelagem Matemática, pois o entendimento de seus conteúdos é um fator que possibilita 

que os alunos reflitam sobre questões relacionadas com situações-problema enfrentadas pela 

sociedade (ASEMPAPA; STURGILL, 2019).Além disso, a utilizção de materiais 

manipulativos como modelos concretos pode auxiliar na abstração de situações- problema 

presentes na realidade (POST, 1981). 
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Nesse sentido, para o National Council for Teachers of Mathematics (NCTM, 2010), 

a utilização de materiais manipulativos é importante para a elaboração de modelos 

representacionais, pois essa abordagem é relevante para prática docente em Matemática. 

Corroborando com esse ponto de vista, Fennel (2006) afirma que os modelos podem ser 

representados por meio da utilização de materiais manipulativos, gráficos, diagramas e 

símbolos para a organização dos registros e da comunicação das ideias matemáticas. 

De modo semelhante, Caldeira (2009) defende a utilização de materiais, pois permite 

a elaboração de modelos concretos, possibilitando que os alunos consigam apreender 

conceitos matemáticos e geométricos por meio de representa noções abstratas. Por exemplo, 

Show (2002) destaca que, além de auxiliar os alunos a desenvolverem um entendimento 

aprofundado dos conteúdos matemáticos da matemática, os materiais manipulativos também 

desenvolvematitudes saudáveis em relação à matemática, pois são ferramentas importantes 

para possibilitar que os alunos elaborem modelos com o objetivo de melhorar a comunicação 

das ideias e de conceitos geométricos e matemáticos. 

De acordo com Asempapa e Sturgill (2019) argumentar que modelar com matemática 

significa: a) utilizar materiais manipulativos para expressar eexpressar problemas 

matemáticos, b) mostrar fisicamente para os alunos como resolver problemas matemáticos 

com materiais manipulativos, demonstrando diferentes estratégias na utilização desses 

materiais; c) mostrar a importânica da utilização de materiais manipulativos, como, por 

exemplo, jogos de damas, blocos, dinheiro, material dourado, materiais de contagem como 

o ábaco e outros materiasno Ensino Fundamental para demonstrar os conceitos matemáticos 

por meio de modelagem. 

Os alunos podem construir ou descobrir conceitos ou relações matemáticas e 

geométricas por meio da utilização de materiais manipulativos através da realização de 

atividades de modelagem. Assim, é imporante que esses materiais manipulativos possam ser 

utilzidos como intermediários entre o mundo real e o mundo matemático (LESH, 1979). 

Essa abordagem, de acordo com Azevedo (2019), também possibilita que os alunos 

se interessem e compreendam os conceitos matemáticos e geométricos presentes nas 

situações cotidianas, que necessitam desses conhecimentos para serem solucionadas. Assim, 

ao verificarem a aplicabilidade dos conteúdos matemáticos e geométricos em diferentes 

contextos, os alunos podem entender melhor a sociedade que os cerca, procurando meios 

para agir sobre a própria realidade e transformá-la. 
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Consequentemente, Rosa e Orey (2003) ressaltam sobre a importância de que os 

alunos percebam que a Modelagem Matemática pode auxiliá-los na resolução de problemas 

que se apresentam em sua vida diária. Desse modo, destaca-se a dificuldade presente no 

modelo tradicional de: 

(...) ensinar matemática sem nenhuma relação ao seu uso, mas apenas com 
esperança de que os alunos sejam capazes de aplicá-la quando precisarem. 

Se existente, essa esperança tem se mostrado ociosa. A grande maioria dos 

alunos não é capaz de aplicar suas experiências matemáticas de sala de 
aula, nem nos laboratórios escolares de física ou de química nem em 

situações triviais da vida real (FREUDENTHAL, 1968, p. 5). 

 

Desse modo, para Rosa e Orey (2010), é importante que a construção do 

conhecimento matemático seja mediada pelos professores por meio das interações sociais, 

para que os alunos possam utilizar e converter os conhecimentos matemáticos tácito e 

explícito com a elaboração de atividades matemáticas contextualizadas no cotidiano dos 

alunos para que tenham significado no próprio contexto sociocultural. 

Por conseguinte, os alunos adquirem as informações e as habilidades necessárias para 

a resolução de situações-problema através de sua interação com os demais alunos e com os 

professores que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, deflagrado no 

ambiente de aprendizagem da modelagem (ROSA; OREY,2010). 

Nesse sentido, Mclnerney (2002) propõe que os professores entendam a Modelagem 

Matemática como um ambiente de aprendizagem que possibilita o desenvolvimento de 

práticas discursivas e de atividades colaborativas em conjunção com a elaboração de 

atividades pedagógicas investigativas. Nesse processo, Rosa e Orey (2007), afirmam que o 

“papel dialógico e mediador do professor é de suma importância" (p. 203). 

De acordo com Rosa e Orey (2012), os professores mediadores estimulam os alunos 

a trabalharem de maneira crítica e reflexiva, os questionamentos colocados em sala de aula 

para que possam compreender o significado da resolução dos modelos matemáticos. Então, 

o ambiente de aprendizagem da Modelagem possui uma relação direta entre os professores e 

os alunos, sendo necessário que esses docentes se capacitem e engajem nessa prática para 

que possam conduzir os alunos durante os procedimentos realizados na condução do 

processo de modelagem. 

Nesse direcionamento, a interação social que é desencadeada no ambiente de 

aprendizagem da Modelagem Matemática também possibilita que os conhecimentos tácito 

e explícito possam ser processados com criatividade. Consequentemente, esse ambiente 
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propicia o engajamento dos alunos em atividades dinâmicas, motivadoras e desafiadoras, 

que possibilitam a interação social nesse processo. (KERMALLY, 2002). 

Essa interação social também possibilita o desenvolvimento de atividades 

pedagógicas diversificadas, como, por exemplo, seminários, fóruns de discussão, reuniões, 

mesas-redondas, conversas, diálogos e apresentação de relatórios (SORENSEN; LUNDH- 

SNIS, 2001). 

Corroborando com esses pontos de vista, Rosa e Orey (2010) concluem que o 

ambiente de aprendizagem da Modelagem Matemática auxilia a desenvolver nos alunos a 

capacidade de codificar, armazenar, converter e utilizar os conhecimentos tácito e explícito, 

que são adquiridos em múltiplas fontes, para disponibilizá-los e representá-los na elaboração 

de modelos matemáticos. 

 
1.2.1. Competências da Modelagem Matemática 

 
No Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, escrito por Antônio Geraldo da 

Cunha (2010), o termo competência se origina do “latim competentia sf.: capacidade, 

habilidade, aptidão, idoneidade” (p.166). No Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

(HOUAISS, 2010), o termo competência significa “capacidade que um indivíduo possui de 

expressar um juízo de valor sobre algo a respeito do que é versado; soma de conhecimentos 

ou de habilidades” (p.775). 

Similarmente, no dicionário de Filosofia da Educação, o termo competência é 

descrito como “quando alguém é capaz de fazer alguma coisa de maneira que satisfaça 

minimamente certo padrão ou nível de exigência, diz dessa pessoa que é competente naquela 

dada atividade” (WINCH; GINGELL, 2007, p.41). De acordo com Broietti (2013), a 

competência pressupõe, num contexto geral, várias habilidades, entretanto, uma habilidade 

pode vir a ser uma competência num contexto específico, ou seja, a: 

(...) diferença entre competência e habilidade, em uma primeira 
aproximação, depende do recorte. Resolver problemas, por exemplo, é uma 
competência que supõe o domínio de várias habilidades. Calcular, ler, 

interpretar, tomar decisões, responder por escrito, etc., são exemplos de 

habilidades requeridas para a solução de problemas de aritmética. Mas, se 

saímos do contexto de problema e se consideramos a complexidade 
envolvida no desenvolvimento de cada uma dessas habilidades, podemos 

valorizá-las como competências que, por sua vez, requerem outras tantas 

habilidades (p. 54). 
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Em Matemática, as competências são entendidas como a “capacidade de julgar, fazer, 

e usar a matemática em uma variedade de contextos intra e extramatemáticos e situações em 

que a matemática desempenha ou pode desempenhar um papel” (NISS, 2003, 

p. 6–7). Com o objetivo de aplicar a Matemática em diferentes áreas do conhecimento, 

Galbraith, Henn, Niss e Mogens (2007) afirmam que os: 

(...) professores de Matemática precisam ser capazes de organizar os 

ambientes de aprendizagem, situações e atividades que auxiliem no 

desenvolvimento de competências de aplicações e modelos, em vários 
contextos educacionais, junto ao desenvolvimento de outras competências 

matemáticas (p. 4). 

 

Dessa maneira, Galbraith et al. (2007) recomenda que os “estudantes desenvolvam 

competência em entender e aplicações e modelos, estes devem fazer parte das aulas de 

matemática” (p. 4). Para Kaiser (2007), as seguintes competências são necessárias durante 

as etapas da modelagem: 

 Compreender situações-problema e formular modelos; 

 Saber formular um modelo matemático e solucioná-lo; 

 Solucionar a situação-problema a partir do modelo matemático; 

 Interpretar os resultados matemáticos a partir da situação-problema; 

 Contestar se é, necessário, para levar a cabo um outro processo de 

modelagem (p. 111). 

 

Conforme Maaβ (2006), a realização da modelagem é um desafio e requer o 

desenvolvimento de competências e habilidades específicas para a condução desse processo. 

Portanto, Galbraith et al. (2007) afirma que o desenvolvimento de competências em 

Modelagem Matemática significa: 

 Ter habilidade de executar os processos envolvidos na construção e 

investigação de modelos matemáticos (p. 10). 

 Identificar questões relevantes, variáveis, relações ou suposições em 

uma situação do mundo real, para traduzi-los para a matemática, 

examiná-los e validar a solução do problema matemático (...), bem 

como a habilidade de analisar ou comparar tais modelos, investigando 

as suposições feitas (p. 12). 

 

Essas competências também estão relacionadas com os alunos serem capazes de: 

 Levar a cabo um processo de modelagem matemática, a fim de resolver 
um problema ou entender uma situação dentro de um determinado 
domínio (BLOMHOJ, 2011, p. 343). 

 Resolver problemas, com aspectos matemáticos tomados da realidade, 

através da modelagem matemática, ou seja, executar processos 

adequados de modelagem orientados para objetivos (MAAβ, 2006, p. 
117). 

 Realizar todas as partes de um processo de modelagem matemática em 

determinada situação (JENSEN, 2006, p. 143). 



53 
 

 Possuir um conjunto de habilidades matemáticas que se relacionam ao 

ato de modelar e de aplicar a matemática para resolver diferentes 

problemas da vida diária (HENNING, 2007, p. 19). 

 

De modo semelhante, Ludwig e Xu (2010) descrevem as competências em 

Modelagem Matemática em seis níveis que variam de 0 a 5. O quadro 1 mostra esses níveis 

de competências. 

 

Quadro 1: Níveis de competência em modelagem matemática 
 

Nível Competências em modelagem matemática 

0 Não entendeu a situação e não é capaz de esboçar ou escrever informações sobre o 
problema proposto em sala de aula. 

1 Entende a situação real, mas não é capaz de estruturar e simplificar a situação ou não 
pode encontrar conexões com todas as ideias matemáticas. 

2 Investiga a situação e encontra um modelo por meio da estruturação e simplificação, 
porém não expressa o fenômeno em um problema matemático. 

3 Encontra o modelo e traduz em um problema matemático adequado, mas não tem 
certeza sobre como lidar com o mundo matemático. 

4 Consegue formular a situação-problema, solucioná-la e ter resultados matemáticos. 

5 Experiência o processo de modelagem matemática e valida a solução de um problema 

matemático em relação à situação proposta no trabalho pedagógico docente. 

Fonte: Adaptado pelo professor-pesquisador de Ludwig e Xu (2010, p. 80) 

 

De acordo com Jensen (2006), um dos principais objetivos do processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática, em qualquer nível de escolarização, é auxiliar os alunos no 

desenvolvimento de competências para aplicar os conteúdos matemáticos na resolução de 

situações-problema propostas em sala de aula. 

O avanço dos estudos relacionados coma avaliação das competências em Modelagem 

Matemática está associado com a necessidade do desenvolvimento de sua conceituação para 

que os professores possam compreender e avaliar a progressão na aprendizagem dessas 

capacidades (JENSEN, 2006). 

De acordo com Jensen (2006), é importante observar que “não se pode identificar o 

mesmo nível de competência entre todas as pessoas de uma forma simples, e uma ordem 

direta é impossível” (p. 145). Portanto, para Soares (2018), a condução do trabalho com a 

Modelagem Matemática em sala de aula com relação às competências, é importante o papel 

dos professores para possibilitar o desenvolvimento da criticidade e da reflexão na resolução 

das situações-problema propostas para que os alunos busquem alternativas para compreender 

e entender o processo de elaboração dos modelos matemáticos. 

As competências abordadas nessa discussão se relacionam com o desenvolvimento 

do processo da Modelagem Matemática. Contudo, é importante discutir sobre a as 
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competências relacionadas com a aprendizagem em Matemática por meio da Modelagem. 

Assim, a implementação dessas atividades “pode motivar e apoiar a compreensão de 

métodos e conteúdo da matemática escolar, contribuindo para a construção de 

conhecimentos bem como pode servir para mostrar aplicações da matemática em outras áreas 

do conhecimento” (ALMEIDA, SILVA, VERTUAN, 2012, p. 30). 

Por exemplo, Santos (2008) ressalta sobre a importância de que o processo de ensino 

e aprendizagem de conteúdos matemáticos seja orientado para o desenvolvimento de 

competências em um ambiente de sala de aula, no qual os professores e os alunos se 

transformem, progressivamente, em indivíduos capazes de responder a um conjunto de 

solicitações para que possam estabelecer um contexto propício para o desenvolvimento de 

uma aprendizagem bem-sucedida. 

Para Figueiredo e Kato (2012), as atividades de Modelagem Matemática permitem 

que os alunos trabalhem com situações-problema, abordando-as de diferentes maneiras. 

Desse modo, essas atividades possibilitam o desenvolvimento de competências, “pois não  

torna o pensamento dos alunos uma ação técnica, pré-formatada, ao contrário, os alunos 

têm que adequar o conhecimento que já possui às novas situações que são propostas em sala 

de aula. 

De acordo com Silva (2008), a utilização da Modelagem Matemática no currículo 

escolar possibilita o desenvolvimento de conteúdos e competências matemáticas. De modo 

similar, Bisognin e Bisognin (2013) argumentam que “durante o processo de 

desenvolvimento de atividades de modelagem, seja individualmente ou em grupo, os alunos 

constroem novos conhecimentos e diferentes competências” (p. 2975). 

Por conseguinte, Skovsmose (1992) aborda a Matemática como uma possibilidade 

para o desenvolvimento da competência democrática9 nos alunos, pois a “matemática é o 

suporte lógico do processamento de informação e, ao mesmo tempo, o alicerce das atuais 

aplicações da tecnologia da informação” (SKOVSMOSE, 1992, p. 9). Assim, a matemática 

pode ser utilizada para que se possa entender os fenômenos que possuem ligação com os 

acontecimentos diários. 

Assim, para Soares (2018), a Modelagem Matemática capacita os alunos para a 

evolução dos conhecimentos que estão associados com o seu fazer, bem como com o 

9A competência democrática é a base de conhecimento e entendimento necessário para que a delegação da 

soberania seja submetida a algum tipo de controle. Trata-se de uma condição para a participação e para a reação. 

As interpretações dessa competência variam entre dois extremos. Alguns veem essa competência como uma 

aptidão natural dos seres humanos, outros a veem como uma capacidade adquirida (SKOVSMOSE, 1992). 
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desenvolvimento de suas competências. Além disso, a conscientização sobre a competência 

democrática contribui para a formação de cidadãos críticos e reflexivos capazes de auxiliar 

na transformação social por meio da dimensão sociocrítica da Modelagem Matemática. 

 
1.3. Modelagem Matemática Sociocrítica 

 
 

O termo Sociocrítica foi sugerido inicialmente por Barbosa (2003) para denominar 

a perspectiva da Modelagem Matemática que tem por objetivo oportunizar para os alunos 

uma discussão sobre o papel e a natureza dos modelos matemáticos na sociedade. Então, a 

perspectiva Sociocrítica compreende a Modelagem como a utilização da Matemática para 

investigarem situações-problema que estejam atreladas à sua realidade. 

Consequentemente, a Modelagem é um ambiente de aprendizagem que possibilita 

para os alunos a problematização no que se refere ao ato de criar perguntas e/ou questões 

com referência às situações-problema investigadas por meio da busca, seleção, organização, 

manipulação de informações e reflexões críticas sobre a própria realidade (BARBOSA, 

2004). 

Por exemplo, na Matemática formalista, as “deduções [matemáticas] são cadeias de 

transformações de expressões simbólicas segundo regras explícitas de manipulação de 

símbolos” (SILVA, 2007, p.184). Esse formalismo mostra a Matemática como um conjunto 

de regras com uma linguagem unidimensional e sem significados (ROSA, 2010). 

Nesse direcionamento, é necessário que o processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática envolva o estudo de situações-problema que retratam a realidade dos alunos, 

gerando a compreensão dos conteúdos estudados matemáticos e geométricos estudados que 

não estejam desvinculados de sua vida diária (ROSA, 2010). 

Assim, Caldeira (2007), argumenta que a Matemática se apresenta “camuflada” no  

cotidiano, sem que as pessoas percebam a sua importância como um instrumento da 

compreensão do mundo, servindo “apenas” como um instrumento utilitário, em razão das 

necessidades de resolução de alguns problemas que surgem no dia a dia” (p.94). 

Conforme esse contexto, Rosa, Reis e Orey (2012) afirmam que é impossível 

conceber um sistema educacional direcionado para a transmissão de conteúdos estritamente 

formalizados, em que os alunos assumem o papel de receptores passivos de informações, 

estando impedidos de transferirem o conhecimento matemático para a 
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resolução de problemas enfrentados no cotidiano e nas demais esferas do conhecimento 

humano. 

Nessa perspectiva, Jacobini e Wodewotzki (2007) ressaltam que as atividades de 

Modelagem Matemática em salas de aula, na perspectiva Sociocrítica, se caracteriza pela 

democracia na sala de aula ao considerar os interesses dos alunos que assumem o papel de 

participantes ativos em sua aprendizagem. 

Para Rosa (2010), esse contexto desenvolvimento desse contexto, possibilitou que 

novas tendências pedagógicas emergissem na Educação Matemática, pois visavam 

compreender o contexto sociocultural, no qual os alunos estão inseridos. De acordo com 

Rosa e Orey (2007), existe a necessidade da adoção de metodologias alternativas para o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 

Similarmente, Rosa, Reis e Orey (2012) destacam a importância da utilização da 

abordagem sociocrítica da Modelagem Matemática, em sala de aula, para a resolução de 

situações-problema que afligem a sociedade contemporânea, que estejam próximas às 

realidades dos alunos. Por exemplo, Barbosa (2004) argumenta sobre a utilização da 

Modelagem no processo de construção do conhecimento matemático ao afirmar que: 

Em geral, são apresentados cinco argumentos: motivação, facilitação da 

aprendizagem, preparação para utilizar a matemática em diferentes áreas, 

desenvolvimento de habilidades gerais de exploração e compreensão do 
papel sociocultural da matemática (p. 02). 

 

Assim, Orey e Rosa (2007) destacam que, na organização de uma atividade de 

Modelagem, deve-se buscar relacionar as atividades do currículo com os problemas da 

comunidade que sejam relevantes para despertar a motivação e o interesse dos alunos. Essa 

abordagem possibilita que os alunos selecionem os problemas a serem estudados, 

direcionando-os para a reflexão sobre os aspectos matemáticos envolvidos, bem como para 

o entendimento dos fenômenos enfrentados pela sociedade para que possam atuar sobre esses 

acontecimentos e transformá-los. 

Para Orey e Rosa (2007), a perspectiva Sociocrítica da Modelagem, enfatiza um 

ensino para a eficiência sociocrítica, que visa preparar os alunos para uma participação ativa 

na sociedade e para o exercício pleno da cidadania, auxiliando-os na busca de soluções 

práticas para as situações-problema presentes no cotidiano. 

Nesse sentido, é importante considerar os valores dos alunos e as suas crenças, 

buscando capacitá-los para a resolução de problemas diários. Assim, a formação dos 
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alunos deve ser direcionada com o objetivo de transformá-los em indivíduos “flexíveis, 

adaptáveis, reflexivos, críticos e criativos” (ROSA; OREY, 2007, p. 201). 

Desse modo, Skovsmose (1992) ressalta que a Matemática tem uma intervenção real 

na sociedade, não apenas no sentido de que novas ideias podem alterar as interpretações, 

mas também no sentido de que esse campo do conhecimento coloniza e reorganiza parte da 

realidade. Nesse contexto, Silva (2005) argumenta que a Modelagem Matemática pode 

promover a reflexão sobre os fenômenos presentes no cotiando, bem como possibilita a 

tomada de decisões. 

Consequentemente, Silva (2005) também comenta sobre a importância de que os 

alunos se envolvam com temas vinculados à realidade com o intuito de provocar 

questionamentos que possam favorecer a sua participação crítica e reflexiva enquanto 

cidadãos que discutem sobre questões políticas, sociais, econômicas. 

Dessa maneira, a Matemática traz benefícios para a sociedade, mesmo que os 

problemas estudados não sejam essencialmente matemáticos. Por exemplo, Skovsmose 

(1992) afirma que a: 

(...) Matemática intervém na realidade ao criar uma “segunda natureza” em 
nosso redor, oferecendo não apenas descrições dos fenômenos, mas 

também modelos para a alteração de comportamentos. Não nos limitamos 

a “ver” de acordo com a Matemática. As estruturas matemáticas são 
chamadas a desempenhar um papel na vida social de um modo 

fundamentalmente semelhante ao das estruturas ideológicas na 

organização da realidade (p. 14). 

 

Acerca dessa asserção, Pinheiro e Bazzo (2009) afirmam que: 

 
Uma educação matemática crítica e reflexiva, trabalhada em torno dos 

modelos e pressupostos utilizados para se obter certos resultados, poderá 

favorecer as pessoas uma cidadania mais participativa, como por exemplo, 

em situações comuns como as audiências de programas televisivos e outros 
estudos estatísticos que são apresentados em meios de comunicação social 

(p. 105). 

 

Portanto, Orey e Rosa (2007) afirmam que deve existir uma relação de proximidade 

e diálogo entre os professores e os alunos. O diálogo é necessário para a aquisição de 

conhecimentos matemáticos por meio da condução da perspectiva sociocrítica da Modelam 

contribui para que os alunos se tornem indivíduos críticos e reflexivos. Assim, a troca de 

informações entre os professores e os alunos contribui para o desenvolvimento de novos 

questionamentos e de questões investigativas. 
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1.3.1. Dimensões Crítica e Reflexiva da Modelagem Matemática 

 
Para Barbosa (2003), o conhecimento crítico é construído pelo envolvimento dos 

alunos em discussões reflexivas, desenvolvendo o senso crítico, a participação em discussões 

sociais a partir da matemática, potencializando a sua participação em decisões coletivas, 

caracterizando a perspectiva sociocrítica da modelagem matemática. 

Nesse sentido, Littig (2016) afirma que o conhecimento reflexivo contribui para a 

construção de uma sociedade democrática, na qual os indivíduos são capazes de participar 

de discussões políticas com referência na matemática. Por exemplo, Barbosa (2003) comenta 

que: 

(...) se estamos interessados em construir uma sociedade democrática, onde 
as pessoas possam participar de sua condução e, assim, exercer cidadania 

(...) devemos reconhecer a necessidade de as pessoas se sentirem capazes 

de intervir em debates baseados em matemática (p. 4). 

 

De acordo com essa asserção, Rosa e Orey (2007) afirmam que a característica 

principal da dimensão crítica e reflexiva da Modelagem Matemática é enfatizar o 

desenvolvimento do processo analítico-crítico dos alunos com relação às situações- 

problema enfrentadas em sua vida diária. 

Nesse contexto de Modelagem, os alunos são considerados como o centro do 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática, pois as vivências experiência das no 

próprio ambiente local os auxiliam no desenvolvimento da reflexão crítica sobre os modelos 

elaborados em sala de aula (ROSA; OREY, 2010). 

Para Skovsmose (2001), o conhecimento reflexivo “se refere à competência de 

refletir sobre o uso da matemática e avaliá-lo. Refletir tem a ver com a avaliação das 

consequências do empreendimento tecnológico” (p. 116). Desse modo, é importante discutir 

sobre a capacidade de refletir criticamente sobre as relações dos resultados matemáticos e a 

sua aplicabilidade para compreender e solucionar os problemas da sociedade por meio da 

elaboração de modelos matemáticos (ROSA; OREY, 2012). 

Similarmente, Barbosa (2003) compreende que o conhecimento reflexivo pode ser 

considerado como a capacidade de compreender e criticar argumentos matemáticos postos 

nos debates locais ou gerais que pode potencializar a intervenção das pessoas nas tomadas 

de decisões coletivas. Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2007) argumentam que, ao 

assumirem uma postura crítica e reflexiva em relação aos problemas enfrentados 
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diariamente, os alunos podem desenvolver condições de avaliar e tomar decisões para 

responderem por suas próprias ações. 

Para Rosa e Orey (2007), essa abordagem pode ser considerada como uma 

transformação racional, pois envolve a análise crítica e reflexiva dos fenômenos social, 

político, econômico, ambiental e cultural. Dessa maneira, Rosa, Reis e Orey (2012) 

destacam queos principais objetivos dessa abordagem são: 

 Fornecer aos alunos as ferramentas educacionais necessárias para que, enquanto 

cidadãos em formação, tenham condições de agir, modificar, alterar e transformar 

a própria realidade. 

 Iniciar a aprendizagem em matemática a partir do contexto sociocultural dos 

alunos, possibilitando-lhes o desenvolvimento do raciocínio lógico e da 

criatividade. 

 Propiciar a aprendizagem de conceitos que auxiliem os alunos a construirem o 

conhecimento matemático para que possam compreender os contextos social, 

histórico, político, ambiental, econômico e cultural nos quais estão inseridos. 

 

Por conseguinte, o aprendizado é desencadeado conforme o propósito dos alunos, 

que possuem capacidades diferenciadas para que possam agir, reagir, refletir e alterar o 

próprio contexto sociocultural, transformando-o estrategicamente por meio da utilização de 

atividades matemáticas curriculares baseadas na abordagem crítica e reflexiva da 

Modelagem (ROSA; OREY, 2007). 

Em concordância com esse contexto, o processo de Modelagem Matemática em suas 

dimensões crítica e reflexiva possibilita o desenvolvimento da análise, da reflexão, da 

explicação, do entendimento, da compreensão e da transformação de situações-problema 

cotidianas encontradas no contexto sociocultural dos alunos (ROSA, REIS; OREY, 2012). 

Então, existe a necessidade de que o processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática seja direcionado para a eficiência sociocrítica que tem como objetivo a 

preparação dos alunos para serem ativos na sociedade, visando exercer a cidadania (ROSA; 

OREY, 2007). 

Portanto, a eficiência sociocrítica busca capacitar os alunos para que possam resolver 

os problemas enfrentados diariamente, capacitando-os para transformá-los em cidadãos 

flexíveis, adaptáveis, reflexivos, críticos e criativos (ROSA; OREY, 2007). Esse contexto 

contribui para a formação da cidadania dos alunos por meio de: 
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(...) reflexões que decorrem do compartilhamento do conhecimento 

resultante do processo de aprendizagem baseado na Modelagem, em algum 

contexto (social, político, econômico, educacional, da escola, da própria 
sala de aula, etc.) que tenham alguma relação com os atores envolvidos e 

que possa, de alguma forma, contribuir para a formação da sua cidadania 

(JACOBINI; WODEWOTZKI, 2007, p. 3-4). 

 

Para Rosa, Reis e Orey (2012), a utilização das dimensões crítica e reflexiva da 

Modelagem Matemática fundamenta-se na: 

a) Compreensão e no entendimento da realidade na qual os alunos estão inseridos 

por meio da reflexão, análise e ação crítica sobre a sua vida diária. 

b) Ao emprestar-se da realidade os sistemas nela existentes, os alunos passam a 

estudá-los simbólica, sistemática, analítica e criticamente. 

 

Assim, partindo de uma determinada situação-problema retirada da realidade, os 

alunos podem elaborar hipóteses, testá-las, corrigi-las, elaborar inferências, generalizar, 

analisar, concluir e tomar decisões com relação ao objeto em estudo. 

Então, a Modelagem Matemática pode ser considerada como um ambiente de 

aprendizagem que utiliza exemplos retirados da vida cotidiana dos alunos para facilitar o 

trabalho pedagógico em sala de aula (ROSA; OREY, 2012). 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2007) enfatizam que a Modelagem Matemática 

oportuniza para os alunos uma discussão crítica e reflexiva sobre o papel da Matemática e 

dos modelos nos ambientes social e cultural, permitindo que essa área do conhecimento seja 

percebida como uma disciplina humana e dinâmica. 

De modo semelhante, Araújo (2009) afirma que é importante discutir sobre o papel 

da Matemática na sociedade contemporânea para que os alunos possam refletir criticamente 

sobre os problemas enfrentados, visando buscar as suas soluções. 

Esse ambiente de aprendizagem pode promover o desenvolvimento da compreensão 

dos aspectos natural e artificial, intelectual e emocional, psíquico e cognitivo, que é a 

realidade de ideias abstratas, sendo que o equilíbrio ambiental merece e deve ser uma 

preocupação especial dos educadores de ciências. Dessa maneira, esse equilíbrio ambiental 

pode ser alcançado por meio do entendimento e da compreensão do ciclo do conhecimento 

(D’AMBROSIO, 1998). 

Com o desenvolvimento desse ciclo, o conhecimento pode ser considerado como o 

elo entre a realidade que informa e a ação que o modifica (ROSA, 2010). A figura 01 
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mostra o ciclo dambrosiano do conhecimento, que é baseado na realidade, nos indivíduos, 

na ação e na realidade. 

 

Figura 01: Ciclo dambrosiano do conhecimento 
 

Fonte: D’Ambrosio (1998, p. 53) 

 

Nesse ciclo, o conhecimento é gerado pela ação que é a capacidade de explicar, de 

lidar, de manejar e de entender a realidade (D’AMBROSIO, 2009).De acordo com esse ciclo, 

um papel importante dos professores é auxiliar o desenvolvimento dos alunos com o 

“objetivo maior [de] aprimorar [as] práticas e [as] reflexões e [os] instrumentos de crítica”  

(D’AMBROSIO, 2009, p. 81) para que possam propor atividades matemáticas curriculares 

com o objetivo de desenvolver essas capacidades nos alunos (ROSA, 2010). 

Essa abordagem possibilita a aquisição das ideias, noções, procedimentos e práticas 

matemáticas que podem ser desencadeadas por meio do desenvolvimento do ciclo 

dambrosiano do conhecimento (ROSA; OREY, 2006). Assim, a implantação e 

implementação da abordagem crítica e reflexiva da Modelagem Matemática são 

fundamentais para que os alunos possam entender o desenvolvimento do ciclo do 

conhecimento de uma maneira holística (ROSA; OREY, 2007). 

Nessa perspectiva, a figura 2 mostra o desenvolvimento do ciclo dambrosiano de 

conhecimento, que está relacionado com uma “ação que envolve a percepção da realidade 

através dos sentidos e da memória, que envolve a execução de ações através de estratégias 

e modelos, e que causa modificações da realidade através da introdução na realidade de 

objetos, coisas ou ideias” (D’AMBROSIO, 1998, p. 62). 
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Figura 2. Desenvolvimento do ciclo dambrosiano do conhecimento 
 

Fonte: D’Ambrosio (2009, p.38) 

 

O desenvolvimento do Ciclo Dambrosiano do conhecimento é essencial para a 

compreensão e a análise das situações-problema enfrentadas pelos alunos em seu cotidiano, 

especialmente para o entendimento do processo da elaboração crítica e reflexiva dos modelos 

matemáticos, que são representações aproximadas dos fenômenos presentes no cotidiano. 

Nesse processo, o conhecimento dos alunos é desencadeado e valorizado (ROSA; OREY, 

2006). 

Contudo, Rosa e Orey (2012) afirmam sobre a importância de os professores 

elaborarem atividades relacionadas com os problemas enfrentados pela comunidade em seu 

cotidiano. Essa abordagem possibilita a reflexão crítica sobre os aspectos matemáticos 

envolvidos nas situações-problema escolhida para estudo em salas de aula. 

Então, é necessário ressaltar que essa é uma característica importante da Modelagem 

Matemática, em uma perspectiva crítica e reflexiva, pois propicia condições para que os 

alunos entendam, compreendam e atuem em relação a um determinado fenômeno que está 

presente em suas atividades diárias. 
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1.4. Modelagem Matemática no Currículo 

 
 

O currículo matemático não pode consistir em conteúdos matemáticos acabados, 

obsoletos e descontextualizados, pois a utilização dessa abordagem curricular dificulta a 

motivação dos alunos para o processo de ensino e aprendizagem em Matemática 

(D’AMBROSIO, 1996). Então, é importante desvincular a matemática de um ensino abstrato 

que está centrado nos professores para relacioná-lo com a vida cotidiana para que os alunos 

possam participar da construção de seu próprio conhecimento (ROSA, 2010). 

Nesse direcionamento, Forner e Malheiros (2019) argumentam sobre a importância 

de se discutir as possibilidades da utilização da Modelagem nas aulas de Matemática para 

que essa tendência seja um dos possíveis caminhos para o processo de ensino e aprendizagem 

em Matemática. Por exemplo, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 

2006) ressaltam a importância da Modelagem Matemática em salas de aula para promover 

a: 

(...) interação social e a reflexão sobre problemas que fazem parte da sua 

realidade. São situações a serem trabalhadas sob uma visão 
interdisciplinar, procurando-se relacionar conteúdos escolares com 

assuntos do quotidiano dos estudantes e enfatizar aspectos da comunidade, 

da escola, do meio ambiente, da família, da etnia, pluriculturais, etc. 
(BRASIL, 2006, p. 85). 

 

De acordo com essa asserção, Freitas (2016) afirma que o envolvimento da 

Modelagem Matemática com questões interdisciplinares pode contribuir para a formação de 

alunos éticos, criativos, reflexivos e críticos, possibilitando a sua participação ativa na 

sociedade com responsabilidade social. 

Conforme o ponto de vista de Forner e Malheiros (2019), essa abordagem converge 

em uma prática que busca mudar o papel dos alunos em sala de aula para que possam se 

conscientizar sobre a sua importância na aprendizagem de conteúdos matemáticos por meio 

da Modelagem. Ressalta-se que, para Rosa e Orey (2012), essa ação pedagógica possibilita 

o desenvolvimento da percepção nos alunos de que a Matemática está presente em sua vida 

e que, juntamente com outros conhecimentos, poderá ser um caminho para transformar o 

contexto sociocultural no qual estão inseridos. 

Desse modo, o currículo matemático na perspectiva da Modelagem possibilitará a 

conexão entre o contexto sociocultural dos alunos com os conteúdos matemáticos 

propagados pela escola (ROSA; OREY, 2012).Por exemplo, Meyer, Caldeira e Malheiros 

(2013) afirmam que há a indicação de que ao implementar a Modelagem Matemática em 
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sala de aula, o currículo poderá se aproximar da concepção de que esse documento está 

relacionado com a vida das comunidades e dos indivíduos, visando evidenciar o 

protagonismo dos alunos no processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 

Nesse sentido, destaca-se que Forner e Malheiros (2019) defendem que é a partir das 

próprias leituras e princípios, que se pode aproximar cada vez mais a Modelagem do 

currículo das escolas, possibilitando que os alunos percebam a dinamicidade da construção 

do conhecimento e o quanto a sua participação é imprescindível nesse movimento. Esse pode 

ser um possível caminho para que haja uma compreensão do quanto a Matemática está 

presente fora dos muros da escola e o quão essa área do conhecimento é necessária para o 

exercício da cidadania. 

Assim, para Freitas (2016), a Modelagem Matemático desencadeado em salas de aula 

é incompatível com o ensino tradicional, pois esse processo relaciona o conhecimento 

matemático com os acontecimentos presentes no cotidiano, bem como com outras áreas do 

conhecimento, tratando de problemáticas que interferem na vida dos alunos e que 

contribuem para o entendimento e a compreensão de fenômenos que afligem a sociedade. 

Contudo, para que a ação pedagógica da Modelagem no currículo matemático possa 

ser realizada, existe a necessidade da promoção da interatividade com os materiais didáticos 

e pedagógicos, bem como com a utilização de recursos tecnológicos (FREITAS, 2016). 

Similarmente, Forner e Honorato (2016) realizaram alguns estudos referentes a relação entre 

a Modelagem Matemática e os materiais didáticos. 

Esses estudos também evidenciaram que existe a preocupação dos professores em 

cumprirem o currículo, seja por uma cobrança do sistema escolar ou dos pais e/ou 

responsáveis pelos alunos. Esse aspecto converge com a necessidade da realização de 

pesquisas para verificar se essa cobrança velada, em cumprir o currículo na íntegra, pode 

ser um dos motivos para que a Modelagem Matemática ainda não esteja sendo utilizada na 

prática docente em sala de aula (FORNER; HONORATO, 2016). 

Nessa perspectiva, Barbosa (2001) considera que é difícil organizar, na escola 

formal, um currículo partindo somente dos interesses dos alunos. Nesse direcionamento 

Caldeira (2015) argumenta que no modelo de escola, que existe atualmente, não há uma 

viabilidade para que a Modelagem Matemática seja implementada na Educação Básica, haja 

vista que essa abordagem exige um modelo curricular menos fragmentado e menos 

confinado. 
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Portanto, o currículo matemático prescrito e obrigatório é o principal responsável por 

esse confinamento e por essa fragmentação curricular em salas de aula (ROSA, 2010). 

Concordando com esse ponto de vista, Silveira e Caldeira (2012) também apresentam um 

rol de dificuldades para a implementação da Modelagem Matemática em sala de aula, como, 

por exemplo, a preparação das aulas, as relações com os alunos e as suas famílias, a estrutura 

administrativa e pedagógica das escolas e a insegurança diante de uma ação pedagógica 

inovadora. 

Diante dos resultados e das reflexões obtidas durante a condução dos estudos de 

Forner e Honorato (2016), esses autores concebem a Modelagem Matemática como um 

ambiente de aprendizagem no qual as direções curriculares são dadas por um instrumento 

prescrito, como uma abordagem pedagógica que seja capaz de aproximar a Matemática que 

se materializa no currículo escolar com o conhecimento matemático relacionado com o 

cotidiano dos alunos. 

Assim, Freitas (2016) afirma que o currículo matemático é direcionado para as 

aplicações da Modelagem na solução de situações-problema presentes na sociedade, sendo 

que o conhecimento matemático é utilizado para estimular o desenvolvimento das 

habilidades necessárias para a resolução de problemas que emergem durante o 

desenvolvimento desse processo. Por exemplo, os resultados do estudo realizado por Silveira 

(2007) sobre Modelagem Matemática mostraram que “à medida que o professor tomar 

conhecimento de novas formas de diversificar a sua prática pedagógica, ele terá mais 

tranquilidade e coerência para decidir se quer ou não aderir” (p.104). 

Nesse contexto, de acordo com essa abordagem, Rosa e Orey (2007) afirmam que 

existe a necessidade de que os professores elaborem atividades curriculares de Modelagem 

Matemática que relacionem o currículo matemático com as atividades diárias presentes no 

cotidiano dos alunos, buscando conexões com outras áreas do conhecimento. Desse modo, 

essas indagações devem ser consideradas quando os professores se interessam em incorporar 

a Modelagem Matemática em sua prática pedagógica nas salas de aula. 

 

1.5. Materiais Manipulativos e Ludicidade 

 
Os materiais manipulativos e concretos são recursos didáticos que podem ser 

utilizados pelos professores nas salas de aula no processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática. De acordo com os PCN (BRASIL, 1998), de Matemática, um dos princípios 
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norteadores do ensino de matemática no Ensino Fundamental é a utilização dos recursos 

didáticos numa perspectiva problematizadora. Assim, os: 

(...) recursos didáticos como livros, vídeos, televisão, rádio, calculadora, 

computadores, jogos e outros materiais têm um papel importante no 
processo de ensino e aprendizagem. Contudo, eles precisam estar 

integrados a situações que levem ao exercício da análise e da reflexão 

(BRASIL, 1998, p. 57). 

 

De acordo com Cavalcanti (2006), o material concreto pode ser considerado como 

um ente qualquer que possa ser manipulado, podendo ser de ordem natural ou artificial. O 

material concreto natural é aquele que existe espontaneamente, sendo gerado pela ação da 

natureza, como, por exemplo, uma pedra, uma flor ou uma fruta. 

O material concreto artificial é gerado pela produção da humanidade, como, por 

exemplo, um lápis, uma folha, um pedaço de fio ou um cordão. Contudo, o material concreto 

pode assumir um caráter didático caso seja utilizado como um fim para o desenvolvimento 

do processo de ensino e aprendizagem em salas de aula (CAVALCANTI, 2006). 

Para Turrioni e Perez (2006), o material concreto é importante para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico matemático por meio de aulas experimentais, pois essa 

abordagem possibilita ao uma aprendizagem contextualizada e com significados para os 

alunos porque relacionam a teoria com a prática por meio da manipulação. 

Os materiais manipulativos são aqueles que os alunos conseguem sentir, tocar, 

manipular e movimentar, podendo ser objetos reais que têm aplicação no cotidiano ou que 

são utilizados para representar uma determinada ideia (SERRAZINA; MATOS, 1996). Por 

exemplo, Caldeira (2009) define os materiais manipulativos por meio de: 

(...) diferentes atividades, constitu[indo] um instrumento para o 
desenvolvimento da matemática, que permite[m] ao indivíduo realizar 

aprendizagens diversas. O princípio básico referente ao uso dos materiais, 

consiste em manipular objetos e extrair princípios matemáticos. Os 
materiais manipulativos devem representar explicitamente e 

concretamente ideias matemáticas que são abstratas (p. 223). 
 

Em sua utilização didática e pedagógica, (2010) afirma que os materiais 

manipulativos podem ser admitidos como mediadores da aprendizagem de diversos temas 

de Geometria, como, por exemplo, para o reconhecimento de conceitos, como um 

instrumental para a tomada de decisão, bem como para a compreensão de elementos da 

geometria plana e para a construção e manipulação de sólidos geométricos. Desse modo, o: 
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(...) manuseio de materiais concretos, por um lado, permite aos alunos 

experiências físicas à medida que este tem contado direto com os materiais, 

ora realizando medições, ora descrevendo, ou comparando com outros de 
mesma natureza. Por outro lado, permite-lhe também experiências lógicas 

por meio das diferentes formas de representação que possibilitam 

abstrações empíricas e abstrações reflexivas, podendo evoluir para 

generalizações mais complexas (SARMENTO, 2010, p.3). 
 

De acordo com essa asserção, Caldeira (2009) afirma que os materiais manipulativos 

possibilitam uma diversificação das atividades de ensino por meio da: realização de 

experiências em torno de situações-problema propostas em salas de aula, representação de 

ideias abstratas, análise sensorial necessária para a formação de conceitos matemáticos e 

geométricos, além de oportunizar a descoberta de relações e a formulação de problemas e a 

generalização das resoluções. 

Essa abordagem busca envolver os alunos ativamente no trabalho pedagógica 

realizado em salas de aula ao respeitar as suas diferenças individuais, além de possibilitar o 

desenvolvimento de seu interesse e motivação para participar do processo de ensino e 

aprendizagem (CALDEIRA, 2009).Contudo, é importante ressaltar que a utilização de 

sólidos geométricos como materiais manipulativos possibilita que os alunos visualizem os 

conceitos relacionados com a geometria plana, bem como a aproximação do abstrato com a 

realidade(ALMEIDA et al., 2013). 

Além da visualização acerca dos conceitos geométricos plano, Caldeira (2009) 

afirma que a utilização de materiais manipulativos tem caráter motivador, na medida em que 

desafiam os alunos para a construção dos objetos matemáticos e geométricos de 

investigação. Com relação às vantagens que os materiais manipulativos podem proporcionar 

para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem em Matemática, Sarmento 

(2010) destaca: 

 Propiciar um ambiente favorável à aprendizagem, pois desperta a curiosidade. 

 Possibilitar o desenvolvimento da percepção dos alunos por meio das interações 

realizadas com os colegas e com os professores. 

 Contribuir com a (re)descoberta das relações matemáticas (e geométricas) 

subjacentes em cada material. 

 Motivar o processo de ensino e aprendizagem em matemática. 

 Possibilitara internalização das relações matemática e geométricas percebida 

durante a utilização dos materiais manipulativos. 
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Nesse contexto, Carvalho (1990) argumenta que na “manipulação do material 

didático a ênfase não está sobre os objetos e sim sobre as operações que com eles se 

realizam” (p. 107). Nesse caso, é necessário que a ação esteja centrada nas operações que 

são realizadas sobre o objeto, que devem estar desvinculadas de meras ilustrações por meio 

das quais os alunos desenvolveriam as atividades de uma maneira passiva. 

Por conseguinte, Lorenzato (2006) afirma que os “materiais [manipulativos] devem 

visar mais diretamente à ampliação de conceitos, à descoberta de propriedades, à percepção 

da necessidade do emprego de termos ou símbolos, à compreensão de algoritmos, enfim, aos 

objetivos matemáticos" (p. 9). Similarmente, Rêgo (2006) destaca que a estrutura física do 

material manipulativo colabora para a aprendizagem, bem como a reflexão diante dessas 

atividades que envolve o material manipulável. 

De acordo com os PCN (BRASIL, 1998), de Matemática, é importante que os 

professores busquem instrumentos que auxiliem os alunos no estudo de conteúdos 

matemáticos e geométricos para tornar essas aulas mais dinâmicas, motivando-os para a 

aprendizagem desses conteúdos. Nesse sentido, para Sarmento (2012), a: 

(...) utilização dos materiais manipulativos oferece uma série de vantagens 

para a aprendizagem das crianças entre outras, podemos destacar: 
a)Propicia um ambiente favorável à aprendizagem, pois desperta a 

curiosidade das crianças e aproveita seu potencial lúdico; b) Possibilita o 

desenvolvimento da percepção dos alunos por meio das interações 

realizadas com os colegas e com o professor; c) Contribui com a descoberta 
(redescoberta) das relações matemáticas subjacente em cada material; d) É 

motivador, pois dar um sentido para o ensino da matemática. O conteúdo 

passa a ter um significado especial; e) Facilita a internalização das relações 
percebidas (p.4). 

 

Nesse sentido, para Sarmento (2012), a utilização dos materiais manipulativos se 

torna benéfico para a construção do conhecimento, possibilitando o processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos e geométricos. Similarmente, os pressupostos e 

as concepções da Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) mostra que 

os materiais manipulativos possuem potencial para criar contextos de aprendizagem com 

ênfase na compreensão de conteúdos escolares, pois torna a aprendizagem significativa para 

os alunos. Desse modo, é importante destacar que os: 

(...) significados desses objetos resultam das conexões que os alunos 
estabelecem entre eles e os demais componentes, entre eles e seu cotidiano 

e entre os diferentes temas matemáticos. Desse modo, recursos didáticos 
como malhas quadriculadas, ábacos, jogos, livros, vídeos, calculadoras, 

planilhas eletrônicas e softwares de geometria dinâmica têm um papel 

essencial para a compreensão e utilização das noções matemáticas. 

Entretanto, esses materiais precisam estar integrados a 
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situações que levem à reflexão e à sistematização, para que se inicie um 

processo de formalização (p. 274). 

 

Contudo, Grando (2000) argumenta que, um dos desafios para o processo de ensino 

e aprendizagem em Matemática, é tornar a sua aprendizagem mais atrativa, dinâmica e com 

significado para os alunos, pois os conteúdos podem ser contextualizados com o auxílio da 

realidade concreta, que de acordo com Medeiros e Medeiros (2001) está relacionada com 

as atividades realizada no cotidiano, cujas representações podem ser compartilhadas por uma 

determinada comunidade. 

Desse modo, uma representação simplificada dessa realidade concreta possibilita a 

sua generalização, bem como sua matematização, que conforme Rosa e Orey (2017) está 

relacionada com os sistemas de conhecimento que estão profundamente vinculados ao cotidiano dos 

membros de grupos culturais distintos, como, por exemplo, contar, classificare ordenar, que podem 

ser matematizados e traduzidos para a linguagem da matemática escolar. 

Então, a ludicidade na Matemática é uma proposta que torna o processo de ensino e 

aprendizagem dessa disciplina mais prazeroso e dinâmico, pois os recursos lúdicos são 

utilizados como instrumentos que possibilitam o desenvolvimento do ensino de conteúdos 

matemáticos e geométricos, aproximando-os do cotidiano dos alunos (GRANDO, 2000). 

Por exemplo, Vygotsky (2004) explica que o lúdico possibilita a interação com o 

universo externo por causa de sua capacidade de inventar, imaginar, planejar e apropriar-se 

de novos conhecimentos. Quando associada à Matemática, avalia-se que a ludicidade facilita 

a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal, social e cultural dos alunos. 

Similarmente, Santos (1997) entende que o lúdico prepara os alunos para um estado 

interior produtivo que pode auxiliar os processos de socialização, comunicação e construção 

do conhecimento. Além disso, Dallabona e Mendes (2004) consideram que as atividades 

lúdicas constituem peças-chave importantes para o desenvolvimento da solidariedade e 

empatia entre alunos e professores, promovendo a interação entre os alunos, contribuindo 

para facilitar a aprendizagem. 

Nesse aspecto, Brancher, Chenet e Fortes (2005) afirmam que os indivíduos são 

como o produto de uma interação permanente com o meio, pois os materiais manipulativos 

implicam numa parceria. Desse modo, Azevedo (1999), os materiais manipulativos são 

utilizados na ação pedagógico dos professores com o objetivo de promover a aquisição de 

conceitos matemáticos e geométricos pelos alunos. 
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1.5.1. Cubo Mágico 

 
 

Provavelmente, os primeiros Cubos de Rubik se originaram na China com o quadrado 

mágico Luo Shu, sendo descrito no Pergaminho do Rio Luo, aproximadamente, no ano 80 

(LI, 2015). Por exemplo, para Carvalho (2015), uma das mais antigas lendas do norte da 

China revela que há, aproximadamente, 4000 anos Yu Huang, o Imperador de Jade, observou 

que surgiu das águas do Rio Luo, que é um dos tributários do Rio Amarelo, uma tartaruga 

com uma carapaça enigmática. 

Esse animal teria o dorso perfurado por pequenos buracos configurados de acordo 

com uma lógica muito própria, sendo considerada como um ente divino, pois a tartaruga 

exibia no casco um diagrama quadrangular, formado por nove segmentos uniformes, onde 

se agrupavam incisões com números distintos (CARVALHO, 2015). A figura 3 mostra a 

tartaruga como casco quadrangular representando uma noção inicial do quadrado mágico. 

 

Figura 3: Tartaruga com o casco quadrangular 
 

Fonte: Carvaho (2015) 

 

Desse modo, inicialmente, os cubos mágicos podem ter sido confeccionados por 

meio do mapa deJiugong, denominado de Diagrama dos Nove Salões, que é um quadrado 

mágico formado com 3 linhas e 3 colunas, totalizando 9 células (ZENG, LI, WANG, HOU, 

LU; HUANG, 2018). A figura 4 mostra uma representação modenra do quadrado mágico 

original com 9 células. 
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Figura 4: Representação moderna do quadrado mágico original com 9 células 
 

Fonte: Zeng et al. (2018) 

 

É importante ressaltar que, na cultura chinesa, o número nove é considerado como 

um elemento auspicioso, que representa um símbolo deriqueza e poder. Por conseguinte, o 

Quadrado Mágico de Lo Shu era um modelo importante de tempo e espaço que propiciava 

templos. Consequentemente, esse tipo de quadrado mágico foi utilizado na China, na 

antiguidade, para designar espaços de importância política e religiosa (ZENG, LI, WANG, 

HOU, LU; HUANG, 2018). 

O mapa de Jiugong pode ser considerado como um cubo de terceira ordem de 

dimensão zero. O quadrado mágico de ordem n é uma certa configuração formada por uma 

combinação dos números 1, 2, 3,…, n2 em um quadrado de ordem n, que faz a soma dos 

números em cada linha, coluna e duas linhas diagonais, sendo representado por n (n2 + 1)/2, 

que é denominada de constante quadrada mágica. Destaca-se que a constante quadrada 

mágica de um cubo de terceira ordem é 15 (LIU, 2001). 

Para Zeng et al. (2018) reorganização do mapa de Jiugong em um cubo 

unidimensional de terceira ordem foi desenvolvida, aproximadamente, durante a Dinastia 

Yuan Chinesa, de 1271 a 1368. Esse jogo era composto or oito peças móveis nos nove 

lugares do tabuleiro, cujas peças eram movidas para criação de outros padrões.Essa 

reorganização se espalhou para o oeste chinês. 

Durante a dinastia Qing, de 1644 a 1912, os estudiosos chineses começaram a utilizar 

peças digitais de quadrados mágicos tridimensionais, que pode ser considerado como um 

protótipo tridimensional de cubo mágico de segunda ordem. A figura 5 mostra o protótipo 

tridimensional desse cubo mágico (ZENG et al., 2018). 



72 
 

Figura 5: Protótipo tridimensional do cubo mágico de segunda ordem 
 

Fonte: Fonte: Zeng et al. (2018) 

 

Posteriormente, Sam Loyd (1841-1911), um matemático e jogador de xadrez 

estadudinidense inventou, em 1886, o jogo de xadrez de base 15. O princípio do xadrez 15 

era mover as peças para obter mudanças nos padrões, de acordo com o princípio do mapa 

Jiugong reorganizado. Ressalta-se que o xadrez de base 15 é um cubo de quarta ordem 

(ZENG et al., 2018). Destaca-se que o quadrado mágico tridimensional não possuía a 

característica rotacional até que, em 1974, Rubik projetou um cubo mecânico rotativo. 

Contudo, Larry D. Nichols (1939), químico e inventor estadunidense patenteou, em 

1957, um quebra-cabeças de peças rotatórias no formato 2x2x2. Em 1976, o japonês 

Terutoshi Ishigi requisitou a patente de um sistema similar para o cubo mágico 3x3x3. Assim, 

ressalta-se que o princípio de rotacionar as peças para a obtenção de mudanças de padrão é 

semelhante à reorganização do mapa de Jiugong (ZENG et al., 2018). 

Dessa maneira, Zeng et al. (2018) afirmam que Rubik criou o primeiro cubo de três 

ordens no mundo, que se parece com uma esfera, sendo operado por restrições entre os seus 

componentes para que se possa obter uma rotação específica. Considerando-se a segurança 

dos jogadores, os oito vértices do cubo mágico foram aparados, arredondando- os. A figura 

6 mostra o cubo mágico arredondado. 

 

Figura 6: Cubo mágico arredondado 
 

Fonte: Zeng et al. (2018) 



73 
 

Há um reconhecimento de que o Cubo Mágico, em seu formato atual, foi inventado, 

em 1974 pelo arquiteto húngaro Erno Rubik, é considerado como um quebra-cabeça 

tridimensional. Na década de1980, o cubo mágico tornou-se conhecido e foi difundido e 

comercializado mundialmente pela empresa Ideal Toys com a denominação de Cubo de 

Rubik (EBC, 2014)10. De acordo com Barbosa (2018), o cubo mágico, como era inicialmente 

denominado por pelo seu criador, ficou conhecido no Brasil por esse nome, sendo 

comercializado nacionalmente com sucesso, também, em 1980, principalmente, pelo desafio 

em resolvê-lo. 

No entanto, desde quando foi criado em 1974, o cubo mágico teve alterações em seu 

formato, pois se desenvolveu e evoluiu com o decorrer do tempo. Por exemplo. Barbosa 

(2018) comenta que Rubik utilizou sem sucesso elásticos como uma maneira de sustentação 

para as 26 peças do cubo mágico, pois somente conseguiu construir essa peça quando 

esculpiu cada um de seus componentes de tal forma que os seus encaixes sustentassem a 

estrutura do cubo sem deformá-lo e de maneira independente do giro de cada uma de suas 

faces. 

Por outro lado, para se tornar um brinquedo difundido mundialmente, o cubo mágico 

precisava de projeção internacional, sendo necessário exportar o Cubo Mágico da Hungria 

para outros países. Então, os matemáticos divulgaram o cubo mágico em conferências 

internacionais e também por um empresário húngaro que divulgou esse jogo em uma feira 

de brinquedos em Nuremberg, na Alemanha, em 1979. Por exemplo, Tom Kremer, um 

especialista em brinquedos, vendeu os cubos mágicos mundialmente, tornando-o um dos 

brinquedos mais populares do mundo na década de 1980(RONCOLLI, 2016). 

Historicamente, foi em 1982, que aconteceu em Budapeste, na Hungria, o primeiro 

campeonato mundial de cubos mágicos. Depois só em 2003 que se realizou o segundo 

campeonato em Toronto, Canadá (RONCOLLI, 2016). Conforme Cinoto (2013), somente 

com a criação da World Cube Association – WCA (Associação Mundial do Cubo Mágico), 

as competições mundiais se tornaram mais frequentes no mundo todo, ocorrendo a cada dois 

anos. 

Para Roncolli (2016), inicialmente, a intenção do cubo mágico era criar uma peça 
 
 

10Portal EBC-Doodle celebra os 40 anos da invenção do Cubo de Rubick: o famoso cubo mágico. Brasília, 

DF: Empresa Brasileira de Comunicação, 2014. Disponível em: 

http://www.ebc.com.br/tecnologia/2014/05/doodle-celebra-os-40-anos-do-cubo-de-rubick-o-famoso-cubo- 
magico. Acesso em: 13 de abril de 2020. 

http://www.ebc.com.br/tecnologia/2014/05/doodle-celebra-os-40-anos-do-cubo-de-rubick-o-famoso-cubo-magico
http://www.ebc.com.br/tecnologia/2014/05/doodle-celebra-os-40-anos-do-cubo-de-rubick-o-famoso-cubo-magico
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que fosse geometricamente perfeita, para auxiliar na ilustração do conceito de dimensão do 

espaço aos seus alunos de arquitetura. Similarmente, Oliveira, Parreira e Silva (2017), a 

princípio, a finalidade do Cubo Mágico era ensinar conteúdos geométricos para os alunos 

para que pudessem compreender os conceitos básicos sobre o assunto, como, por exemplo, 

a quantidade de faces de um cubo. Assim, a criação do Cubo Mágico pode estar relacionada 

com a educação escolar no que tange ao processo de ensino e aprendizagem, pois enquanto 

instrumento lúdico, desperta o interesse dos alunos há várias gerações. 

De acordo com Silva (2014), o protótipo do quebra-cabeça do Cubo Mágico, 

inicialmente, era de madeira, com as peças pintada sem cores diferentes, para possibilitar a 

visualização do movimento das faces do cubo enquanto esse material manipulativo era 

manuseado. Nesse contexto, a principal característica do Cubo Mágico é ter cada uma de 

suas seis faces pintada com uma cor diferente, podendo ser confeccionado em madeira ou 

plástico, possuindo várias versões, sendo a mais comum:3x3x3, onde cada face é dividida 

em 9 quadrados. 

Ressalta-se que as peças do cubo se articulam entre si por meio de uma peça central, 

possibilitando que os alunos girem o cubo em 360 graus na vertical e na horizontal (NOÉ, 

2016). A figura 7 mostra um cubo mágico. 

 

Figura 7: Cubo mágico 

 
Fonte: Brasil Escola 

 

Para Barbosa (2018), existe uma gama de possibilidades de métodos para resolução 

do Cubo de Rubik, pois uma: 

(...) curiosidade sobre o cubo mágico vem da comum vontade de se optar 
por alternativas nada ortodoxas para chegar à solução da peça. Até mesmo 

o próprio criador do cubo mágico levou meses para solucioná-lo da 

maneira correta. Em 1981 um grupo pop britânico - The Barron Knights – 

lançou a música “Mr. Rubik” que conta a história de uma pessoa que morre 
enlouquecida tentando desembaralhar seu cubo mágico. O compositor da 

música - Graham Parker – levou longos 26 anos para conseguir ordenar as 

faces de seu cubo (p. 13). 
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É importante destacar que livros e artigos foram escritos sobre o Cubo de Rubik11, 

como, por exemplo, Barbosa (2018) cita que um dos mais famosos artigos é: You can do the 

cube (Você consegue resolver o cubo), que foi escrito por Patrick Bossert, em 1981, com 

instruções detalhadas sobre como resolver o cubo mágico, vendendo cerca de 1,5 milhão de 

cópias. A figura 8 mostra a capa do livro: You can do the cube. 

 

Figura 8: Capa do livro: You can do the cube 
 

Fonte: Google Imagens (disponível em: https://ruwix.com/the-rubiks-cube/you-can-do-the-cube/) 

 

Por outro lado, de acordo com Vasques, Lima e Santos (2015), o cubo mágico é um 

puzzle12 famoso, cujo principal conteúdo matemático a ser abordado está relacionado com 

a análise combinatória, porém pode-se associá-lo com outros conteúdos, como, por exemplo, 

a Geometria para investigar o significado de aresta, face, vértice, linhas e colunas de uma 

matriz 3x3em cada face, medidas, volumes e divisões. Com relação à utilização do Cubo 

Mágico nas salas de aula, Cinoto e Dias (2014) afirmam que a: 

(...) aula de cubo mágico pode promover profunda reflexão sobre vários 

temas matemáticos, você poderá ver alunos lendo e decifrando as 
instruções, pensando e trabalhando com os algoritmos, comunicando-se e 

ajudando uns aos outros, às vezes frustrando-se durante o aprendizado, às 

vezes triunfando. Tudo isso faz parte do desenvolvimento do pensamento 

crítico e da resolução de problemas em sua forma mais pura (p.1). 

 

Desse modo, Bizek (2000) afirma que o Cubo Mágico é um material manipulativo 

de fácil manuseio, que pode ser utilizado por qualquer pessoa. Apesar de ser considerado 

difícil de se resolver, traz para os alunos uma possibilidade para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico de raciocínio e de estratégias. Cinoto e Dias (2014) discorrem que o: 

 

11Atualmente pode-se encontrar na internet arquivos ensinando a montar o cubo de Rubik, como, por 

exemplo no site: <<http://www.cubovelocidade.com.br/>>, que foi desenvolvido pelo cubista Renan Cerpe. 
12Tradução do inglês: puzzles são jogos do tipo quebra-cabeça. 

http://www.cubovelocidade.com.br/
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(...) cubo mágico é um brinquedo de simples manuseio, qualquer criança 

pode tentar resolvê-lo e possivelmente aprenderá se tiver a devida ajuda. 

Ao promover à comunicação verbal, os estímulos visuais, a interação física 
e interpessoal através da utilização do cubo mágico, o professor pode atrair 

todos os alunos. Tido como um quebra-cabeça de difícil solução quando 

resolvido pelos estudantes pode criar um sentimento de orgulho, isto 

muitas vezes, conforme relatos de pais e professores, melhora a autoestima 
desse aluno, pelo menos no que diz respeito às suas habilidades 

matemáticas (p.2). 

 

Nesse direcionamento, Silva (2017) ressalta que o principal objetivo é a utilização 

do Cubo Mágico como um instrumento pedagógico crítico e contextualizado que contribui 

para a formação integral dos alunos. Além disso, é importante enfatizar que a exploração 

dos conceitos matemáticos pertinentes à geometria plana e espacial podem ser enfatizados 

por meio do manuseio do Cubo Mágico em salas de aula. 

 

1.6. Teoria da Mediação 

 
 

A teoria sócio-histórico-cultural sustenta-se em três pilares: social que envolve a 

questão das relações humanas; histórica que promove uma reflexão sobre as influências 

temporais na humanidade e cultural que valoriza a produção realizada pela humanidade em 

diferentes contextos (VYGOTSKY, 1978). Nesse sentido, para Ladeira (2015), essa teoria 

pode ser sintetizada pela abordagem sociocultural que auxilia na explicação da conexão entre 

as relações humanas, institucionais e históricas, que é influenciada pelos fatores externos do 

meio e pela interação entre os indivíduos inseridos neste ambiente. 

Dessa maneira, Vygotsky (1978) destaca que o desenvolvimento da humanidade é 

inseparável das atividades sociais e culturais. Similarmente, é importante determinar no 

sistema educacional os papeis dos diferentes agentes do sistema escolar: 

Aluno: interage a partir de experiências sociais; constrói a partir de 

conexões entre experiências e conhecimento anterior; só se desenvolve 

porque aprende; observa, experimenta, problematiza, argumenta; aprende 
a partir do que lhe é significativo; deve ser ajudado a buscar diferentes 

respostas para o mesmo problema. Professor: provocador de conflitos; 

suporte e apoio no processo; mediador; constrói junto com os alunos; 

preocupa-se com o processo e não apenas com o produto (BERNI, 2006, 
p. 2535). 

 

Assim, Ladeira (2015) afirma que existe a necessidade de que os professores 

desenvolvam um ambiente de aprendizagem no qual os alunos sejam organizados em grupos 

para a realização das tarefas propostas em sala de aula, pois tem como objetivo priorizar as 

interações entre os alunos, os professores e o meio. 
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Então, a aprendizagem pode ser considerada como o processo por meio do qual os 

indivíduos se apropriam das informações e dos conhecimentos que lhes são apresentados por 

meio da sua interação com o meio (VYGOTSKY, 1978). Essa abordagem auxilia os alunos 

a modificarem o meio e a si próprios, em diferentes contextos sociais, com autonomia e 

reflexão crítica para que possam ser protagonistas de sua própria história (BERNI, 2006). 

Considerando que, conforme Vygotsky (1978), o meio influência no 

desenvolvimento dos indivíduos, é importante refletir sobre o papel da escola na sociedade 

contemporânea. Similarmente, existe a necessidade da reflexão crítica sobre o papel das 

ferramentas tecnológicas na formação de cidadãos atuantes na sociedade (LADEIRA, 2015). 

De acordo com esse ponto de vista, os alunos devem ser sujeitos ativos de seu 

processo de aprendizagem, pois podem agir sobre os instrumentos tecnológicos ou materiais 

manipulativos que possam auxiliá-los na realização de suas atividades e tarefas escolares. 

Dessa maneira, os alunos precisam estar aptos para utilizarem esses instrumentos 

mediáticos para que possam interagir com o meio no qual estão inseridos (VYGOTSKY, 

1978). 

Assim, a mediação pode ser considerada como um processo que é caracterizado pela 

relação dos indivíduos com o meio e com os outros indivíduos (BERNI, 2006), pois esse 

processo ocorre por meio da interação entre os instrumentos, os sujeitos e os objetos. Então, 

por meio desse processo a ação dos sujeitos sobre os objetos é mediada por um determinado 

instrumento (elemento) (VYGOTSKY, 1998). A figura 9 mostra uma representação do 

processo de mediação. 

 

Figura 9. Representação do processo de mediação 
 

Fonte: Berni (2016, p.2539) 
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É importante destacar que a aprendizagem é “mediada, pois é na relação dos 

indivíduos com a sociedade que ocorre a transformação de seu meio para o atendimento de 

suas necessidades básicas” (VYGOTSKY, 1987 apud PELLI, 2014, p. 37). Nesse sentido, 

a mediação é essencial, pois as funções psicológicas superiores, como, por exemplo, o 

controle consciente do comportamento, a atenção, a memória voluntária, a memorização 

ativa, o pensamento abstrato, o raciocínio dedutivo e a capacidade de planejamento, se 

desenvolvem durante esse processo (VYGOTSKY, 1998). 

Nesse direcionamento, Ladeira (2015) afirma que essas funções psicológicas 

superiores ocorrem por meio de processos voluntários e ações conscientes a partir de uma 

autoestimulação criada por uma nova situação-problema enfrentada pelos indivíduos, 

direcionando-os para o desenvolvimento de sua intelectualização por meio da aprendizagem. 

Nesse contexto, Fernandes (2004) argumenta que o “conceito de mediação está 

relacionado com a utilização de um elemento intermediário numa relação” (p. 34). Então, 

para Moysés (2012), a mediação é desencadeada por meio da interação entre os sujeitos e o 

próprio mundo de maneira intermediada pela utilização de ferramentas pedagógicas, que 

estão relacionadas com a linguagem e com os materiais concretos e manipuláveis. 

Por exemplo, Moysés (2012) afirma que existe uma influência que os materiais 

manipulativos podem exercer no desenvolvimento dos alunos. Então, essa abordagem 

proporciona uma possibilidade pedagógica de trabalho para os professores em sala de aula 

por meio da utilização da mediação didática e pedagógica. Nesse sentido, a: 

(...) esfera cognitiva é particularmente ativada com a utilização de 
brinquedos, pois sua manipulação é inerentemente motivadora de ações em 

situações imaginárias, o que permite à criança aprender “a dirigir seu 

comportamento não somente pela percepção imediata dos objetos ou pela 
situação que a afeta de imediato, mas também pelo significado dessa 

situação” (VYGOTSKY, 1998, p. 127). 

 

Os materiais manipulativos destacam-se por apresentar um caráter de materiais 

educativos concretos que servem de suporte para o ensino de conteúdos matemáticos. De 

acordo com Vygotsky (1998), a aprendizagem mediada pode ser considerada como o 

processo pelo qual os indivíduos adquirem informações, habilidades, atitudes e valores a 

partir de seu contato com a realidade, com o meio ambiente e como outras pessoas. 

Por conseguinte, Lorenzato (2006) argumenta que “para se chegar no abstrato, é 

preciso partir do concreto” (p. 22). Nessa perspectiva, Oliveira Júnior e Miziara (2014) 

afirmam que os materiais manipulativos atuam como elementos de mediação do processo 
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de ensino e de aprendizagem, pois a manipulação de materiais possibilita que os alunos 

possam perceber as suas características, potencializando a compreensão dos conceitos 

geométricos. 
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CAPÍTULO II 

 
 

FUNDAMENTANDO METODOLOGICAMENTE O ESTUDO POR MEIO DA 

TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS 

 
O principal objetivo desse capítulo foi descrever a metodologia utilizada nessa 

pesquisa, bem como detalhar as escolhas metodológicas realizadas pelo professor- 

pesquisador e por seu orientador. Esse capitulo também apresenta a contextualização da 

escola, a caracterização dos participantes, o design da pesquisa, a triangulação de dados, a 

teoria do consenso, a instrumentalização, o processo de coleta e a análise de dados, bem 

como a interpretação dos resultados que foram obtidos durante a condução do trabalho de 

campo dessa investigação. 

Essa pesquisa tem uma abordagem qualitativa, pois visa contribuir para um melhor 

entendimento de sua problemática. Dessa maneira, os procedimentos metodológicos estão 

relacionados com a obtenção dos dados coletados mediante o contato interativo do professor-

pesquisador com os seus participantes. Nessa abordagem, Patton (2002) afirma que os 

pesquisadores podem se aprofundar no entendimento dos fenômenos estudados. 

Essa abordagem auxiliou o professor-pesquisador a compreender as relações entre os 

participantes, o contexto no qual estão inseridos e as ações relacionadas com a utilização 

do cubo mágico no desenvolvimento de conteúdos geométricos. 

Assim, esse profissional e o seu orientador, optaram para a utilização adaptada do 

design metodológico adaptado da Teoria Fundamentada nos Dados13 (GLASER; 

STRAUSS, 1967), pois os dados coletados e analisados auxiliaram na interpretação dos 

resultados obtidos, possibilitando uma melhor compreensão da problemática proposta para 

esse estudo. 

 
2.1. Contextualização da Escola 

 
 

Essa pesquisa foi realizada com uma turma de 7º ano do Ensino Fundamental, com 

5 (cinco) alunos, de uma escola particular que está localizada na Região Imediata de João 

Monlevade, em Minas Gerais, cuja fundação ocorreu em 2010. Essa escola possui, 

aproximadamente, 100 alunos matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental e no 

13Grounded Theory. 
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Ensino Médio. 

O prédio dessa escola possui dois andares, sendo que no primeiro andar se encontram 

a recepção, a secretaria, a cantina, a cozinha, os banheiros, a biblioteca e 3 (três) salas de aula 

enquanto no segundo andar se encontram 3 (três) salas de aula e o salão de reuniões. Assim, 

a infraestrutura da escola é composta por 6 (seis) salas de aula, 1 (um) espaço dedicado à 

sala de estudos individuais, 1 (um) salão para reuniões e 1 (uma) biblioteca disponível para 

os alunos. Essa escola também possui acessibilidade para os alunos com deficiências físicas 

e mobilidade reduzida. 

Por exemplo, essa escola possui rampas de acesso e banheiros adaptados em 

conformidade com a normas técnicas específicas, como a norma reguladora NBR 9050 

(ABNT, 2004), que garante a acessibilidade ao definir os aspectos relacionados com as 

condições de acessibilidade no contexto urbano em prédios e edifícios públicos. 

Além dessa norma técnica, há a Lei Federal 10.098 (BRASIL, 2000), de 19 de 

dezembro de 2000, que estabeleceu as normas gerais e os critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida, como, por 

exemplo, a supressão de barreiras e obstáculos para o acesso nas dependências dos espaços 

públicos. 

O processo de ensino e aprendizagem dessa escola é direcionado para cursos 

específicos, como, por exemplo, pré-vestibulares, pré-ENEM, aulas para concursos públicos 

e aulas particulares para alunos da Educação Básica, bem como para os cursos de Matemática 

e Português que são oferecidos objetivando o aprofundamento dos conteúdos para auxiliar 

os alunos a ingressarem em escolas técnicas federais que oferecem o Ensino Médio integrado 

com o curso técnico. 

É importante ressaltar que essa escola também oferece para a população aulas de 

alfabetização, de Matemática, Português, Física e Química, para os alunos dos Ensinos 

Fundamental e Médio, além de aulas de Cálculo e Física para os alunos do Ensino Superior, 

através de aulas particulares que são oferecidas no contra turno das aulas regulares dos 

alunos. 

O objetivo inicial dessa escola era oferecer somente aulas particulares de Matemática 

e Português, contudo, a demanda local para a oferta de novos cursos foi aumentando e novas 

oportunidades de expansão foram sendo criadas. Contudo, destaca-se que, além dos cursos 

citados anteriormente, essa escola é parceira de uma Universidade particular que oferece 

diversos cursos na modalidade EAD, principalmente, na área de 



82 
 

Pedagogia, funcionando como um de seus polos para o atendimento aos alunos. 

 

 
2.2. Caracterização dos Participantes 

 
Inicialmente, essa pesquisa seria desenvolvida com uma turma composta por 20 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, com idade de 10 anos a 12 anos. Entretanto, devido 

ao atual cenário provocado pela pandemia da COVID-19, o ano proposto para a realização 

dessa investigação foi alterado, visando possibilitar a condução do trabalho de campo 

proposto nessa pesquisa. 

Nesse direcionamento, o foco dessa pesquisa foi modificado para o estudo dos alunos 

do 7º ano do Ensino Fundamental, com idade entre 10 e 13 anos, haja vista que em virtude 

das aulas remotas realizadas em 2020, esses estudantes tiveram o seu aprendizado em 

conteúdos geométricos comprometido e dificultado de acordo com o próprio relato de seus 

pais e/ou responsáveis. 

De acordo com as observações realizadas em sala de aula e os comentários de 

professores desses alunos, destaca-se que existe a sua participação efetiva nas atividades 

escolares realizadas dentro e fora da sala de aula. Ressalta-se também que os pais e/ou 

responsáveis por esses alunos são atuantes e acompanham o desenvolvimento dos filhos, 

pois oferecem o suporte necessário para o seu desenvolvimento escolar, bem como possuem 

uma relação de proximidade com a direção da escola, com a sua equipe pedagógica e com 

os professores. 

Nesse contexto, os participantes dessa pesquisa foram selecionados dentre um grupo 

de 10 alunos que foram convidados pelo professor-pesquisador, juntamente com os seus pais 

e/ou responsáveis, por meio de um grupo formando no WhatsApp. Então, durante a 

apresentação via esse aplicativo, o professor-pesquisador informou para os alunos e seus pais 

e/ou responsáveis sobre a condução dessa investigação, sendo que um dos critérios de 

seleção, além da disponibilidade de horário, estava relacionado com o acesso à Internet pelo 

computador ou pelo telefone celular. 

Dessa maneira, o professor-pesquisador também informou que as câmeras do 

GoogleMeet seriam utilizadas para que pudesse analisar o comportamento dos participantes 

durante realização das atividades propostas, bem como para possibilitar uma comunicação 

mais efetiva nesse processo. 
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Por conseguinte, após a realização dessa reunião, dentre os 10 possíveis alunos 

convidados para participantes dessa pesquisa, 5 (cinco) deles foram selecionados, pois 

atenderam os critérios pré-estabelecidos, bem como demostraram interesse na aprendizagem 

de conteúdos geométricos através de sua participação nessa investigação, cujas atividades 

serão realizadas na modalidade remota emergencial via GoogleMeet. 

É importante destacar que, tendo em vista que a pesquisa tem uma abordagem 

qualitativa, a utilização da amostragem probabilística não foi utilizada para o recrutamento 

dos alunos para a condução deste estudo. Desse modo, o professor-pesquisador utilizou uma 

abordagem não-probabilística para a seleção dos participantes desta pesquisa. 

Assim, o recrutamento dos alunos foi realizado pelo método de seleção denominado 

conveniência, pois foram escolhidos por serem mais acessíveis para o desenvolvimento 

dessa investigação, pois possuem em suas residências acesso à Internet de boa qualidade que 

pode ser acessada por meio de computadores e telefones celulares. 

Esse método de recrutamento possibilitou o contato do professor-pesquisador com os 

participantes, pois a seleção dos alunos para essa amostra foi realizada exclusivamente com 

base na proximidade do pesquisador com os seus alunos e não por causa de sua 

representatividade na população considerada para essa pesquisa. 

Similarmente, a seleção desses alunos também foi realizada deliberadamente, de 

modo intencional, com base no julgamento do professor-pesquisador ao estabelecer que o 

trabalho de pesquisa fosse realizado com os próprios alunos, visando possibilitar a 

identificação de informações necessárias relacionadas com a problemática proposta para este 

estudo. 

Desse modo, o professor-pesquisador utilizou o princípio da amostragem por 

conveniência e intencional, haja vista que o processo de seleção da amostragem envolveu a 

sua participação na escolha dos participantes desse estudo. Assim, de acordo com Schiffman 

e Kanuk (2000), os pesquisadores utilizam o seu julgamento intencional para selecionar os 

membros da população que são fontes de informação precisas para o desenvolvimento de 

seu estudo. 

Por outro lado, com o objetivo de garantir o sigilo com relação à identificação dos 

participantes desse estudo, os seus nomes foram substituídos por códigos, que foram 

identificados apenas pelo professor-pesquisador e seu orientador. Desse modo, o professor- 

pesquisador utilizou números adjacentes às letras M e F que identificaram os alunos de um 

mesmo sexo, sendo M para masculino com numeração ímpar e F para o feminino com 



84 
 

numeração par, como, por exemplo, M1 e M3 e F2, F4 e F6. Essa numeração obedeceu a 

uma ordem aleatória que foi distinta da ordenação alfabética constante no diário de classe da 

disciplina. 

Posteriormente, para que o professor-pesquisador pudesse descrever o perfil dos 

participantes desse estudo, esse profissional analisou as 8 (oito) primeiras questões do 

questionário inicial. Assim, as respostas dadas pelos participantes para a questão 1: Qual é 

a sua idade?, mostraram que 3 (três) participantes têm 11 anos, 1 (um) participante tem 12 

anos e 1 (um) participante tem 13 anos. Continuando com essa descrição, as respostas dadas 

para a questão 2: Sexo ( ) Feminino ( ) Masculino ( ) Prefiro não responder, mostraram que 

2 (dois) participantes são do sexo masculino enquanto 3 (três) participantes são do sexo 

feminino. 

A análise das respostas dadas para a questão 3: Onde você nasceu (sua 

naturalidade)? a) Você nasceu na cidade em que está a escola em que você está estudando 

( ) b) Você nasce em outra cidade ( ). Qual?, mostra que 3 (três) participantes são naturais 

da cidade de Nova Era, 1(um) participante é natural de Belo Horizonte e 1 (um) participante 

é natural de João Monlevade, todas as cidades estão localizadas no estado de Minas Gerais. 

Essas respostas também mostraram que 3 (três) participantes nasceram na cidade onde a 

escola em que estudam está localizada. 

Com relação ao meio de transporte utilizado pelos alunos para se deslocarem até à 

escola, é necessário destacar que, em virtude da pandemia da COVID-19, os 5 (cinco) 

participantes desse estudo estão participando de aulas na modalidade remota emergencial. 

Contudo, esses participantes responderam essa questão considerando que o seu 

deslocamento até a escola é realizado para participarem de aulas na modalidade presencial. 

Nesse direcionamento, as respostas dadas para a questão 4: Qual é o meio de 

transporte que você utiliza para ir de sua casa até a escola?, mostraram que 3 (três) 

participantes se deslocam até a escola por meio de carro próprio da família, 1 (um) 

participante de transporte regular (Van) enquanto 1 (um) participante se desloca até a 

escola caminhando. 

Continuando com essa análise, o professor-pesquisador elaborou a questão 5: Você 

mora: a) ( ) Com a própria família ( ). Quais?, b) ( ) Com parentes. Quais?, c) Outra situação 

( ). Qual?, d) (.) Prefiro não responder, que foi complementada pela questão 6: Quantas 

pessoas residem em sua casa, além de você? 
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As respostas dadas para essas duas questões mostraram que 3 (três) participantes 

moram com a própria família, sendo que 1 (um) participante mora com os pais, totalizando 

3 (três) pessoas em sua residência; 1 (um) participante mora com os pais e 1 (um) irmão, 

totalizando 4 (quatro) pessoas na residência enquanto 1 (um) participante mora com os pais 

e 2 (dois) irmãos, totalizando 5 (cinco) pessoas na casa. 

Continuando com essa análise, as respostas dadas para essa questão também 

mostraram que 1(um) participante mora com parentes, sendo os seus avós e 1 (um) irmão, 

totalizando quatro pessoas em sua residência enquanto 1 (um) participante mora com os pais 

e 1 (um) irmão, totalizando 4 (quatro) pessoas na casa. 

As respostas dadas para a questão 7: A sua família reside em imóvel: a) ( ) Próprio, 

b) ( ) Alugado, c) ( ) Emprestado, d) Financiado, e) ( ) Outra situação. Qual?, f) (.) Prefiro 

não responder, mostraram que 4( quatro) participantes alunos residem em imóvel próprio 

enquanto 1(um) participante reside em imóvel alugado. 

Continuando com essa análise, as respostas dadas para a questão 8: Você possui 

computador em sua residência?, a) ( ) Sim, com acesso à internet. Explique a sua resposta, 

b) ( ) Sim, sem acesso à internet. Explique a sua resposta, c) ( ) Não. Explique a sua resposta, 

mostraram que os 5 (cinco) participantes possuem computador em suas residências com 

acesso à Internet. 

Após a aplicação do questionário inicial para os participantes dessa pesquisa, o 

professor-pesquisador e o seu orientador perceberam a necessidade de acrescentar uma 

questão sobre a renda familiar, visando complementar o perfil dos participantes desse estudo. 

Assim, essa questão foi respondida pelos participantes no segundo encontro da condução da 

coleta de dados, no dia 24 de março de 2021, após a realização das atividades referentes ao 

primeiro bloco proposto nessa investigação. 

Finalizando a análise das questões sobre o perfil dos participantes desse estudo, as 

respostas dadas para a questão 8A: Qual é a sua renda familiar em salários mínimos (R$ 

1.100,00)? a) menos que 1 salário mínimo; b) de 1 a 2 salários mínimos; c) de 3 a 4 salários 

mínimos; d) mais que 4 salários mínimos; e) Prefiro não responder, mostraram que 2 (dois) 

participantes afirmaram que preferiam não responder, 1 (uma) participante respondeu que a 

sua renda familiar era de 1 a 2 salários mínimos enquanto 1 (uma) participante respondeu 

que era mais que 4 salários mínimos. 

Por outro lado, 1 (uma) participante estava ausente nessa aula. O quadro 2 mostra os 

dados sobre o perfil dos participantes dessa pesquisa. 
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Quadro 2: Resumo do perfil dos participantes da pesquisa 
 

Participante Idade Renda 

(salários 

mínimos 

Naturalidade Meio de 

Transporte 

para Escola 

Moram 

com 

Imóvel Internet 

M1 11 NR14 Nova Era Carro Pais Próprio Sim 

M3 11 NR Nova Era A pé Pais Próprio Sim 

F2 13 De 1 a 2 Belo 
Horizonte 

Carro Pais Alugado Sim 

F4 11 Acima 
de 4 

João 
Monlevade 

Van Pais Próprio Sim 

F6 12 Ausente Nova Era Carro Avós Próprio Sim 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Existe a necessidade de destacar que, diante do cenário pandêmico atual e da 

necessidade da realização das atividades propostas para o trabalho de campo desse estudo, 

de maneira remota, os 5 (cinco) participantes possuem computadores, em suas casas, com 

acesso à Internet, possibilitando que o professor-pesquisador conduzisse essa pesquisa de 

maneira efetiva. 

 
2.2.1. Condução do Trabalho de Campo Durante a Pandemia 

 
 

Em março de 2020, com o início da pandemia da COVID-19, todas as aulas 

presenciais foram suspensas e, desde então, a grande maioria das escolas começaram a adotar 

o sistema de ensino remoto emergencial. Inicialmente, ao pensar que o período da pandemia 

fosse curto, o formato do projeto foi mantido sem alterações. 

Então, é necessário ressaltar que as dificuldades educacionais decorrentes do ano de 

2020 estão relacionadas com a pandemia da Covid-9, que provocou uma adaptação no 

oferecimento das aulas por meio do Ensino Remoto Emergencial. 

Contudo, ao final do mês de outubro de 2020, as possíveis adaptações nesse projeto 

começaram a ser discutidas entre o professor-pesquisador e o seu orientador, sendo que a 

opção escolhida foi a manutenção dos pressupostos do projeto atual, realizando a alteração 

em seu formato de presencial para o remoto com aulas síncronas que foram realizadas através 

do GoogleMeet. 

Assim, no início de 2021, o professor-pesquisador contatou com a supervisão da 

escola onde a pesquisa seria realizada e solicitou informações sobre a turma do sexto ano do 

Ensino Fundamental para a aplicação desse projeto. 

 

14NR = Não respondeu. 
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Assim, em conversas realizadas com a equipe pedagógica dessa escola, o professor- 

pesquisador foi informado que a maioria dos alunos possuía computadores com acesso à 

Internet, entretanto, a sua maioria teria dificuldades em participar das aulas síncronas, pois 

estavam confusos com as mudanças e alterações que foram estabelecidas pela escola para a 

condução do processo de ensino e aprendizagem por via remota. 

Nesse sentido, a quantidade de 35 alunos matriculados na sexta-série trouxe 

preocupações para o professor-pesquisador sobre como monitorar e acompanhar 35 câmeras 

ligadas ao mesmo tempo na realização de aulas síncronas no GoogleMeet. Então, para 

reduzir a quantidade de participantes, alguns critérios deveriam ser adotados, podendo excluir 

alunos de sua participação nessa pesquisa. No entanto, para que essa situação não ocorresse, 

o professor-pesquisador decidiu trocar a escola onde a pesquisa seria realizada. 

A nova escola onde o projeto foi realizado possui uma quantidade reduzida de alunos, 

sendo que a turma na qual que o projeto está sendo realizado, possui 10 alunos, dos quais 5 

(cinco) se interessaram em participar desse estudo. É importante ressaltar que esses alunos 

são provenientes de escola pública e tiveram o seu desenvolvimento comprometido em 

função das aulas remotas, conforme o seu relato para o professor-pesquisador. 

Esses alunos estão matriculados no 7o ano do Ensino Fundamental, sendo que no ano 

de 2020, frequentaram o 6o ano de maneira remota e, e em função desse fato, o professor-

pesquisador decidiu realizar a pesquisa com esses alunos por entender que esse estudo pode 

ser considerado como uma oportunidade para que possa contribuir para o aprendizado e o 

desenvolvimento dos alunos com relação aos conteúdos geométricos por meio da utilização 

da perspectiva sociocrítica da Modelagem Matemática. 

 
2.3. Teoria Fundamentada nos Dados como um Design Metodológico Adaptado 

 

A Teoria Fundamentada nos Dados é um design metodológico por meio do qual os 

dados são sistematicamente coletados e analisados (GOULDING, 2001). Nesse sentido, a 

Teoria Fundamentada nos Dados foi proposta por Glaser e Strauss (1967) 
com um propósito, inicial, de prover um modelo de pesquisa que buscasse 
nos dados produzidos uma teorização acerca de determinados fenômenos, 

cujos primeiros passos foram dados na área das Ciências Biológicas 

(ALMEIDA; CHIARI, 2018, p. 3). 

 

Essa teoria é composta por duas perspectivas que se relacionam mutuamente, como, 

por exemplo, uma com base teórica construtivista de Charmaz (2009) e a outra que possui 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-62362019000300607&B2
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um enfoque qualitativo, que foi desenvolvido, inicialmente, por Glaser e Strauss (1967) e 

Glaser (1978), sendo ampliada, posteriormente, por Corbin e Strauss (1990). Nesse sentido, 

destaca- se que: 

Essa metodologia capta a diversidade de fatos, dados, informações, 
experiências da realidade, além da multidimensionalidade e a multi- 

causalidade dos fenômenos. Além disso, preenche possíveis lacunas que 

podem surgir entre a teoria e a pesquisa empírica, pois propõe um conjunto 

de princípios e práticas/diretrizes básicas, como a codificação, a redação 
de memorandos e a amostragem, orientando o pesquisador nas etapas do 

processo15 de pesquisa, bem como o caminho a ser percorrido para a 

descoberta da teoria (PRIGOL; BEHRENS, 2018, p. 2). 

 
Nesse contexto, Prigol e Behrens (2018) afirma que: 

(...) na perspectiva construtivista de Charmaz, [essa teoria] pressupõe a 
interação16 entre os indivíduos e o contexto no qual estão inseridos 

utilizando a comunicação para mostrar as reflexões ocorridas nas 

interações/ações e identificando como foram desenvolvidas e 
ressignificadas durante o processo da pesquisa, para entender como e por 

que os participantes constroem significados e ações em situações 

específicas (p. 3). 
 

A Teoria Fundamentada nos Dados é de natureza exploratória, pois os pesquisadores 

se ambientam com a problemática proposta, estando relacionados de maneira direta com o 

fenômeno que é o objeto de estudo, visando explicitá-lo por meio do aprimoramento das 

ideias constantes nos dados e da obtenção de informações para o desenvolvimento de uma 

investigação completa. 

O desenvolvimento da Teoria Fundamentada nos Dados pode ser estabelecido, a 

priori, de acordo com os autores: Glaser e Strauss (1967), Glaser (1978) e Strauss (1987), 

por meio da utilização de determinados elementos que abarcam as seguintes práticas 

elencadas por Charmaz (2009): 

 O envolvimento simultâneo na coleta e na análise dos dados. 

 A construção de códigos e categorias analíticas a partir dos dados e não 

de hipóteses preconcebidas e logicamente deduzidas. 

 A utilização de método comparativo constante, que compreende a 

elaboração de comparações durante cada etapa de análise. 

 O avanço no desenvolvimento da teoria em cada passo da coleta e da 

análise dos dados (p. 19). 
 
 
 

15Processo: constituído por sequências temporais reveladas que podem apresentar limites identificáveis, com 

inícios e fins claros e marcas mútuas de referências (CHARMAZ, 2009). 
16A interação se origina na tradição filosófica do pragmatismo, que propõe o interacionismo simbólico, que 
constitui uma perspectiva teórica que possibilita a compreensão do modo como os indivíduos interpretam os 

objetos e as outras pessoas com as quais interagem e como esse processo interpretativo conduz o 

comportamento individual em situações específicas. (CHARMAZ, 2009). 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-62362019000300607&B8
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-62362019000300607&B7
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-62362019000300607&B13
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Para Gasque (2007), existe a necessidade de que dados relevantes sejam coletados, 

detalhados e completos, visando compreendê-los em seu contexto sociocultural. A figura10 

mostra as etapas propostas pela Teoria Fundamentada nos Dados (CHARMAZ, 2009). 

 

Figura 10. Etapas da teoria fundamentada nos dados 

Fonte: Adaptado de Prigol e Behrens (2018) com base em Charmaz (2009) 

 

Nesse processo, é necessário que os pesquisadores sejam receptivos às informações 

obtidas nos dados coletados, além de se tornarem flexíveis aos processos de codificação e de 

identificação das categorias conceituais (PRIGOL; BEHRENS, 2018). A figura 11 mostra 

um modelo simplificado da Teoria Fundamentada nos Dados. 

 

Figura 11 : Um modelo simplificado da teoria fundamentada nos dados 

Fonte: Ladeira (2015, p. 70) 
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Assim, Strauss e Corbin (1998) destacam que os pressupostos dessa teoria 

possibilitam uma transformação substantiva dos dados em estruturas teóricas explicativas, 

que tem como objetivo a compreensão da problemática do estudo. Essa teoria objetiva a 

elaboração de categorias conceituais que buscam organizar, analisar e interpretar as 

problemáticas propostas para as investigações (STRAUSS; CORBIN, 1998). 

Entretanto, ressalta-se que a codificação seletiva e a redação de uma teoria emergente 

não serão realizadas no desenvolvimento dessa pesquisa porque o objetivo principal do 

professor-pesquisador está relacionado com a busca de uma resposta para a questão de 

investigação proposta para esse estudo. 

Por conseguinte, o professor-pesquisador e o seu orientador adaptaram a Teoria 

Fundamentada nos Dados que será empregada na condução desse estudo, pois a redação da 

teoria emergente por meio da utilização da codificação seletiva está desvinculada dos 

objetivos propostos para esse estudo. A figura 12 mostra a adaptação da Teoria 

Fundamentada nos Dados que será utilizada nesse estudo. 

 

Figura 12: Adaptação da Teoria Fundamentada no Dados 
 

Fonte: Andrade (2020, p. 84) 

 

Desse modo, essa teoria se fundamenta no princípio relacionado com o 

desenvolvimento da amostragem teórica, da codificação dos dados e da elaboração das 
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categorias conceituais com base nos códigos preliminares que foram identificados na 

codificação aberta. 

 
2.3.1. Amostragem Teórica 

 
 

A amostragem teórica é uma etapa da Teoria Fundamentada nos Dados que 

possibilita o avanço, bem como recuo no processo de coleta e de análise dos dados e da 

revisão da interpretação dos resultados, que tem como objetivo “delinear as propriedades de 

uma categoria, verificar as intuições acerca das categorias, saturar as propriedades de uma 

categoria, estabelecer distinções entre as categorias emergentes, identificar a variação em 

um processo” (CHARMAZ, 2009, p. 145). Por exemplo, de acordo com Prigol e Behrens 

(2018), nessa teoria: 

(...) cada fase é estratégica; a amostragem teórica, especificamente, 

impulsiona prognosticar onde e como foi conduzida a pesquisa, para 
encontrar dados suficientes para completar lacunas, entender como um 

processo se desenvolve e se modifica, esclarecendo as relações entre as 

categorias para a condução de sua completude. Essa lógica de análises e 
comparações dentro de um ir e vir necessita da utilização do raciocínio 

dedutivo em certos momentos e do indutivo em outros para a elaboração 

de pressupostos teóricos, para, então, verificá-los por meio de uma nova 

experiência (p. 4). 

 

Esse movimento pode ser definido como um método de inferência abdutiva17, que 

“implica a consideração de todas as explicações teóricas possíveis para os dados, à 

elaboração de hipóteses para cada explicação possível, a verificação empírica destas" 

(CHARMAZ, 2009, p. 144). 

Então, um dos principais objetivos da amostragem teórica é “maximizar as 

oportunidades de obtenção de dados para auxiliar na explicação das categorias, em termos 

de suas propriedades e dimensões, visando o desenvolvimento conceitual e teórico” 

(BAGGIO; ERDMANN, 2011, p. 180) de uma determinada investigação. 

Por outro lado, a coleta é realizada até ocorrer a saturação teórica por meio da 

repetição ou da ausência de dados novos ou relevantes (STRAUSS; CORBIN, 1990). Desse 

modo, “outro objetivo da amostragem teórica é apontar as informações obtidas na 

 
 
 

17A inferência abdutiva possui um caráter explicativo e intuitivo que procura concluir a melhor explicação para 
um determinado fenômeno por meio da utilização do conhecimento de fundo (repertório de conhecimento) e 

não a melhor probabilidade matemática. Assim, essa inferência é ampliativa porque busca a validez das 

argumentações apresentadas em um determinado estudo (MENZIES, 1996). 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-62362019000300607&B2
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análise dos dados que são elementos indicativos para a elaboração de categorias” 

(PINHEIRO, 2017, p. 99). 

Nessa pesquisa, os procedimentos relacionados com a coleta e a análise dos dados 

ocorreram simultaneamente, possibilitando a realização das modificações necessárias nesse 

processo, pelo professor-pesquisador, durante a condução do trabalho de campo desse 

estudo, podendo possibilitar um entendimento amplo e aprofundado da problemática 

estudada. 

 
2.3.2. Codificações dos Dados Coletados 

 
Esse processo codificatório dos dados está relacionado com a “codificação dos dados 

[que] envolve comparações constantes entre os fenômenos, os casos e os conceitos, as quais 

conduzem ao desenvolvimento de teorias por meio da abstração e das relações entre os 

elementos” (PINHEIRO, 2017, p. 99). Nesse sentido, para Prigol e Behrens (2018), a: 

(...) codificação é entendida como uma etapa da TFD que tem como 
finalidade realizar o questionamento analítico dos dados coletados, os 

quais dão coordenadas para elaborar aqueles diretamente relacionados com 

as questões analíticas definidas no início do processo. Nesta etapa, o 

pesquisador pode estudar e compreender os dados coletados de maneira 
aprofundada, entendendo também questões emocionais, atitudes, cenários, 

relatos, encadeamentos, como também os silêncios do participante (p. 5). 

 

Nesse direcionamento, para Prigol e Behrens (2018), o entendimento de processo de 

codificação é semelhante ao da construção de uma casa, na qual a codificação são os 

materiais a serem utilizados na fundação e na estrutura de toda a residência. Quando não são 

bem definidos, esses materiais podem comprometer a estrutura da casa e causar sérios danos 

à sua estrutura. 

Nas, a codificação possui esse papel de produzir o material necessário para a 

estruturação analítica que será realizada nesse processo. Posteriormente, esses materiais se 

unem à fundamentação teórica para formar o corpo do trabalho. Então, a “codificação é o  

elo fundamental entre a coleta dos dados e o desenvolvimento de uma teoria emergente para 

explicar estes dados” (CHARMAZ, 2009, p. 70). 

Nessas pesquisas, os processos as codificatórios são classificados como: a) 

codificação aberta, b) codificação axial e c) codificação seletiva, que podem ser considerados 

como maneiras distintas de os pesquisadores realizarem o tratamento dos 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-62362019000300607&B2
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dados coletados durante a realização do trabalho de campo de um determinado estudo 

(PINHEIRO, 2017). 

No entanto, é importante destacar que, nesse estudo, a codificação seletiva não será 

efetivada, pois a redação de uma teoria emergente será descartada, haja vista que os 

professor-pesquisador objetiva somente a determinação de uma resposta para questão de 

investigação desse estudo. 

 
2.3.2.1. Codificação Aberta: Códigos Preliminares 

 
 

A codificação aberta é a primeira etapa de análise dos dados, que se inicia com uma 

microanálise que consiste na análise detalhada de cada palavra, linha e acontecimento do 

material coletado a ser analisado, para identificar as unidades mínimas de significado e 

envolver uma maneira diferente de pensamento sobre os dados. 

Por conseguinte, os pesquisadores precisam aprender a entender esses dados, com o 

objetivo de buscar a identificação de materiais potencialmente interessantes ou relevantes 

e, assim, promover o estabelecimento dos códigos preliminares (STRAUS; CORBIN, 2008). 

Desse modo, essa etapa consiste em uma exposição aprofundada e consistente dos dados, 

possibilitando interação mais próxima entre os dados e os pesquisadores. 

 

2.3.2.2. Codificação Axial: Categorias Conceituais 

 
Para Strauss e Corbin (2008), a codificação axial consiste na segunda etapa da 

codificação dos dados. As coletas de dados são específicas, as perguntas utilizadas nas 

entrevistas e nos questionários são mais bem elaboradas e estruturadas e o olhar dos 

pesquisadores é mais sensível e centrado nos temas relevantes aos estudos realizados. O nível 

analítico dessa codificação possui um nível mais elevado. 

O principal objetivo dessa etapa é reorganizar os códigos preliminares, em maior 

nível de abstração. Assim, novas combinações são estabelecidas, de modo a formar as 

subcategorias que, por sua vez, serão organizadas para a composição das categorias 

conceituais, visando promover o delineamento de conexões, primando por explicações 

precisas dos fatos relacionados com a problemática de um determinado estudo. 
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2.4. Coleta de Dados e Instrumentos Metodológicos 

 
 

Os instrumentos metodológicos de coleta de dados a serem utilizados nesse estudo 

foram: dois questionários (inicial e final), o diário de campo do professor-pesquisador e os 

blocos de atividades do registro documental. 

 
2.4.1. Questionários 

 
 

Os questionários podem ser definidos como instrumentos utilizados em pesquisas, 

que têm possibilidades relevantes para a obtenção de uma gama de informações de modo 

sistematizado e padronizado. A utilização desse instrumento possibilita a obtenção de 

informações diversas acerca dos participantes das pesquisas. 

Assim, mediante o estudo e verificação de diferentes variáveis, é possível conhecer 

as principais características desses participantes, buscando explicar os seus comportamentos 

(WEISHEIMER, 2013). Desse modo, os questionários têm por objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas e situações vivenciadas (GIL, 1999). 

Conforme o ponto de vista de Diehl e Tatim (2004), as classificações dos 

questionários podem ser definidas em três categorias diferentes que variam de acordo com 

a natureza das perguntas envolvidas: perguntas abertas, perguntas fechadas ou dicotômicas 

e perguntas de múltipla escolha. Os questionários compostos somente por perguntas abertas 

possibilitam que os participantes as respondam livremente, sem respostas prévias, utilizando 

uma linguagem própria para emitir as suas opiniões. 

Nesse sentido, para Pinheiro (2017), as questões que compõem o questionário 

possuem alternativas específicas para que os participantes tenham possibilidade de escolher 

aquela que julgue ser a melhor resposta aos questionamentos solicitados. Por outro lado, as 

“questões abertas, apesar de serem mais difíceis de serem respondidas, catalogadas e 

interpretadas, oferecem para os participantes uma liberdade ilimitada para responderem aos 

questionamentos solicitados” (p. 109). 

Nos questionários compostos por perguntas fechadas ou dicotômicas, os pesquisados 

podem definir as suas respostas entre duas opções dadas: sim ou não. Em se tratando de 

questionários de múltipla escolha, as perguntas são fechadas, mas apresentam uma série de 

alternativas como possibilidade de respostas (DIEHL; TATIM, 2004). Assim, 
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o principal benefício dos questionários é permitir que os pesquisadores possam ter uma 

maneira adequada e eficaz para registrar uma quantidade vasta de respostas, que, 

posteriormente, serão interpretadas no processo de categorização (WEISHEIMER, 2013). 

Os questionários são instrumentos relevantes para a condução de pesquisas devido 

à sua flexibilidade, pois possibilitam a coleta de dados qualitativos e quantitativos (ROSA, 

2010). Em geral, os “questionários têm como principal objetivo descrever as características 

de uma pessoa ou de determinados grupos sociais” (OLIVEIRA, 2007, p. 83). 

Assim, para Barros e Lehfeld (2000), os questionários possibilitam uma participação 

significativa e efetiva dos participantes para que os pesquisadores possam obter informações 

detalhadas sobre a problemática de estudos, em um intervalo de tempo reduzido. Esses 

instrumentos de coleta também facilitam a etapa de tabulação e de tratamento dos dados 

obtidos coletado durante a realização do trabalho de campo. 

Os questionários são compostos por questões abertas e fechadas. A elaboração de 

questões fechadas é importante porque são simples de serem codificadas (SAMPIERI, 

COLLADO; LUCIO, 2003). Porém, as questões abertas também são importantes, pois 

propiciam para os alunos uma oportunidade de responderem livremente as questões 

propostas com relação ao entendimento da problemática desse estudo (ROSA, 2010). 

Nesse sentido, Rosa (2010) ressalta que as questões abertas oferecem para os 

participantes mais liberdade para respondê-las, contudo, proporcionam dificuldades em sua 

codificação, análise e interpretação. Entretanto, a preparação, a análise e a interpretação dos 

dados coletados por meio desses instrumentos possibilitam a coleta de informações com 

relação aos participantes deste estudo para que os pesquisadores possam responder à questão 

de investigação. 

 
2.4.1.1. Questionário Inicial 

 
A flexibilidade é um dos benefícios mais importantes dos questionários, pois 

possibilitam a coleta de ambos os dados qualitativos e quantitativos (ROSA, 2010). Assim, 

antes da realização dos blocos de atividades, um questionário inicial será respondido com o 

objetivo de traçar o perfil geral dos participantes dessa pesquisa. 

Por meio desse instrumento de coleta de dados, foi possível a obtenção de 

informações referentes ao gênero e à idade dos participantes, ao seu nível econômico, 
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cultural e social, além de se obter um perfil inicial sobre como é a sua relação com a 

Matemática e, também, com os conteúdos relacionados com a Geometria plana e espacial. 

Desse modo, Rosa (2010) argumenta sobre a importância de conhecer os alunos e o 

meio no qual estão inseridos é de grande valia para que os professores possam entender e 

conhecer sobre as suas origens. Sendo assim, existe a necessidade de que os professores 

conheçam os contextos social, econômico, cultural e político nos quais os alunos estão 

inseridos com o propósito de investigar quais ações pedagógicas são necessárias para serem 

trabalhadas em sala de aula. 

 
2.4.1.2. Questionário Final 

 
 

O questionário final foi aplicado para os participantes dessa pesquisa após a 

finalização dos blocos de atividades do registro documental. O principal objetivo desse 

instrumento foi identificar a percepção dos alunos sobre a presença e aplicabilidade dos 

conceitos de Geometria Plana e Espacial nas atividades realizadas no cotidiano escolar. 

Outro objetivo desse questionário é constatar a contribuição da perspectiva 

Sociocrítica da Modelagem Matemática para o desenvolvimento de conteúdos relacionados 

com a Geometria plana e espacial, bem como verificar se houve indícios do desenvolvimento 

do raciocínio crítico e reflexivo dos alunos por meio da realização das atividades propostas 

nos blocos do registro documental. 

 

2.4.2. Blocos de Atividades do Registro Documental Envolvendo o Cubo Mágico 

 
Os blocos de atividades são também denominados como registros documentais da 

pesquisa. Esses blocos são compostos por documentos que possuem informações que 

auxiliam os pesquisadores na comunicação de suas decisões, bem como registrarem os temas 

que são relevantes para os participantes da pesquisa e da instituição educacional (LEEDY; 

ORMORD, 2010). Em concordância com Rosa (2010), essa perspectiva, as informações 

escritas, os objetos ou os fatos registrados materialmente são utilizados na fase analítica de 

um determinado estudo. 

Dessa maneira, Rosa (2010) argumenta que a análise dos registros documentais está 

vinculada com a exploração sistemática dos documentos escritos pelos participantes, pois é 

um elemento primordial nas pesquisas na área educacional. Os documentos desse registro 
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abrangem os exercícios, as provas, os exames, as atas de reuniões, os documentos de 

políticas educacionais, os registros públicos, os documentos particulares e os documentos 

visuais, como por exemplo, os filmes, os vídeos e as fotografias. 

Nessa investigação, as atividades propostas para o registro documental foram 

compostas por 3 (três) blocos, cujos objetivos são: 

a) Identificar como os participantes percebem a presença da Matemática, em 

especial a Geometria Plana e Espacial no cotidiano escolar. 

b) Verificar se os participantes entenderam os conceitos geométricos propostos 

durante as atividades que serão realizadas em sala de aula. 

c) Contribuir para a formação dos participantes proporcionando-lhes o 

desenvolvimento da cidadania, da consciência crítica, da criatividade, da 

coletividade e da reflexão. 

d) Verificar se as atividades elaboradas sob a perspectiva sociocrítica da 

Modelagem Matemática contribuíram para o desenvolvimento dos participantes 

com relação aos conteúdos da Geometria plana e espacial. 

Assim, os 3 (três) blocos de atividades propostos no registro documental para serem 

realizadas em sala de aula propiciarão os dados necessários para auxiliar o professor- 

pesquisador na análise dos dados, na interpretação dos resultados e na obtenção de uma 

resposta para a questão de investigação desse estudo. 

 
2.4.3. Diário de Campo do Professor Pesquisador 

 
 

O diário de campo do professor-pesquisador contém os registros e as anotações 

importantes e relevantes que serão identificadas durante o procedimento de coleta de dados 

referentes à realização das atividades propostas nos questionários e, também, referentes ao 

comportamento dos participantes desse estudo. A respeito do diário de campo, Lewgoy e 

Arruda (2004) relatam que o: 

(...) diário de campo consiste em um instrumento capaz de possibilitar o 
exercício acadêmico na busca da identidade profissional à medida que 

através de aproximações sucessivas e críticas, pode-se realizar uma 

reflexão da ação profissional cotidiana, revendo seus limites e desafios. É 
um documento que apresenta um caráter descritivo – analítico, 

investigativo e de sínteses cada vez mais provisórias e reflexivas. O diário 

consiste em uma fonte inesgotável de construção e reconstrução do 

conhecimento profissional e do agir de registros quantitativos e 
qualitativos (p123-124). 
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Por exemplo, Barbier (2007) comenta que o diário de campo pode ser constituído 

de referências múltiplas a acontecimentos, reflexões, comentários científicos ou filosóficos, 

devaneios e sonhos, desejos, poemas, leituras, palavras ouvidas e reações afetivas. Esse 

diário, que deve ser escrito diária e cronologicamente, contém acontecimentos e lembranças 

que podem remontar há muitos meses, por fenômenos de ecos e de ressonâncias com os 

fatos do presente. 

Essa abordagem auxiliou o professor-pesquisador na utilização o diário de campo 

como um bloco de apontamentos, no qual anotou os seus sentimentos, pensamentos, 

meditações, retenções de teorias, de conversas e construções que propiciarão sentido para o 

seu percurso de investigação relativo ao seu processo de construção do conhecimento 

holístico da problemática desse estudo. 

A seguir, o professor-pesquisador apresenta os critérios utilizados para assegurar a 

validade e a confiabilidade dessa pesquisa. Nesse sentido, a validade dessa pesquisa é 

assegurada por meio da triangulação dos dados enquanto a sua confiabilidade é garantida 

por meio da utilização da fórmula do consenso. 

 
2.5. Triangulação dos Dados 

 
 

A triangulação de dados utiliza instrumentos diversos para a coleta de informações 

necessárias para o desenvolvimento das investigações. Assim, esse estudo utilizou dois 

questionários (inicial e final), 3 (três) blocos de atividades e o diário de campo do professor-

pesquisador. A figura 13 mostra os instrumentos de coleta utilizados triangulação de dados 

dessa pesquisa. 

 

Figura 13: Triangulação dos dados 

Fonte: Barreto (2021, p. 93) 
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Para Denzin e Lincoln (2006), a triangulação dos dados pode ser considerada como 

uma combinação de metodologias diferentes que são utilizadas para analisar um determinado 

fenômeno, que visa consolidar a elaboração de teorias emergentes. Esse processo garante 

que um mesmo objeto de estudo seja analisado e interpretado por ângulos diferentes. 

Então, a utilização da triangulação dos dados nesse estudo possibilitou a verificação, 

a comparação e a convergência das informações obtidas nos instrumentos de coleta que 

compuseram a amostragem teórica dessa investigação. Desse modo, os dados foram 

triangulados por meio da condução das codificações aberta e axial, que possibilitaram a 

determinação de uma resposta para a problemática desse estudo. 

 
2.6. Confiabilidade dos Resultados 

 
 

De acordo com Miles e Huberman (1994), a confiabilidade dos resultados de um 

determinado estudo está diretamente relacionada com a validação e à confiabilidade dos 

dados coletados e dos resultados obtidos durante a condução de seu trabalho de campo. 

Então, o professor-pesquisador e o seu orientador verificaram as possíveis discrepâncias nas 

codificações aberta e axial por meio da busca de soluções para resolvê-las através de 

discussões que possibilitaram a negociação do consenso sobre as codificações e 

categorizações com a troca constante de e-mails até que esse processo codificatório fosse 

consensuado entre ambas as partes. 

Nesse estudo, conforme a adoção desse procedimento, do total de 2.630 codificações 

determinadas para os instrumentos de coleta de dados utilizados nessa pesquisa, houve 2.370 

codificações consensuadas e 260 divergências que foram encontradas na condução desse 

processo. Assim, para verificar a confiabilidade da análise dos dados e da interpretação dos 

resultados obtidos nesse estudo foi utilizada a fórmula de consenso (MILES; HUBERMAN, 

1994), que é dada por: 

 

Consenso = 2.370/ (2.370+260) = 2.370/2.630 = 90,1% 

 
Em concordância com esse contexto, Miles e Huberman (1994) afirmam que a 

confiabilidade obtida para uma determinada investigação deve ser igual ou superior 90%, 

que é o mínimo requerido para a obtenção do consenso. 
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2.7. Procedimentos Metodológicos 

 
Nessa pesquisa, o professor-pesquisador utilizou a Perspectiva Sociocrítica da 

Modelagem Matemática como uma ação pedagógica para o desenvolvimento de uma 

compreensão ampla dos conteúdos matemáticos e geométricos, com uma turma de 5 alunos 

matriculados no 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola particular localizada na 

Região Imediata de João Monlevade, em Minas Gerais. 

O principal objetivo desse estudo foi propor o desenvolvimento de conteúdos 

relacionados com a Geometria plana e espacial de uma maneira diferenciada, procurando 

formular modelos que possam propiciar uma aprendizagem com significado, 

contextualizada e transformadora, com base na utilização da ludicidade do Cubo Mágico, 

contrapondo-se ao modelo pedagógico tradicional de ensino que é utilizado nas escolas. 

Assim, o professor-pesquisador solicitou a autorização da direção da escola (Anexo 

I) na qual esta pesquisa foi realizada. Em seguida, esse projeto de pesquisa foi encaminhado 

para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), para verificação do atendimento aos requisitos e exigências desse Comitê. Destaca-

se que esse projeto foi aprovado em 27 de outubro de 2020 por meio do protocolo: CAAE: 

36110620.6.0000.5150. 

Com relação aos procedimentos éticos dessa investigação, é necessário ressaltar que 

a colaboração dos participantes para o seu desenvolvimento foi totalmente voluntária, sendo 

que em nenhum momento foi citado o seu nome e nem da escola na qual essa pesquisa foi 

realizada, pois foram utilizados nomes fictícios nas fases de coleta, organização e análise 

dos dados, bem como na interpretação e divulgação de seus resultados. 

Contudo, é necessário destacar que, no final de fevereiro de 2021, algumas atividades 

foram liberadas para serem realizadas de maneira presencial nessa escola, bem como as aulas 

presenciais de acordo com o cumprimento dos protocolos de segurança referentes à COVID-

19, que são exigidos pela legislação vigente. Então, o professor pesquisador conversou a 

direção da escola e obteve a autorização para a realização dessa pesquisa. 

Num primeiro momento, no dia 10 de março de 2021, a pesquisa foi explicada para 

os alunos, os pais e/ou responsáveis, que receberam o TALE e o TCLE para preenchimento 

e assinatura de autorização da participação dos filhos nessa pesquisa, esclarecendo que se 
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tratava de uma participação voluntária. No entanto, dois dias após essa conversa com os 

alunos, no dia 12 de março de 2021, o governo do Estado de Minas Gerais determinou a 

adoção da Onda Roxa da COVID-19 e a cidade onde se localiza a escola, na qual essa 

pesquisa seria realizada aderiu à essa determinação, sendo fechada com todas as suas 

atividades presenciais suspensas. 

Diante desse cenário pandêmico, as atividades escolares voltaram a ser realizadas de 

maneira remota com aulas síncronas ministradas online via GoogleMeet. É importante 

destacar que a escola mantém um grupo de WhatsApp com a participação dos professores, 

alunos e os seus pais e/ou responsáveis. 

Então, o professor-pesquisador foi adicionado a esse grupo e, após se apresentar 

novamente, no dia 11 de março de 2021, enviou um áudio para os alunos participantes, 

explicando sobre como essa pesquisa seria desenvolvida de maneira remota. Dessa maneira, 

o professor-pesquisador postou a sua disponibilidade de horário para que os alunos, 

juntamente com os seus pais e/ou responsáveis, escolhessem os dois horários melhores para 

a realização das tarefas previstas para a condução do trabalho de campo dessa pesquisa, que 

estava relacionado com a aplicação dos questionários inicial e final e dos 3 (três) blocos de 

atividades. 

Nesse sentido, para facilitar a interação entre os envolvidos nesse estudo, todos os 

acessos ao link das aulas remotas, bem como a comunicação entre os alunos, os seus pais 

e/ou responsáveis e o professor-pesquisador foram realizados pelo WhatsApp. Essas 

interações proporcionaram a troca de informações sobre o desenvolvimento desse estudo, 

bem como com relação aos assuntos referentes às ausências, atrasos e pendências do envio 

das atividades trabalhadas nesse ambiente remoto de aprendizagem18. 

É necessário destacar que a utilização do WhatsApp também oportunizou que os 

alunos enviassem, no dia 13 de março de 2021, a foto do TALE com as suas assinaturas, bem 

como do TCLE com a assinatura de seus pais e/ou responsáveis, autorizando a sua 

participação nesse estudo, tornando-os participantes do estudo. 

 
18A partir do mês de março de 2020, com a pandemia da Covid-19, o ambiente remoto de aprendizagem foi 

percebido como uma alternativa ao contexto presencial, pois defendeu-se a troca de informações entre os 

professores e alunos de uma maneira virtual diferentemente do contato pessoal no espaço compartilhado de 

uma sala de aula física. Então, desde a migração forçada para a educação remota, esse ambiente de 
aprendizagem se tornou um ponto de confluência de esforços internacionais para possibilitar a continuidade da 

formação dos alunos. É importante ressaltar que o ambiente remoto de aprendizagem se define pela conexão 

virtual entre os professores e os alunos, pois é configurado como um espaço no qual os professores podem 

ministrar as suas aulas e permanecer conectados com os seus alunos com a utilização de recursos tecnológicos, 

como, por exemplo, GoogleMeet e WhatsApp. 
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Os blocos de atividades também foram compartilhados via GoogleMeet, sendo que 

as respostas dadas foram registradas em seus cadernos e, após o término de cada encontro, 

os participantes eram os responsáveis pelo envio da foto de suas respostas por meio do 

WhatsApp para o professor-pesquisador. A figura 14 mostra o envio das atividades para o 

professor- pesquisador após o término de sua realização. 

 

Figura 14: Envio da foto das atividades pelo WhatsApp 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

É importante destacar que, antes do início da condução do trabalho de campo desse 

estudo, primeiramente, o professor-pesquisador entregou o Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (TALE) (Apêndice I) e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice II) por meio dos quais os alunos menores juntamente com os pais e 

ou/responsáveis autorizaram a sua participação neste estudo, bem como a realização da 

coleta de dados durante a condução do trabalho de campo dessa pesquisa. 

O objetivo desses documentos foi informar aos pais e/ou responsáveis e aos 

participantes sobre os procedimentos e instrumentos que foram utilizados durante a 

realização do trabalho de campo desse estudo e, também, apresentar informações de que os 

alunos poderão desistir de sua participação nesta investigação, a qualquer momento, por 

vontade própria ou por meio de solicitação de seus pais e/ou responsáveis. 

Esses documentos também apresentaram a garantia do sigilo com relação à 

identificação dos alunos, pois os seus nomes foram substituídos por códigos, que foram 

identificados apenas pelo professor-pesquisador e por seu orientador. Essa pesquisa foi 

conduzida com 5 (cinco) participantes, sendo que o pesquisador é o professor desses 
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alunos. Esses documentos também contêm informações importantes sobre como essa 

pesquisa foi conduzida durante a realização de seu trabalho de campo. 

Assim, após o retorno dos TALE e dos TCLE, devidamente assinados, o professor- 

pesquisador iniciou a condução do trabalho de campo desse estudo em 15 de março de 2021, 

por meio da coleta de dados que foi realizada com a aplicação de instrumentos devidamente 

elaborados para essa finalidade. Esses procedimentos ocorreram antes da realização das 

atividades do registro documental que foram propostas para a condução do trabalho de 

campo desse estudo. 

Nesse direcionamento, o questionário inicial (Apêndice III) foi entregue para os 

participantes no dia 15 de março de 2021. Como a coleta de dados foi realizada de maneira 

remota, o link de uma reunião através do GoogleMeet foi enviado para os participantes 

alguns minutos antes do seu início pelo grupo do WhatsApp. 

Nessa reunião, o questionário inicial foi apresentado pelo professor-pesquisador na 

tela de seu computador, sendo que esse arquivo era projetado na tela dos computadores e/ou 

celulares dos participantes. Então, o professor pesquisador realizou a leitura de cada uma das 

questões e os alunos foram inserindo suas respostas em seus cadernos. 

Ao final desse encontro, todos os participantes enviaram pelo WhatsApp particular 

do professor-pesquisador as imagens que continham as suas respostas, que foram 

identificadas com o número de cada questão. Assim, esse questionário objetivou a realização 

do levantamento de dados relacionados com o gênero, a idade, o nível econômico e, também, 

para verificar como os alunos se relacionam com as questões associadas ao conhecimento 

matemático e geométrico relacionado com o Cubo Mágico. 

O questionário final (Apêndice IV) será entregue para os alunos responderem após 

a realização das atividades do registro documental propostas para esse estudo. O principal 

objetivo desse questionário é identificar se os alunos entenderam os conceitos matemáticos 

e geométricos associados ao Cubo Mágico por meio da perspectiva sociocrítica da 

Modelagem Matemática. 

As atividades propostas no registro documentos foram compostas por 3 (três) blocos 

de atividades (Apêndice V). Desse modo, a utilização do Cubo Mágico está relacionada com 

a resolução desse quebra-cabeça, bem como com a utilização desse material manipulativo 

para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e geométricos para que os alunos possam 

se familiarizar com o formato desse cubo, as suas propriedades e características, além da 

possibilidade de estudos de conceitos primordiais da Geometria 
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Euclidiana plana e espacial, que são a base para um maior entendimento e aprendizado por 

parte dos participantes. 

 

1) Bloco de Atividades 1: Conhecendo o Cubo Mágico 

 
Os alunos receberam um cubo 3x3x3 para a realização das atividades propostas em 

sala de aula. Esse bloco de atividades (Apêndice V) será elaborado com perguntas abertas 

e fechadas relacionadas aos conhecimentos que os alunos possuem sobre o Cubo Mágico, 

bem como sobre a maneira como esse material manipulativo pode auxiliá-los no 

desenvolvimento de conteúdos relacionados com a Geometria plana e espacial. 

Esse bloco de atividades foi realizado de maneira individual pelos alunos, sendo que 

ao finalizar a realização das tarefas propostas, o professor-pesquisador realizará um debate 

com os alunos para que todos possam aprofundar o conhecimento sobre o Cubo Mágico, 

para auxiliá-los na realização das atividades que serão propostas nos blocos seguintes. 

 

2) Bloco de Atividades 2: Trabalhando com Conceitos da Geometria Plana por meio do 

Cubo Mágico 

 

Nesse bloco de atividades (Apêndice V) cada aluno (a) recebeu um Cubo Mágico 

de tamanho 3x3x3 para a realização das atividades propostas em sala de aula. Essas 

atividades se concentrarão na utilização do Cubo Mágico como um recurso mediador para 

o desenvolvimento de conteúdos da Geometria Plana, como, por exemplo, Reta, Ponto, Plano 

e Espaço e, também, com relação aos conceitos de segmentos de reta e retas paralelas e 

perpendiculares. 

 

3) Bloco de Atividades 3: Trabalhando com Conceitos das Geometrias Plana e Espacial 

por meio do Cubo Mágico 

 

Esse bloco (Apêndice V) foi composto por atividades que envolvem a utilização do 

Cubo Mágico como recurso mediador para o desenvolvimento de conteúdos relacionados 

com as Geometrias plana e espacial, como, por exemplo, os conceitos de área e perímetro e 

da Geometria plana e os conceitos de volume e capacidade da Geometria Espacial. 

Assim, após a condução dos 3 (três) blocos de atividades, o professor-pesquisador 

aplicou o questionário final no dia 12 de maio de 2021. Nesse direcionamento, os 
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procedimentos realizados com o questionário final foram os mesmos utilizados no 

questionário inicial, pois esse instrumento foi disponibilizado pelo professor-pesquisador e 

as respostas dadas para as suas questões foram enviadas pelos participantes por meio de fotos 

via WhatsApp. 

Contudo, para um melhor entendimento sobre como as atividades propostas para o 

trabalho de campo dessa investigação foram desenvolvidas pelo professor-pesquisador, bem 

como para uma melhor compreensão sobre a utilização dos pressupostos da adaptação da 

Teoria Fundamentada nos Dados, o quadro 3 mostra uma breve descrição da aplicação dos 

instrumentos de coleta de dados que foram utilizados na realização da coleta de dados desse 

estudo, que foi adaptado para a situação pandêmica que a humanidade está vivenciando 

nesse momento. 

 

Quadro 3: Descrição dos instrumentos metodológicos utilizados na coleta de dados 
 

Instrumento de 
Coleta de Dados 

Data Objetivos 

 
 

Questionário Inicial 

 
 

15/03/2021 

Obter informações sobre os alunos referentes aos 
seus dados pessoais, escolares e acadêmicos, além 

de analisar o conhecimento prévio dos alunos 

sobre a Geometria Plana e Espacial. 

 

Bloco de Atividades 1: 
Conhecendo o Cubo 

Mágico 

De 

17/03/2021 

a 

22/03/2021 

Obter informações dos alunos sobre o cubo 

mágico e identificar as várias possibilidades de 

sua utilização. Para a realização dessas 

atividades, os alunos receberão um Cubo 
Mágico. 

Bloco de Atividades 2: 

Trabalhando com 

Conceitos da 

Geometria Plana e 
Espacial por meio do 

Cubo Mágico 

 
De 

24/03/2021 

a 
06/04/2021 

Obter informações dos alunos sobre os conceitos 

primitivos da Geometria Plana, bem como os 

conceitos da Geometria Espacial que também são 

importantes para a resolução de problemas 
propostos em sala de aula. Para a realização 

dessas atividades, os alunos receberão um Cubo 

Mágico. 

Bloco de Atividades 3: 

Trabalhando com 

Conceitos das 

Geometrias Plana e 
Espacial por meio do 

Cubo Mágico 

 
14/04/2021 

a 

05/05/2021 

Obter informações dos alunos sobre os conceitos 

da Geometria Plana sobre o cálculo da área e do 

perímetro, além dos conceitos da Geometria 

Espacial referentes ao volume e à capacidade. 
Para a realização dessas atividades, os alunos 
receberão um Cubo Mágico. 

 

 
Questionário Final 

 

 
12/05/2021 

Verificar se o Cubo Mágico contribuiu para o 

aprendizado de conceitos de Geometria Plana e 

Espacial por meio da proposição da perspectiva 

sociocrítica da Modelagem Matemática com 

relação ao pensamento matemático utilizado na 
resolução de problemas atuais da sociedade. 
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  Atividade realizada de modo presencial para 
  analisar as facilidades e dificuldades dos 

Atividade Prática 

sobre Tangram 
18/05/2021 

participantes, pois a atividade sobre o Tangram 

realizada de maneira remota colocou algumas 
  dúvidas e dificuldades em evidência sobre os 
  conteúdos geométricos. 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Finalizando, para a realização das atividades propostas no registro documental, os 

alunos trabalharam de maneira individual para realizarem as atividades propostas via 

GoogleMeet. Essas atividades estavam relacionadas com a identificação dos conceitos 

matemáticos e geométricos relacionados com os aspectos lúdicos do Cubo Mágico. 

É importante ressaltar que, durante a realização das atividades do registro 

documental, o professor-pesquisador filmou e gravou as aulas por meio do GoogleMeet para 

que não se perdessem as informações da conversa com os participantes, que é um momento 

importante para se detectar o que estão pensando e como estão agindo. Então, em virtude de 

a coleta de dados ser realizada de maneira remota, via GoogleMeet, todas as aulas foram 

gravadas utilizando os recursos disponíveis por essa ferramenta. 

Nesse contexto, a gravação dessas aulas síncronas é realizada por meio da tela do 

computador e todo o áudio dos participantes é captado para que os detalhes possam ser 

identificados da melhor maneira possível. Essas gravações também possibilitaram a captação 

das imagens das câmeras ligadas, possibilitando, assim, a percepção de gestos, atitudes e 

falas dos alunos para uma melhor compreensão dos comportamentos e reações que estavam 

acontecendo durante a condução das aulas. 

Nesse ambiente de aprendizagem, o professor-pesquisador discutiu com os alunos 

por meio da realização das atividades contextualizadas dos blocos do registro documental 

(Apêndice VI), os conteúdos matemáticos e geométricos identificados nas atividades 

desenvolvidas nesse projeto durante as atividades relacionadas com o Cubo Mágico, para 

que os alunos pudessem observar a sua relação com o cotidiano e com a Geometria 

Euclidiana plana e espacial. 

Desse modo, o registro das observações realizadas durante a execução das atividades 

matemáticas curriculares propostas no registro documental foram realizadas no diário de 

campo do professor-pesquisador imediatamente após a aplicação dessas atividades para os 

alunos. Posteriormente, o professor-pesquisador também realizou a transcrição dos vídeos e 

das gravações que foram realizadas durante a condução dessas atividades. 
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É importante ressaltar que os pressupostos da Teoria Fundamentada nos dados foram 

utilizados durante as fases de observação, de análise dos dados, de categorização e da 

interpretação dos resultados obtidos por meio da análise dos dados coletados com o auxílio 

dos instrumentos utilizados nesse estudo. 

 

2.8. Análise dos Dados e Interpretação dos Resultados 

 
Os dados coletados durante a aplicação das atividades propostas no registro 

documental desse estudo compuseram a amostragem teórica desse estudo e serão 

organizados e preparados para a sua análise e para a condução das codificações axial e aberta 

que são propostas pela Teoria Fundamentada nos Dados. 

Na codificação aberta, os dados foram separados em partes distintas para serem 

rigorosamente analisados e comparados constantemente para a determinação de semelhanças 

e diferenças para uma posterior categorização por meio de agrupamentos denominados de 

categorias (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

A codificação axial tem por objetivo iniciar o processo de reagrupamento dos códigos 

preliminares por meio de características comuns, cujos dados foram divididos na etapa da 

codificação aberta e codificados por meio de comparações frequentes e constantes 

(STRAUSS; CORBIN, 2008). 

Nesse sentido, as categorias conceituais que foram identificadas na codificação 

aberta possibilitarão a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo, que auxiliarão o 

professor-pesquisador na determinação da resposta para a questão de investigação dessa 

pesquisa. 

Assim, essas codificações visam promover o delineamento de conexões, primando 

por explicações precisas das informações constantes nos dados, bem como a sua separação 

em categorias conceituais, que auxiliaram o professor-pesquisador na interpretação dos 

resultados obtidos durante a realização das atividades propostas no registro documental desse 

estudo. 

Entretanto, para o entendimento da problemática elaborada e desenvolvida durante 

a condução desse estudo foi necessária a realização da triangulação dos dados obtidos nos 

procedimentos de coleta de maneira a auxiliar o professor-pesquisador na validação dos 

resultados obtidos. 
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Nesse sentido, sobre o processo de triangulação de dados, Rosa, Oliveira e Orey 

(2015) ressaltam que “esse procedimento tem como objetivo a obtenção das conclusões a 

serem validadas nesse processo analítico, pois a triangulação busca a convergência dos 

resultados obtidos em pesquisas e investigações para torná-las mais confiáveis” (p. 4). 

Posteriormente, por meio das observações realizadas na execução das atividades 

pelos alunos em sala de aula, o professor-pesquisador conduziu os processos analítico e 

interpretativo desse estudo. Destaca-se que todas as observações e informações elencadas 

por esse profissional durante a realização da análise dos dados foram anotadas e registradas 

em seu diário de campo. 



109 
 

CAPÍTULO III 

 
 

APRESENTANDO E ANALISANDO OS DADOS POR MEIO DAS 

CODIFICAÇÕES ABERTA E AXIAL DA ADAPTAÇÃO DA TEORIA 

FUNDAMENTADA NOS DADOS 

 
Esse capítulo objetiva apresentar o resultado da análise dos dados coletados nos 

questionários inicial e final, bem como nos 3 (três) blocos de atividades propostos no registro 

documental, que foram realizados durante a condução do trabalho de campo desse estudo, 

pois visa determinar uma resposta para a questão de investigação: 

 

Como a ludicidade do material manipulativo Cubo Mágico como um recurso 

mediador pode contribuir para o desenvolvimento de conteúdos da 

Geometria Euclidiana (plana e espacial) por meio da dimensão sociocrítica 

da Modelagem Matemática para os alunos do 7o ano do Ensino 

Fundamental? 

 

Para que esses procedimentos metodológicos fossem desenvolvidos, o professor- 

pesquisador transcreveu, codificou e analisou as respostas dadas pelos participantes para os 

questionários e para os blocos de atividades que foram propostos no trabalho de campo desse 

estudo. Esse profissional também utilizou os registros das observações realizadas com 

relação às observações das atividades investigativas que foram registradas em seu diário de 

campo. 

 
3.1. Procedimento Analítico dos Dados 

 
 

É importante ressaltar que a amostragem teórica desse estudo foi utilizada para 

analisar os dados coletados nos diversos instrumentos de coleta propostos para essa pesquisa. 

Assim, após o levantamento inicial desses dados, o professor-pesquisador iniciou os 

procedimentos de codificação e categorização que foram realizados de modo sistemático e 

simultâneo até que a saturação teórica fosse observas, haja vista que informações relevantes 

não foram identificadas, pois houve a ocorrência da repetição de códigos preliminares porque 

códigos novos não emergiram dos dados (GASQUE, 2007). 

Essse processo codificatório pode ser realizado linha-a-linha, frase a frase, parágrafo 

a parágrafo, seção por seção ou página por página. Contudo, destaca-se que, 
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quanto menor for a unidade de análise adotada, como, por exemplo, um fragmento dessa 

linha, as categorias conceituais identificadas, melhor representam a problemática estudada 

(GLASER; STRAUSS, 1967). Assim, nesse estudo essa análise foi realizada linha-linha para 

que o professor-pesquisador pudesse ter uma visão mais abrangente da problemática 

estudada. 

Nesse estudo, conforme Glaser (1978), os códigos preliminares gerados no processo 

analítico codificatório auxiliou o professor-pesquisador na conceituação empírica dessa 

pesquisa, bem com a identificação dos conceitos obtidos nesses dados o assessoraram a 

mover-se de uma estrutura descritiva da problemática dessa pesquisa para o desenvolvimento 

de um alicerce teórico-metodológico por meio da elaboração de categorias conceituais. 

Assim, o processo analítico dos dados foi iniciado com a utilização da Codificação 

Aberta para que as informações identificadas fossem examinadas cuidadosamente e 

verificadas linha a linha. Desse modo, essa codificação foi realizada manualmente pelo 

professor-pesquisador mediante a anotação das informações constantes nas transcrições dos 

instrumentos de coleta que compuseram a amostragem teórica desse estudo. 

Esse processo codificatório possibilitou que o professor-pesquisador examinasse, 

refletisse, comparasse, conceituasse e identificasse os códigos preliminares determinados 

durante o processo de codificação aberta. O quadro 4 mostra um exemplo de codificação 

aberta utilizada para a determinação dos códigos preliminares desse estudo com base no 

questionário inicial. 

 
Quadro 4: Exemplo de códigos preliminares identificados na codificação aberta com base 

no questionário inicial 
 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

9-Você gosta de estudar Matemática? ( ) Sim ( ) Não. 

Explique a sua resposta. 

M1: Sim, gosto de estudar matemática (1), porque eu 
gosto (2) de fazer contas (3). 
F2: Não gosto de estudar matemática (1) porque eu não 
sou muito boa (4). 

F4: Não (1) porque em algumas coisas [conteúdos 

matemáticos] (3) eu tenho dificuldades (4). 
M3: Sim (1) porque eu gosto (2) de pensar muito (5) e 

fazer contas (3). 
F6: Sim (1), pois tem muitos cálculos para fazer (6). 

(1) Relação com a matemática 

(2) Interesse e/ou motivação 
em estudar matemática. 

(3) Operações matemáticas 

básicas. 
(4) Dificuldades com a 

matemática e a geometria 

(5) Desenvolvimento do 
raciocínio. 

(6) Operacionalização da 
matemática. 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Continuando com a condução do processo analítico desse estudo, o professor- 

pesquisador iniciou a codificação axial com o desenvolvimento de uma análise detalhada 

dos códigos preliminares identificados na codificação aberta. Essa abordagem possibilitando 

o seu agrupamento e reagrupamento, desses códigos, relacionando-os códigos com as 

categorias conceituais por meio de características comuns. 

De acordo com Glaser (1978), esse processo codificatório possibilitou que o 

professor-pesquisador abstraísse dos dados as informações relevantes sobre a problemática 

estudada nessa investigação. O quadro 5 mostra um exemplo da codificação axial utilizada 

nesse estudo para a determinação das categorias conceituais. 

 

Quadro 5: Exemplo de categorias conceituais identificadas na codificação axial 
 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

(3) Operações matemáticas básicas. 

(4) Dificuldades com a matemática e a geometria. 
(6) Operacionalização da matemática. 

 

Ambiente Escolar 

(1) Relação com a matemática. 

(2) Interesse e/ou motivação em estudar matemática. 
(5) Desenvolvimento do raciocínio. 

 

Ação Pedagógica 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

É importante destacar que, conforme proposto por Strauss e Corbin (1990), o 

principal objetivo dessa etapa codificatória foi reorganizar os códigos preliminares obtidos 

na codificação aberta em um nível aprofundado de abstração por meio da codificação axial.  

Ressalta-se que os processos de coleta e de análise dos dados ocorreram simultaneamente 

durante todas as etapas da condução desse estudo. 

Diante desse contexto, apresenta-se a análise dos dados coletados nos instrumentos 

utilizados durante a condução do trabalho de campo desse estudo, ou sejam, os questionários 

inicial e final, bem como os 3 (três) blocos de atividades do registro documental. 

 
3.2. Apresentação e Análise dos Dados Coletados no Questionário Inicial 

 
 

O questionário inicial foi um instrumento de coleta de dados utilizado para auxiliar 

o professor-pesquisador na obtenção de informações necessárias para traçar um perfil geral 

dos participantes, bem como para identificar os conhecimentos participantes sobre o Cubo 

Mágico e conteúdos relacionados com a Geometria Plana e Espacial. 
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Contudo, em virtude da pandemia, esse questionário foi aplicado no dia 15 de março 

de 2021, sendo enviado para os participantes na mesma data por meio de uma reunião 

síncrona realizada através da plataforma GoogleMeet, sendo que o seu retorno para o 

professor pesquisador foi realizado após o encerramento da aula síncrona. A análise do 

questionário inicial mostra que os 5 (cinco) participantes desse estudo responderam as 

questões desse instrumento de coleta de dados. 

É necessário ressaltar que as questões de 1 a 8 desse questionário foram analisadas 

no Capítulo II dessa dissertação, pois estavam relacionadas com a caracterização dos 

participantes desse estudo. Consequentemente, para essa análise, o professor-pesquisador 

analisou as questões de 9 a 26 desse instrumento de coleta de dados para verificar os 

conhecimentos dos participantes sobre os conteúdos da geometria plana e espacial, bem com 

o sobre o Cubo Mágico e as suas conexões com os conhecimentos geométricos. 

Dessa maneira, a análise das respostas dadas para a questão 9: Você gosta de estudar 

Matemática? ( ) Sim ( ) Não. Explique a sua resposta, mostrou que 3 (três) participantes 

gostam de estudar Matemática. Por exemplo, o participante M3 comentou que “gosto de 

pensar muito e fazer contas” enquanto a participante F6 afirmou que “gosto porque tem 

muitos cálculos para fazer”. Por outro lado, 2 (dois) participantes afirmaram que não gostam 

de estudar esse componente curricular. Por exemplo, a participante F2 disse que “não sou 

muito boa”. 

A análise das respostas dadas para a questão 10: Qual (ais) são o (s) conteúdo (s) de 

Matemática já estudado (s) que você menos gostou e por quê?, mostrou que or 5 (cinco) 

participantes responderam essa questão. Por exemplo, 4 (quatro) participantes responderam 

sobre os conteúdos matemáticos que não gostaram de estudar na escola, sendo que o 

participante M1 respondeu que esses conteúdos foram “Divisão e subtração”, porém, sem 

justificar a sua resposta. 

De modo similar, a participante F2 afirmou que os conteúdos matemáticos que menos 

gostou de estudar foram “Divisão e multiplicação. Porque eu não entendo algumas coisas”, 

a participante F4 respondeu que são “Fração porque acho difícil” enquanto a participante F6 

afirmou que esse conteúdo matemático é a “Divisão porque no começo eu achei muito difícil 

mais agora eu acho mais fácil”. 

Por outro lado, 1 (um) participante comentou que gostou de estudar todos os 

conteúdos matemáticos propostos em sala de aula. Desse modo, o participante M3 respondeu 

que “Gostei de todos”. A figura 15 mostra a resposta dada pela participante F2. 
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Figura 15. Resposta dada pela aluna F2 para a questão 10 do questionário inicial 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para a questão 11: Quando você estudou os conteúdos de 

Matemática, realizou alguma atividade utilizando algum objeto que pudesse manipular com 

as mãos?, mostraram que 4 (quatro) participantes responderam essa questão positivamente, 

justificando as suas respostas. Por outro lado, 1 (uma) participante, F6, respondeu essa 

questão negativamente, porém sem justificar a sua resposta. 

Por outro lado, os participantes M1 e F2 responderam essa questão de modo 

semelhante ao afirmarem que “Sim, as formas geométricas” enquanto o participante M3 

comentou que “Sim, os objetos geométricos”. A figura 16 representa a resposta dada pelo  

participante M3 para essa questão. 

 

Figura 16: Resposta dada pelo participante M3 para a questão 11 do questionário inicial 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 12: Você gostaria de aprender 

matemática utilizando materiais que você possa manipular com as mãos? ( ) Sim. ( ) Não. 

Explique a sua resposta, mostra que os 5 (cinco) participantes responderam positivamente 

essa questão, justificando as suas respostas. 

Por exemplo, o participante M1 respondeu que “Sim. Porque ia ser mais legal e fácil”; 

a participante F2 destacou que “Sim. Porque é mais divertido”; o participante M3 afirmou 

que “Sim. Isso, pode deixar bem mais fácil” enquanto a participante F6 ressaltou que “Sim. 

Porque deixa bem divertida. A figura 17 mostra a resposta dada pela participante F4 para 

essa questão. 

 

Figura 17: Resposta dada pela aluna F4 para a questão 12 do questionário inicial 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A análise das respostas dadas para a questão 13: Qual é a sua opinião sobre trabalhos 

em grupo? Explique a sua resposta, mostra que os 5 (cinco) participantes consideram o 

trabalho em grupo importante, legal e divertido. Por exemplo, o participante M1 respondeu 

que “Legal. Porque às vezes é bem importante”; a participante F2 comentou que “Eu acho 

mais divertido, legal e também tem mais opiniões para o trabalho”; a participante F4 

destacou que “Eu acho legal e já fiz alguns”; o participante M3 comentou que “Dependendo 

com quem se faz o grupo é bem legal” enquanto a participante F6 ressaltou que “Sim. Já 

trabalhei em grupo e gostei bastante”. 

É importante ressaltar que essa questão foi proposta em virtude dos blocos de 

atividades que, inicialmente, seriam desenvolvidos em grupo em sala. Porém, com a 

pandemia e as aulas suspensas, essas atividades foram realizadas de maneira individual por 

meio de aulas síncronas via GoogleMeet através do Ensino Remoto Emergencial - ERE. 

Nesse sentido, Bisognin e Bisognin (2013) argumentam que durante o 

desenvolvimento de “atividades em grupo, os alunos constroem novos conhecimentos e 

diferentes competências” (p. 2975). Similarmente, Anjos, Nacarato e Freitas (2018) 

argumentam que o trabalho em grupo potencializa as “relações de apoio, empatia e 

coletividade entre os alunos” (p. 212). 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram 

que, na aula em que esse questionário foi respondido, o participante F2 comentou sobre esse 

ponto ao comentar que “nas aulas pelo computador não tem como fazer grupos de 

discussão”. A figura 18 mostra a resposta dada pela participante F6 para essa questão. 

 

Figura 18: Resposta dada pela participante F6 para a questão 13 do questionário inicial 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para a questão 14: Você gosta de estudar Geometria? ( ) Sim ( ) 

Não. Explique a sua resposta, mostraram que os 5 (cinco) participantes responderam essa 

questão, justificando as suas respostas. Por exemplo, 2 (dois) participantes afirmaram que 

gostam de estudar conteúdos geométricos. Nesse sentido, a participante F6 respondeu que 

“Gosto. Porque é muito divertido estudar geometria. 

Essa análise também mostra que 2 (dois) participantes responderam essa questão com 

desmotivação. Por exemplo, a participante F2 respondeu que “Mais ou menos. Não 
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entendo muito”. Por outro lado, 1 (um) participante respondeu que não estudou conteúdos 

geométricos. Desse modo, o participante M3 comentou que “Não estudei muito disso e não 

tenho uma resposta”. A figura 19 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa 

questão. 

 

Figura 19: Resposta dada pela participante F2 para questão 14 do questionário inicial 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

A análise da questão 15: Você conhece o Cubo Mágico de Rubik? ( ) Sim ( ) Não. 

Explique a sua resposta, mostra que 4 (quatro) participantes responderam positivamente essa 

questão enquanto 1 (um) participante, F4, a respondeu negativamente. Por exemplo, a 

participante F4 justificou a sua resposta negativa afirmando que conhece esse material 

manipulativo por “Cubo Mágico”, pois o adjetivo Rubik a confundiu em sua resposta. 

As respostas dadas para a questão 16: Você já tentou resolver o Cubo Mágico? ( ) 

Sim. ( ) Não. Explique a sua resposta. a) Se sim, você conseguiu resolvê-lo?, mostraram que 

3 (três) participantes responderam positivamente essa questão. Por exemplo, a participante 

F2 respondeu que “Sim. Não consegui, é muito difícil”; a participante F4 afirmou que: “Sim. 

É muito difícil de resolver” enquanto a participante F6 comentou que “Sim. Mas não 

consegui pois é muito difícil”. Por outro lado, 2 (dois) participantes responderam essa 

questão negativamente. 

 

Figura 20: Resposta dada pelo participante M1 para a questão 16 do questionário inicial 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 17: Você sabe qual o objetivo do Cubo 

Mágico de Rubik? ( ) Sim ( ) Não. Explique a sua resposta, mostra que os 5 (cinco) 

participantes respondera positivamente essa questão. A figura 21 mostra a resposta pela 

participante F2 para essa questão. 
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Figura 21: Resposta dada pela participante F2 para a questão 17 do questionário inicial 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Nesse sentido, a participante F2 destacou que “Sim. Fazer com que todas as cores 

fiquem iguais em cada parte do cubo, a participante F4 comentou que “Sim. O objeto tem 

objetivo de deixar as cores iguais” enquanto os participantes M3 e F6 ressaltaram que “Sim. 

Deixar todas as cores iguais”. 

A análise das respostas dadas para a questão 18: Você acredita que resolver o quebra 

cabeça do Cubo Mágico é uma questão de raciocínio lógico ou de sorte? Explique a sua 

resposta, mostra que os 5 (cinco) participantes responderam que a resolução do Cubo Mágico 

está relacionada com a questão de raciocínio lógico. É importante ressaltar que 4 (quatro) 

desses participantes também argumentaram em suas respostas que para resolver o quebra 

cabeça do Cubo Mágico é preciso pensar muito. 

Por exemplo, a participante F2 respondeu que se precisa do “Raciocínio Lógico. 

Porque tem que pensar muito e se concentrar”, o participante M3 comentou que é preciso 

utilizar o “Raciocínio Lógico, pois tem que pensar muito para resolver”, a participante F6 

destacou que através do “Raciocínio tem que pensar muito” enquanto a participante F4 

afirmou que o “raciocínio lógico é para testar a mente”. A figura 22 mostra a resposta dada 

pelo participante M1 para essa questão. 

 

Figura 22: Resposta dada pelo participante M1 para a questão 18 do questionário inicial 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostada dada para a questão 19: Você sabe o que é um Cubo? ( ) Sim ( ) Não. 

Explique a sua resposta, mostraram que os 5(cinco) participantes afirmaram que sabem o 

que é um Cubo. A análise das repostas dadas para o item a: Se você respondeu sim, explique 

quais são as principais características do cubo, mostrou que 3 (três) participantes 

responderam que uma característica do cubo é possuir 6 lados iguais e planos. 

Por exemplo, o participante M3 respondeu que “ele [cubo] tem 6 lados planos” 

enquanto a participante F6 comentou que “ele [cubo] tem 6 lados planos”. Por outro lado, 
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1 (um) participante, M1, respondeu que o cubo tem “3 lados” enquanto a participante F4 

respondeu “Sim”, mas não justificou a sua resposta. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram 

que a participante F4 comentou que tinha dificuldades para justificar algumas questões desse 

questionário. Assim, o professor-pesquisador comentou que se os participantes não 

conseguissem justificar as suas respostas escrevendo-as em seus cadernos, eles poderiam 

justificá-las durante as aulas síncronas, pois as suas explicações seriam posteriormente 

transcritas. A figura 23 mostra a resposta dada pela participante F6 para essa questão. 

 

Figura 23: Resposta dada pela participante F6 para a questão 19 do questionário inicial 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 20: Você acredita que o Cubo Mágico 

pode te ajudar nos Estudos de Geometria? ( ) Sim. ( ) Não. Explique a sua resposta, mostra 

que 4 (quatro) participantes responderam positivamente essa questão. Por exemplo, a 

participante F6 afirmou que “sim, porque ele é uma figura geométrica”, o participante M3 

comentou que “sim, até dando um cubo normal iria ajudar” enquanto a participante F4 

respondeu que “sim”, mas não justificou a sua resposta. Por outro lado, a participante F2 

respondeu “não. Porque eu nunca vi”. A figura 24 mostra a resposta dada pela participante 

F2 para essa questão. 

 

Figura 24: Resposta dada pela participante F2 para a questão 20 do questionário inicial 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para a questão 21: Você já ouviu falar a respeito de Geometria 

Plana e Geometria Espacial?, mostraram que 4 (quatro) participantes responderam que 

nunca ouviram falar em Geometria Plana e Espacial, indicando somente a existência da 

Geometria. Por exemplo, as participantes F2, F6, M1 e M3 responderam que “Não”, 

contudo, não justificaram as suas respostas. Por outro lado, 1 (uma) participante, F4, 

respondeu que “sim”, mas não justificou a sua resposta. A figura 25 mostra a resposta dada 

pela participante F4 para essa questão. 
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Figura 25: Resposta dada pela participante F4 para a questão 21 do questionário inicial 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
As respostas dadas para a questão 22: Quais são as figuras planas que você pode 

identificar no cubo mágico de Rubik? Explique a sua resposta, mostraram que os 5 (cinco) 

participantes identificaram que no Cubo Mágico existem quadrados. Por exemplo, os 

participantes M1, F2, F6 e M3 identificaram a figura geométrica “quadrado” nesse cubo. A 

figura 26 mostra a resposta pelo dada pelo participante M1 para essa questão. 

 

Figura 26: Resposta dada pelo participante M1 para a questão 22 do questionário inicial 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

A análise das respostas dadas para a questão 23: Em quais objetos em sua casa você 

pode encontrar o formato do Cubo Mágico de Rubik?, mostra que 3 (três) participantes 

conseguira identificar em suas residências alguns objetos com formato de um cubo. Por 

exemplo, a participante F4 comentou que encontrou o formato do cubo em “uma caixinha” 

enquanto a participante F6 destacou que identificou esse formato em sua casa em “um 

banco”. 

Por outro lado, 2 (dois) participantes não conseguiram encontrar objetos com formato 

de cubo em suas casas. Por exemplo, a participante F2 afirmou que “não tem nenhum objeto 

em casa que me lembra o cubo”. A figura 27 mostra a resposta dada pela participante F2 

para essa questão. 

 

Figura 27: Resposta dada pela participante F2 para a questão 23 do questionário inicial 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Em seguida, os participantes responderam a questão 24: Você pode encontrar o 

formato do Cubo Mágico de Rubik fora da sala de aula, como, por exemplo, em construções, 

nas casas, igrejas, nas pontes, em seus brinquedos? ( ) Sim ( ) Não. Explique 
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a sua resposta. As respostas dadas para essa questão mostraram que os 5 (cinco) 

participantes a responderam positivamente. 

Diante de algumas respostas dadas pelos participantes, principalmente, para a 

questão 10: Qual (ais) são o (s) conteúdo (s) de Matemática já estudado (s) que você menos 

gostou e por quê?, o professor-pesquisador juntamente com o seu orientador entenderam ser 

necessária inclusão nesse questionário de duas questões que envolvessem situações nas quais 

o pensamento geométrico poderia ser utilizado para a sua resolução. 

Dessa maneira, as questões 25 e 26 foram elaboradas e propostas para os participantes 

no encontro realizado virtualmente, no dia 07 de abril de 2021, após realização do primeiro 

bloco de atividades proposto para esse estudo. 

Assim, o professor-pesquisador propôs a questão 25: A caixa desenhada abaixo tem 

a forma de um paralelepípedo. Para que se possa ter uma ideia de seu tamanho, Edmar 

mediu três de suas arestas: a aresta AB mede 7cm, a aresta AD mede 9 cm e a aresta CG 

mede 13 cm. A figura 28 mostra o desenho da caixa dessa questão. 

 

Figura 28: Desenho da caixa da questão 25 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Nesse direcionamento, com base no desenho da figura 27, os participantes 

responderam os itens propostos para essa questão. 

a) Quanto mede a aresta AE? 

As respostas dadas para esse item mostraram que 4 (quatro)19 participantes 

responderam que a aresta AE mede “13 cm”. As anotações registradas no diário de campo 

do professor-pesquisador mostraram que esses participantes perceberam que as arestas AE 

e CG são congruentes. 

b) Escreva o nome de todas as arestas dessa caixa que medem 9 cm. 
 

 
 

19A participante F6 participou apenas da primeira aula. Em contato com a escola e a com os seus pais, houve 

a informação de que essa aluna trocaria de escola e por essa razão não iria mais participar das atividades 

propostas pelo professor-pesquisador no trabalho de campo desse estudo. 
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As respostas dadas para esse item mostraram que 2 (dois) participantes determinaram 

todas as arestas que medem 9 cm. Por exemplo, a participante F2 respondeu que essas arestas 

são: “A-D, E-H, B-C, F-G” enquanto o participante M1 afirmou que as arestas “AD, EH, GF, 

CB medem 9 cm”. 

As anotações registradas no diário de campo mostraram que a participante F2 

questionou se a “ordem das letras faz diferença na identificação da aresta” e quando o 

professor-pesquisador respondeu que “Não”, essa participante comentou que “era o que eu 

pensava”. Por outro lado, 2 (dois) participantes, M3 e F4, não conseguiram identificar na 

figura 27 quais eram as arestas que medem 9 cm. 

c) Qual é o perímetro do retângulo FEAB? Explique como você resolveu essa 

questão. 

As respostas dadas para esse item mostraram que todos os participantes responderam 

que o perímetro do retângulo FEAB era 40 cm. Por exemplo, o participante M3 explicou que 

“Somei 7+7 e o resultado com 13+13”, o participante M1 respondeu que é “40, porque o 

perímetro é forma de todos os lados”. A figuras 29 mostra a resposta dada pelo participante 

M1 para essa questão. 

 

Figura 29: Resposta dada pelo participante M1 para a questão 25, item c do questionário 

inicial 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Em seguida, a participante F2 matematizou essa situação-problema da seguinte 

maneira: “7x2 = 14 e 13x2 = 26 e 26 + 14= 40”. A figura 30 mostra a resposta dada pela 

participante F2 para essa questão. 

 

Figura 30: Matematização elaborada pela participante F2 para a questão 25, item c do 

questionário inicial 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por outro lado, a participante F4 respondeu que para encontrar “o perímetro. Eu 

contei as retas”. A figura 31 mostra a resposta dada por essa participante para essa questão. 
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Figura 31: Resposta dada pela participante F4 para a questão 25, item c do questionário 

inicial 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
d) Qual é a área do retângulo FEAB? Explique como você resolveu essa questão. 

As respostas dadas para esse item mostraram que os 4 (quatro) participantes não 

souberam calcular a área desse retângulo. Por exemplo, os participantes M1 e M3 

responderam que essa área era “40”, mas não justificaram a sua resposta. 

Por outro lado, a participante F2 afirmou que essa área era “20”, justificando que 

realizou a soma “13+7” enquanto a participante F4 respondeu a área do retângulo proposto 

era de “364 de área. Eu fiz a conta com o produto da base com a altura”. A figura 32 mostra 

a resposta da pelo participante F4 para esse item. 

 

Figura 32: Resposta dada pela participante F4 para a questão 25, letra d do questionário 

inicial 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Em seguida, o professor-pesquisador propôs a questão 26: O Tangram é um quebra 

cabeça chinês formado por 7 peças. O Tangram é útil para: desenvolver o raciocínio lógico 

e geométrico (habilidades de visualização, percepção espacial e análise das figuras); e 

praticar as relações espaciais e as estratégias de resolução de problemas. A figura 33 

mostra as peças que compõem o Tangram. 

 

Figura 33: Peças geométricas que compõem o Tangram 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Desse modo, observando o Tangram na figura 32, os participantes responderam os 

itens propostos para essa questão. 

a) Determine o nome de cada uma dessas figuras. 

As respostas dadas para essa questão mostraram que 4 (quatro) participantes 

identificaram que no Tangram da figura 32 há triângulos e o losango da figura geométrica 

número 05. As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador 

mostraram que os participantes M1, F2 e F4 escreveram que essa figura é um losângulo ao 

invés de losango. 

Essas anotações também mostraram que, durante a realização dessa atividade, o 

professor-pesquisador questionou os participantes se a figura de número 5 do Tangram 

poderia ser classificada como um quadrado. Nesse sentido, a participante F2 afirmou que 

“sim, desde que você vire um pouco o rosto”, demonstrando que em seu ponto de vista, o 

quadrado somente pode ser assim classificado se a sua base ficar exatamente na horizontal 

em relação à sua base. 

Por exemplo, na figura do Tangram representada pelo número 4, os 4 (quatro) 

participantes não conseguiram identificá-la como um paralelogramo. Por exemplo, a 

participante F4 respondeu que “nunca vi [Tangram] na escola” enquanto a participante F2 

afirmou corretamente que essa figura se tratava de um “quadrilátero” e justificou a sua 

resposta ao comentar que “durante a aula eu não sabia o nome, mas como tinha quatro lados 

era um quadrilátero”. 

b) Construa um triângulo usando 3 (três) peças do Tangram. Explique com você 

resolveu essa questão. 

As respostas dadas para esse item mostraram que 1 (um) participante, M3, construiu 

dois triângulos ao utilizar as peças “ (4, 3 e 6) e (6, 5 e 3) ” enquanto 3 (três) participantes 

não conseguiram realizar a construção proposta nesse item. 

As anotações registradas no diário de campo mostraram que o professor- pesquisador 

utilizou uma caneta e uma mesa digitalizadora para mostrar para os participantes as 

possibilidades de construção de um triângulo com a utilização de 3 (três) peças do Tangram, 

com o objetivo de explicar como o participante M3 resolveu a situação- problema proposta 

nesse item. 

Por outro lado, o participante M1 e as participantes F2 e F4 não conseguiram 

construir o triângulo proposto nessa questão e foram orientados pelo professor pesquisador 

para justificarem sobre as dificuldades que tiveram nesse processo. Essas dificuldades que 
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foram descritas pelos participantes durante as aulas síncronas, via GoogleMeet, e anotadas 

no diário de campo do professor-pesquisador estavam relacionadas com a impossibilidade 

de os participantes desenharem as peças na figura do Tangram para que pudessem determinar 

as respostas para esse item. 

c) Quantas vezes a figura 3 cabe no Tangram? Explique como você resolveu essa 

questão. 

As respostas dadas para esse item mostraram que 1 (um) participante, M3, respondeu 

que a “figura 3 cabe 4 vezes no Tangram” enquanto. Por outro lado, 3 (três) participantes 

apresentaram dificuldades para resolver esse item e dessa questão. Por exemplo, o 

participante M1 e a participante e F4 não responderam esse item enquanto a participante F2 

comentou que “se tivesse um quadrado seria um pouco mais fácil”. A figura 34 mostra a 

resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 34: Resposta dada pela participante F2 para a questão 26, item e, do 

questionário inicial 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

d) Qual é a fração correspondente à figura 3? Explique como você resolveu essa 

questão. 

As respostas dadas para essa questão mostraram que 1 (um) participante, M3, 

respondeu “4”, contudo, não justificou a sua resposta enquanto 3 (três) participantes não 

responderam esse item. 

(Atividade adaptada de: Groenwald, C. L. O. Estágio em Matemática II. Canoas, RS: 

ULBRA, 2014) 

e) Com duas peças podemos construir: 

 Um trapézio 
 

 Um triângulo 
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 Um trapézio 

 Um retângulo 
 

 
Sabendo que a área do triângulo menor vale 2 unidades de área, qual é a área de 

cada figura construída? Explique como você resolveu essa questão. 

As respostas dadas para esse item mostraram que, para o primeiro trapézio, os 

participantes M3 e F2 responderam corretamente que a área era “6”. Esses participantes 

explicaram que determinaram essa área era “porque vimos no desenho três triângulos e 

multiplicamos por 2 que é a área de cada um”. Por outro lado, o participante M1 afirmou que 

a área para esse trapézio era “12” enquanto a participante F4 respondeu que era “9”, contudo 

não justificaram a sua resposta. 

Para o triângulo, 3 (três) participantes, M1, M3 e F2, responderam corretamente que 

a sua área é “4”, justificando que “multiplicaram os dois triângulos pelo valor de 2” enquanto 

a participante F4 respondeu que essa área era “2”, porém, não justificou a sua resposta. 

Para o segundo trapézio, os participantes M3 e F2 responderam corretamente que a 

área dessa figura é “6”, contudo, apenas a participante F2 justificou a sua resposta explicando 

que “Eu dividi a figura para formar vários triângulos e depois somei”. Por outro lado, os 

participantes M1 e F4 responderam que essa área era “2”, mas somente a participante F2 

justificou a sua resposta afirmando que “Eu dividi e contei de 3 em 3”. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram 

que esses participantes não perceberam que um quadrado pode ser dividido em dois 

triângulos e como a área do quadrado não foi fornecida nessa situação-problema, eles 
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utilizaram o mesmo valor da área do triângulo para representar esse trapézio e determinar a 

sua área. Conforme esse contexto, com relação à percepção visual, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999) destacam que as: 

(...) habilidades de visualização, desenho, argumentação lógica e de 
aplicação na busca de soluções para problemas podem ser desenvolvidas 

com um trabalho adequado de Geometria, para que o aluno possa usar as 

formas e propriedades geométricas na representação e visualização de 

partes do mundo que o cerca (p. 89-91). 

 

Para o retângulo, os participantes M1, M3 e F2 responderam corretamente que a área 

dessa figura era “4”. Por exemplo, os participantes M3 e F2 justificaram que para 

determinarem essa área “dividimos essa figura em triângulos até resolvermos a área”. As 

anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram que, com 

relação ao trapézio, o participante M1 não percebeu que o quadrado poderia ser dividido 

em dois triângulos. No entanto, como a figura do retângulo estava dividida em dois 

triângulos, esse participante conseguiu determinar a sua área. 

Por outro lado, a participante F4 respondeu que a área dessa figura era “2”, porém, 

não justificou a sua reposta. As anotações registradas no diário de campo do professor- 

pesquisador evidenciam que essa participante não visualizou que as figuras desse item 

podem ser divididas em triângulos para que as suas áreas possam ser determinadas. Desse 

modo, Leivas (2009) argumenta que a visualização é “um processo de formar imagens 

mentais, com a finalidade de construir e comunicar determinado conceito matemático, com 

vistas a auxiliar na resolução de problemas analíticos ou geométricos” (p. 22). Assim, a 

visualização possibilita a ilustração da representação examinada. 

As anotações registradas no diário de capo do professor-pesquisador mostraram que 

esses participantes apenas conheciam o material manipulativo Tangram pelo nome, contudo, 

comentaram que não o manusearam nas aulas de Matemática nos anos anteriores. Além 

disso, o professor-pesquisador também perguntou sobre a possibilidade de os participantes 

resolverem esse item caso tivessem um Tangram disponível para a realização dessa 

atividade. Então, a participante F2 ressaltou que “sim, pois podendo manipular fica mais 

fácil”. 

Nesse direcionamento, posteriormente, o professor-pesquisador propôs a realização 

da construção do Tangram com esses participantes, de maneira presencial, observando todas 

as normas de segurança e distanciamento físico, pois alguns participantes afirmaram que, 

em suas residências, não possuíam os materiais necessários para a realização dessa 
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atividade. Dessa maneira, o professor-pesquisador solicitou a autorização dos pais 

(Apêndice VI) e da direção da escola (Apêndice VII) para a realização dessa atividade no 

dia 19 de maio de 2021. 

Assim, finalizando essa fase analítica com relação ao questionário final, o professor-

pesquisador iniciou o processo de codificação aberta dos dados coletados por meio desse 

instrumento. 

 
3.2.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados no Questionário Inicial 

 
 

O professor-pesquisador realizou a codificação aberta em conjunto com o seu 

orientador, que buscaram conectar os códigos preliminares obtidos nesse processo com a 

problemática desse estudo, bem como com o seu embasamento teórico. Assim, o principal 

objetivo da codificação aberta se relacionou com a identificação dos códigos preliminares 

que foram determinados na análise das respostas dadas para as questões do questionário 

inicial. O quadro 6 mostra os códigos preliminares obtidos por meio da codificação aberta, 

que foi realizada com relação à análise dos dados coletados no questionário inicial. 

 

Quadro 6: Códigos preliminares identificados na codificação aberta com base no 

questionário inicial 
 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

9-Você gosta de estudar Matemática? 

M1: Sim [gosto de estudar matemática] (1), porque eu gosto (2) de fazer 

contas (3). F2: Não [gosto de estudar matemática] (1) porque eu não sou 
muito boa (4). F4: Não (1) porque em algumas coisas [conteúdos 

matemáticos] (3) eu tenho dificuldades (4). M3: Sim (1) porque eu gosto 

(2) de pensar muito (5) e fazer contas (3). F6: Sim (1), pois tem muitos 
cálculos para fazer (6). 

 

 

(1) Relação com a 

matemática e a 

geometria. 

 

 

(2) Interesse e/ou 
motivação em 

estudar matemática. 

 

 

(3) Operações 
matemáticas básicas. 

 

 

(4) Dificuldades com a 

Matemática e a 

10- Qual (ais) são o (s) conteúdo (s) de Matemática já estudado (s) que 

você menos gostou e por quê? 

M1: Divisão e Subtração (3). F2: Divisão e Multiplicação (3). Porque eu 

não entendo algumas coisas (4). F4: Fração (3). Acho difícil (4). 

M3: Gostei de todos [conteúdos matemáticos] (1). F6: Divisão (3). 

Porque no começo eu achei muito difícil (4) mais agora eu acho (1) mais 
fácil (2). 

11 - Quando você estudou os conteúdos de Matemática, realizou 

alguma atividade utilizando algum objeto que pudesse manipular com 

as mãos? 

M1: Sim (1). Formas geométricas (7). F2: Sim (1). Formas geométricas 

(7). F4: Sim (1). Objetos (8) com formas geométricas (7). M3: Sim (1). 
Objetos (8) geométricos (7). F6: Não (1). 

12 - Você gostaria de aprender matemática utilizando materiais que 
você possa manipular com as mãos? 
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M1: Sim (1). Porque ia ser mais legal (2) e fácil (9). F2: Sim (1). Porque 

é mais divertido (2). F4: Sim (1). Parece legal (2) e faz a gente aprender 

mais (9). M3: Sim (1). Isso, [o material manipulativo] (8) pode deixar [a 

aula] bem mais fácil (9). F6: Sim (1). Porque [o material manipulativo] 
(8) deixa [a aula] bem divertida (9). 

Geometria. 

 

 

(5) Desenvolvimento do 
raciocínio. 

 

 

(6) Operacionalização 
da matemática. 

 

 

(7) Estudo de 

Geometria. 

 

 

(8) Materiais 

Manipulativos. 

 

 

(9) Aulas Diferenciadas. 

 

 

(10)Importância do 
trabalho em grupo. 

 

 

(11)Interações no 
trabalho em grupo. 

 

 

(12)Ausência da 
Geometria nas aulas. 

 

 

(13) Cubo Mágico. 

 

 

(14)Dificuldades com a 
resolução do Cubo 

Mágico. 

13 - Qual é a sua opinião sobre trabalhos em grupo? 

M1: Legal (2). Porque as vezes é bem importante [trabalhos em grupo] 
(10). F2: Eu acho mais divertido, legal (2) e também tem mais opiniões 

para o trabalho (10). F4: Eu acho legal (2) e já fiz alguns [trabalhos em 

grupo] (10). M3: Dependendo com quem se faz o grupo (11) é bem legal 
(2). F6: Sim (1). Já trabalhei em grupo (11) e gostei bastante (2). 

14 - Você gosta de Estudar Geometria? 

M1: Sim (1). Porque geometria (7) é muito legal (2). F2: Mais ou menos 
(1). Não entendo muito (4). F4: Não muito (2), parece um pouco chato 

[geometria] (9). M3: Não estudei muito disso [geometria] (12) e não 

tenho uma resposta (4). F6: Gosto (1). Porque é muito divertido (2) 

estudar geometria (7). 

15 - Você conhece o Cubo Mágico de Rubik? 
M1: Sim, conheço o Cubo de Rubik (13). F2: Sim, conheço o Cubo (13). 
F4: Não conheço o Cubo de Rubik (13). M3: Sim, conheço o Cubo de 

Rubik (13). F6: Sim, conheço Cubo de Rubik] (13). 

16 - Você já tentou resolver o Cubo Mágico? 
M1: Não, porque é muito difícil (14) e eu já tentei várias vezes [resolver 

o cubo mágico] (17). F2: Sim. Não consegui (17), é muito difícil 

[resolver o cubo mágico] (14). F4: Sim. (17) É muito difícil de resolver 
[o cubo mágico] (14). M3: Não (14). F6: Sim. Mas não consegui (17) 
pois é muito difícil [resolver o cubo mágico] (14). 

17 - Você sabe qual o objetivo do Cubo Mágico de Rubik? 

M1: Sim. O objetivo do cubo [mágico] é resolve-lo (15) e deixar as 
cores iguais (16). F2: Sim. Fazer com que todas as cores fiquem iguais 

em cada parte do cubo [mágico] (16). F4: Sim. O objeto tem objetivo de 

deixar as cores iguais [em cada lado do cubo mágico] (16). M3: Sim. 
Deixar todas as cores iguais [em cada lado do cubo mágico] (16). F6: 
Sim. Deixar todas as cores iguais [em cada lado do cubo mágico] (16). 

18 - Você acredita que resolver o quebra cabeça do Cubo Mágico é uma 

questão de raciocínio lógico ou de sorte? 

M1: Raciocínio Lógico (5), porque você tem que pensar muito (19) para 

resolvê-lo (16). F2: Raciocínio Lógico (5). Porque tem que pensar muito 
(19) e se concentrar (5) para resolver o Cubo Mágico (16). F4: Raciocínio 
lógico (5) para testar a mente (19) M3: Raciocínio lógico (5), tem que 

pensar muito (19) para resolver o Cubo Mágico (16). F6: Raciocínio 

lógico (5), tem que pensar muito (19) para resolver o Cubo 
Mágico (16). 

19- Você sabe o que é um Cubo? 

M1: Sim (7), 3 lados (4). F2: Sim (7), que o cubo (20) tem 6 lados iguais 
e planos (21). F4: Sim. (7). M3: sim (7), 6 lados planos (21). 
F6: Sim (7), que o cubo (20) tem 6 lados planos (21). 

20 - Você acredita que o Cubo Mágico pode te ajudar nos estudos de 

Geometria? 

M1: Sim (7), porque precisa de muito raciocínio lógico (5). F2: Não (4). 

Porque eu nunca vi geometria (12). F4: Sim (7). M3: Sim (7), até dando 

um cubo normal (20) iria ajudar (22) nos estudos de Geometria (7). F6: 
Sim (7), porque o cubo (20) (16) é uma figura geométrica (21). 
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21 - Você já ouviu falar a respeito de Geometria Plana e Geometria 

Espacial? 

M1: Nunca ouvi falar de Geometria Plana e Espacial (12). F2: Não, nunca 

ouviu falar de Geometria Plana e Espacial (12). F4: Sim, já ouvi falar de 

Geometria Plana e Espacial (7). M3: Não, nunca ouvi falar de Geometria 

Plana e Espacial (12). F6: Não, nunca ouvi falar de Geometria Plana e 

Espacial (12). 

22 – Quais são as figuras planas que você pode identificar no cubo 

mágico de Rubik? 

M1: Quadrado (23). F2: Quadrado (23). F4: Alguns quadradinhos (23). 

M3: Quadrado (23). F6: Quadrado (23). 

 

(15)Meta do Cubo 

Mágico 

 

 

(16)Objetivo do 
Cubo Mágico 

 

 

(17)Motivação em 
resolver o Cubo 

Mágico 

 

 

 

(18)Conexão da 
Geometria com o 

Cotidiano 

 

 

(19)Desenvolviment o 

do pensamento 

 

 

(20)Sólido 
geométrico 

 

 

(21)Características do 
cubo 

 

 

(22) Mediação de 

material 

manipulativo 

 

 

(23) Figuras 
geométricas planas 

 

 

(24)Identificação de 

medidas, perímetro e 

área 

23 – Em quais objetos em sua casa você pode encontrar o formato do 

Cubo Mágico de Rubik? 

M1: Não tenho em casa nenhum objeto (18) com o formato do cubo 

(20). F2: Não tem nenhum objeto em casa (18) que me lembra o cubo 
(20). F4: Uma caixinha. (18). M3: Uma caixa. (18). F6: Um banco (18). 

25-A caixa desenhada abaixo tem a forma de um paralelepípedo. Para 

que se possa ter uma ideia de seu tamanho, Edmar mediu três de suas 

arestas: a aresta AB mede 7cm, a aresta AD mede 9 cm e a aresta CG 

mede 13 cm. 

a) Quanto mede a aresta AE? M1: 13 cm (24). F2: 13 cm (24). F4: 13 

cm (24) M3: 13 cm (24). F2: A ordem das letras faz diferença na 

identificação da aresta? (25). F2: era o que eu pensava (19). 
b) Escreva o nome de todas as arestas dessa caixa que medem 9 cm. M1: 
Não identifiquei (4). F2: A-D, E-H, B-C, F-G. [são as arestas que medem 
9 cm] (24). F4: Não consegui (4). M3: AD, EH, GF, CB são as arestas que 
medem 9 cm (24). 

c) Qual é o perímetro do retângulo FEAB? Explique como você 

resolveu essa questão. M1: 40 cm (24), porque o perímetro é forma 
[soma] de todos os lados [do retângulo] (25). F2: 7x2 = 14 e 13x2 = 26 e 
26 + 14= 40[cm] (27). F4: 40 perímetro (24). Eu contei as retas [do 
retângulo] (3). M3: Somei 7+7 e o resultado com 13+13 (27). 

d) Qual é a área do retângulo FEAB? Explique como você resolveu essa 
questão. M1: 40 [cm²] (24). F2: 20, somei 13+7=20 [cm] (26). F4: 

364 de área (24). Eu fiz a conta com o produto da base com a altura [do 
retângulo] (26). M3: 40 [cm²] (24). 

26- O Tangram é um quebra cabeça chinês formado por 7 peças. O 

Tangram é útil para: desenvolver o raciocínio lógico e geométrico 

(habilidades de visualização, percepção espacial e análise das figuras); 

e praticar as relações espaciais e as estratégias de resolução de 

problemas. 

a) Determine o nome de cada uma dessas figuras. M1: 1- triângulo, 2- 

triângulo, 3- triângulo, 4- retângulo, 5- losango, 6- triângulo,7- triângulo 

(23). F2: 1- triângulo, 2- triângulo, 3- triângulo, 4- quadrilátero, 5- 
losangulo, 6- triângulo, 7- triângulo (23). F4: 1- triângulo, 2- triângulo, 

3- triângulo, 4- retângulo, 5- losangulo, 6- triângulo,7- triângulo (23). M3: 

1- triângulo, 2- triângulo, 3- triângulo, 4- retângulo, 5- losangulo, 6- 
triângulo,7- triângulo (23). F2: Quadrilátero (23), durante a aula eu não 

sabia o nome (4), mas como tinha quatro lados era um quadrilátero (25). 

b) Construa um triângulo usando 3 (três) peças do Tangram. Explique 
como você resolveu essa questão. M1: Não respondeu (4). F2: Não 

respondeu (4). F4: Não respondeu (4). M3: peças (4, 3 e 6) e (6, 5 e 3) 
(8). F2 e F4: nunca vi [Tangram] na escola (22). 
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c) Quantas vezes a figura 3 cabe no Tangram? Explique como você 

resolveu essa questão. M1: Não respondeu (4). F2: Não consigo enxergar 
(28) quantas figuras 3 cabem no quadrado todo (5) Se tivesse 1 quadrado 

seria um pouco mais fácil [de responder a questão] (19). F4: Não 

respondeu. (4). F2: sim, desde que você vire um pouco o rosto. M3: a 
figura 3 cabe 4 vezes no Tangram (28). 

d) Qual é a fração correspondente à figura 3? Explique como você 

resolveu essa questão. M1: Não respondeu. (4). F2: Não sei (4). Porque 
eu não consegui fazer a questão c (28). F4: Não respondeu (4). M3: 4 (24). 
F2: se tivesse um quadrado seria um pouco mais fácil (22). 

e) Sabendo que a área do triângulo menor vale 2 unidades de área, qual 

é a área de cada figura construída? Explique como você resolveu essa 

questão. M1: trapézio 1:2, triângulo: 4, trapézio 2: 2, retângulo: 4 (24). 
F2: trapézio 1:6, triângulo: 4, trapézio 2: 6, retângulo: 4 (24). F4: trapézio 

1:2, triângulo: 2, trapézio 2:3, retângulo: 2 (24). M3: trapézio 1:6, 

triângulo: 4, trapézio 2: 6, retângulo: 4 (24). M3: porque vimos (28) no 
desenho três triângulos (23) e multiplicamos por 2 que é a área de cada 

um (26). M1: área 4 (24), multiplicamos os dois triângulos pelo valor de 

2 (26). F2: Eu dividi a figura para formar vários triângulos e depois somei 
(26). F4: dividimos essa figura em triângulos até 
resolvermos a área (26). 

 

 

(25)Definições 
geométricas 

 

 

(26) Matematização 

 

 

(27)Desenvolviment o 
de modelos 

 

 

(28) Visualização 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após finalizar a determinação dos códigos preliminares no processo de codificação 

aberta do questionário inicial, o professor-pesquisador procedeu com a codificação axial para 

que pudesse determinar as categorias conceituais relacionadas com esse instrumento de 

coleta de dados. 

 

3.2.2. Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário Inicial 

 
O quadro 7 mostra a codificação axial dos códigos preliminares que foram 

identificados análise das respostas dadas pelos participantes desse estudo para as questões 

do questionário inicial, que foram agrupados pelos professor-pesquisador em categorias 

conceituais por meio da codificação axial. 

 

Quadro 7: Categorias conceituais identificadas na codificação axial do questionário inicial 
 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

(3) Operações matemáticas básicas. 
(4) Dificuldades com a matemática e a geometria 
(6) Operacionalização da matemática. 

(7) Estudo da geometria 

(12) Ausência da geometria nas aulas 

(20) Sólido geométrico 

(21) Características do cubo 

(23) Figuras geométricas planas 

 

 

Geometria no Ambiente 

Escolar 
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(25) Definições geométricas  

(1) Relação com a matemática e a geometria 

(2) Interesse e/ou motivação em estudar matemática 
(5) Desenvolvimento do raciocínio 

(8) Materiais manipulativos 

(9) Aulas Diferenciadas 

(10) Importância do trabalho em grupo 

(11) Interações no trabalho em grupo 
(13) Cubo Mágico 

(14) Dificuldades com a resolução do Cubo Mágico 

(15) Meta do Cubo Mágico. 

(16) Objetivo do Cubo Mágico 

(17) Motivação em resolver o Cubo Mágico 

(18) Conexão da Geometria com o Cotidiano 

(19) Desenvolvimento do pensamento 

(22) Mediação de material manipulativo 

 

 

 

 

 

 
Ação Pedagógica do Cubo 

Mágico 

(24) Identificação de medidas, perímetro e área 

(26) Matematização 
(27) Desenvolvimento de modelos 

(28) Visualização 

 

Modelagem Matemática 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Em seguida, apresenta-se a análise dos dados coletados no bloco de atividade 1: 

Conhecendo o Cubo Mágico, que foi realizado com os participantes desse estudo. 

 
3.3. Apresentação e Análise dos Dados Coletados nos Blocos de Atividades 

 
 

A seguir, apresenta-se a análise dos dados coletados nos blocos de atividades 

propostos para a condução do trabalho de campo desse estudo. 

 
3.3.1. Apresentação e Análise dos Dados Coletados no Bloco de Atividades 1: 

Conhecendo o Cubo Mágico 

 
O Bloco de Atividades 1: Conhecendo o Cubo Mágico, foi realizado com os 

participantes dessa pesquisa no dia 17 de março de 2021, das 13 às 14 horas, de maneira 

remota via GoogleMeet. Quinze minutos antes do horário estipulado de comum acordo por 

todos os participantes para início das aulas, o link da reunião foi enviado no grupo de 

WhatsApp, que foi criado pela Instituição de Ensino para que as informações relevantes sobre 

as atividades fossem repassadas para os alunos, pais e responsáveis. 

O principal objetivo das atividades do Bloco 01, com duração de 1 (uma) hora, foi a 

obtenção de informações sobre o cubo mágico e a identificação das várias possibilidades 



131 
 

de sua utilização no ambiente escolar. Para a realização dessas atividades cada participante 

recebeu um Cubo Mágico 3x3x3, que o professor-pesquisador entregou na escola para a 

distribuição dos Cubos para os participantes. 

Desse modo, a direção da escola agendou um horário específico para que cada 

participante fosse buscá-lo de acordo com a adoção de todos os protocolos sanitários 

estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde e pelas autoridades locais. Assim, após 

o término desse encontro síncrono, o professor-pesquisador solicitou que os alunos 

enviassem, via WhatsApp, as imagens dos cadernos com as respostas para as atividades e 

questões trabalhadas nesse ambiente virtual de aprendizagem. 

É importante destacar que 3 (três) participantes enviaram, de maneira rápida, as 

atividades realizadas em suas casas. Contudo, 1 (um) participante enviou as suas atividades, 

no período de 24 horas após o término da aula síncrona. A seguir, o professor- pesquisador 

analisará as 9 (nove) questões respondidas pelos 4 (quatro) participantes20 que participaram 

de sua resolução. 

Nesse direcionamento, as respostas dadas para a questão 01) O Cubo Mágico é 

dividido em quantas cores?, mostraram que 4 (quatro) participantes responderam que o Cubo 

Mágico é dividido em 6 cores, contudo, sem identificá-las por escrito. Contudo, durante a 

realização dessa atividade, por meio do áudio, as participantes F2 respondeu que “as cores 

que formam o Cubo Mágico eram: branca, verde, azul, alaranjado, vermelha e amarela” 

enquanto os participantes M1 e M3 também confirmaram que essas cores estavam presentes 

no Cubo Mágico. 

A análise da questão 01a) Você observou algo especial em relação ao 

posicionamento das cores no Cubo Mágico? Explique a sua resposta, mostrou que todos os 

4 (quatro) participantes perceberam que cada lado do Cubo Mágico, quando resolvido, é 

formado por uma cor diferente. 

Por exemplo, o participante M1 respondeu que “as cores são iguais”, a participante 

F4 afirmou que “cada lado do Cubo tem a mesma cor” enquanto o participante M3 observou 

que “cada lado do cubo possui a mesma cor”. A figura 35 mostra a resposta dada pela 

participante M1 para essa questão. 

 

 

 

 
 

20Durante o processo de coleta de dados, a participante F6 foi transferida dessa escola e por essa razão a 
quantidade de participantes desse estudo foi reduzida de 5 (cinco) para 4 (quatro) participantes. 
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Figura 35: Resposta dada pela participante M1 para a questão 1a) do primeiro bloco de 

atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise da questão 02) Olhando para o Cubo Mágico você consegue identificar 

quantas figuras planas existem?, mostrou que 4 (quatro) participantes identificaram 6 (seis) 

quadrados. Por exemplo, a participante F2 respondeu que são “seis quadrados, um em cada 

lado” enquanto o participante M3 afirmou que o cubo tem “um quadrado em cada lado”. A 

participante F4 respondeu “6 quadrados um em cada lado”. A figura 36 mostra a resposta 

dada pela participante M3 para essa questão. 

 

Figura 36: Resposta dada pela participante M3 para a questão 02 do primeiro bloco de 

atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para a questão 03: É possível fazer uma relação entre o número 

de cores e a quantidade de figuras planas existentes no Cubo Mágico? Justifique sua 

resposta, mostrou que 4 (quatro) participantes responderam que a quantidade de cores é igual 

à quantidade de quadrados que formam o Cubo Mágico. Por exemplo, os participantes M3 

e F2 e F4 responderam essa questão de maneira idêntica ao afirmarem que “Sim. O número 

de cores é igual ao número de lados”. A figura 37 mostra a resposta dada pela participante 

F2 para essa questão21. 

 

Figura 37: Resposta dada pela participante F2 para a questão 03 do primeiro bloco de 

atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 
21Em função da baixa qualidade das imagens enviadas pela maioria dos participantes para as atividades do 

primeiro bloco por meio do WhatsApp do professor-pesquisador, esse profissional optou pela utilização das 

imagens das respostas enviadas pela participante F2 por serem imagens mais nítidas, para que os leitores 

possam visualizá-las de maneira objetiva e entenderem as suas assertivas sobre os questionamentos realizados 

em sala de aula. 
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As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram 

que as respostas dadas identicamente ocorreram pelo fato de que, durante a realização dessa 

aula síncrona, via GoogleMeet, quando essa questão foi lida pelo professor- pesquisador, a 

participante F2 por meio do microfone respondeu essa questão de modo completo, podendo 

ser seguida pelos demais participantes em suas respostas. 

A análise das respostas dadas para a questão 04: Os lados do Cubo Mágico são 

formados por quais figuras geométricas? Explique a sua resposta, mostrou que os 4 (quatro) 

participantes responderam que a figura geométrica que forma os lados desse cubo é o 

quadrado. Por exemplo, o participante M1 respondeu que são “quadrados, porque eles têm 4 

lados”. 

De modo similar, a participante F2 respondeu “Quadrados. Porque ele é um cubo e 

tem quatro lados”, o participante M3 afirmou que “Sim, quadrados” enquanto a participante 

F4 comentou que são “quadrados porque tem 4 lados”. A figura 38 mostra a resposta dada 

pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 38: Resposta dada pela participante F2 para a questão 04 do primeiro bloco de 

atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Contudo, esses participantes responderam, quando questionados durante o encontro 

para a realização das atividades do Bloco 01, realizado no dia 17 de março de 2021, das 13 

às 14 horas, de maneira remota via GoogleMeet, que o Cubo é formado por 6 (seis) quadrados 

em suas faces. 

Por exemplo, a participante F2 complementou a sua resposta ao afirmar que o 

“quadrado tem como característica possuir os 4 (quatro) lados iguais”. Em seguida, o 

professor-pesquisador perguntou aos demais participantes se eles concordavam com a 

resposta dada por essa participante e todos responderam essa questão positivamente. 

As respostas dadas para a questão 4a: Você consegue determinar quantas figuras 

geométricas formam o cubo? a) ( ) Sim. Explique a sua resposta. b) ( ) Não. Explique a sua 

resposta, mostraram que 4 (quatro) participantes identificaram que o Cubo Mágico é 

formado por quadrados. Por exemplo, os participantes M1, F2, F4 e M3 responderam que 
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“Sim. 6 quadrados”. A figura 39 mostra a resposta dada por esses participantes para essa 

questão. 

 

Figura 39: Resposta dada pelos participantes desse estudo para a questão 4a do primeiro 

bloco de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do professor pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram 

que a participante F2 questionou, durante a realização dessa atividade, se a quantidade de 

quadrados solicitada estava relacionada com os quadrados maiores ou se deveriam contar 

também os quadrados menores que compõem as faces do Cubo Mágico. 

Desse modo, o professor-pesquisador perguntou para os participantes se a existência 

dos quadrados menores modificaria o formato do Cubo. Nesse sentido, os 4 (quatro) 

participantes responderam que não haveria alteração no formato desse sólido geométrico. 

Por exemplo, o participante M3 comentou que “mesmo sem os quadrados menores 

o material manipulativo continuaria sendo um Cubo”. Após esse questionamento, o 

professor-pesquisador comentou com os participantes sobre as características das figuras 

geométricas que formam a estrutura do Cubo. 

A análise das respostas dadas para a questão 5: Ao analisar os lados diferentes do 

Cubo Mágico é possível notar alguma diferença entre eles? a) ( ) Sim. Justifique sua 

resposta. b) ( ) Não. Justifique a sua resposta, mostraram que 2 (dois) participantes, M3 e 

F4, responderam que não é possível notar diferenças entre os lados do Cubo Mágico 

enquanto 2 (dois) participantes, M1 e F2, complementaram essa resposta comentando que 

a única diferença está relacionada com as cores diferentes nos lados do cubo. 

Por exemplo, o participante M1 respondeu que “todos os lados são iguais menos as 

cores” enquanto a participante F2 afirmou que “todos os lados são iguais com exceção as 

cores”. Por outro lado, o participante M3 respondeu que “todos são iguais” enquanto a 

participante F4 afirmou que “todos os lados são iguais”. A figura 40 mostra a resposta dada 

pela participante F2 para essa questão. 
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Figura 40: Resposta dada pela participante F2 para a questão 5 do primeiro bloco de 

atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Em seguida, o professor-pesquisador propôs a questão 6: O Cubo Mágico possui um 

eixo central que nos permite girá-lo tanto na horizontal quanto na vertical. Realize os 

movimentos no Cubo Mágico descritos abaixo e descreva as mudanças que forem 

identificadas ao: a) Girar a peça da parte superior. b) Girar a peça da parte inferior. c) 

Girar a peça central. 

As respostas dadas para essa questão mostraram que 4 (quatro) participantes 

perceberam que, ao realizarem os movimentos solicitados nessa questão, a única alteração 

que ocorreria estaria relacionada com a mudança das cores que compõem cada face do Cubo 

Mágico. Por exemplo, esses participantes responderam “as cores” para os itens a, b e c dessa 

questão. A figura 41 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 41: Resposta dada pela participante F2 para a questão 6 do primeiro bloco de 

atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 7: Pegue o seu Cubo Mágico e realize 

movimentos variados de acordo com a sua preferência. Após realizar os movimentos 

descreva: a) Quantas cores aparecem em cada lado do Cubo Mágico?, mostrou que cada 

um dos participantes encontrou uma quantidade diferente de cores. Por exemplo, o 

participante M1 e a participante F2 responderam “5 cores” enquanto o participante M3 

respondeu “6 cores” e a participante F4 afirmou que são “3 cores”. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram 

que ao serem questionados sobre esse assunto, esses participantes responderam que a 

diferença da quantidade de cores ocorreu em função da quantidade de movimentos 



136 
 

realizados no cubo. Por exemplo, o participante M3 respondeu que “sem girar o Cubo 

Mágico teria apenas uma cor em cada lado”. 

As respostas dadas para o item b: A quantidade de cores é a mesma em todos os 

lados do Cubo Mágico? Justifique sua resposta, mostraram que 4 (quatro) participantes 

responderam que a quantidade de cores não é a mesma em todos os lados do Cubo. Por 

exemplo, a participante F2 afirmou que “Não. Os movimentos alteram as cores”. Como 

essa participante respondeu essa questão por meio de seu microfone, os demais 

participantes concordaram, de maneira unânime, com a resposta dada por essa participante. 

A análise das respostas dadas para o item c: Você acha que a quantidade de cores 

torna a medida do lado diferente? Justifique sua resposta, mostrou que 4 (quatro) 

participantes responderam que a quantidade de cores não altera a medida dos lados do Cubo 

Mágico. Por exemplo, a participante F2 responderam que “Não. Porque as cores só alteram 

a aparência do Cubo”. 

Similarmente, o participante M3 respondeu que “Não. Os movimentos alteram as 

cores” enquanto a participante F4 afirmou que “Não. As cores só alterarão o desenho do 

cubo”. A figura 42 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 42: Resposta dada pela participante F2 para a questão 7 do primeiro bloco de 

atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para a questão 8: Você terá agora 5 minutos para tentar resolver 

o Cubo Mágico, ou seja, tentar deixar cada lado com apenas uma cor. Relate a seguir como 

foi a experiência, mostrou que os participantes M1 e F2 tentaram resolver o Cubo Mágico 

conforme proposto nessa questão. 

Por exemplo, a participante F2 afirmou que “É difícil. Até o dono demorou 1 mês 

imagina eu” enquanto o participante M1 comentou que a “experiência foi legal e difícil, tem 

que ter paciência e raciocínio”. A figura 43 mostra a resposta dada pela participante F2 para 

essa questão. 
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Figura 43: Resposta dada pela participante F2 para a questão 8 do primeiro bloco de 

atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações do diário de campo do professor-pesquisador mostraram que, apesar de 

não responderem essa questão, os participantes M3 e F4 relataram sobre a dificuldade em 

resolver o Cubo Mágico. Por exemplo, a participante F4 mencionou que “alguns amigos já 

tentaram resolver o Cubo Mágico e disseram que era muito difícil de resolver”. 

Para finalizar a realização das atividades propostas para esse primeiro bloco, a análise 

das respostas dadas para a questão 9: O que você achou da experiência de trabalhar com o 

Cubo Mágico e tentar resolvê-lo? ( ) Excelente ( ) Ótima ( ) Regular ( ) Ruim. Justifique a 

sua resposta, mostrou que os participantes M1 e F4 afirmaram que a experiência relacionada 

com a atividade proposta para o Cubo Mágica foi “Excelente”, entretanto, esses participantes 

não justificaram as suas respostas enquanto o participante M3 classificou essa experiência 

como “Ótima”. A figura 44 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 44: Resposta dada pela participante F2 para a questão 9 do primeiro bloco de 

atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram 

que os participantes se expressaram com a utilização do áudio durante o encontro via 

GoogleMeet afirmando que gostaram de realizar as atividades propostas com o Cubo Mágico 

para o primeiro bloco. Por exemplo, a participante F2 afirmou que “as atividades foram 

legais” enquanto a participante F4 destacou que “achei legal e que iria tentar resolver o 

Cubo Mágico após a aula, mas que achava que não conseguiria”. Por outro lado, os 

participantes M1 e M3 se limitaram a comentar que “gostamos da atividade”. 

Assim, ao finalizar a fase analítica com relação ao primeiro bloco de atividades, o 

professor-pesquisador iniciou o processo de codificação aberta dos dados coletados por meio 

desse instrumento. 
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3.3.1.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados no Primeiro Bloco de Atividades 

 
 

O quadro 8 mostra os códigos preliminares obtidos por meio da codificação aberta, 

que foi realizada com relação à análise dos dados coletados no primeiro bloco de atividades. 

 

Quadro 8: Códigos preliminares identificados na codificação aberta com base no primeiro 

bloco de atividades 
 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

01) O Cubo Mágico é dividido em quantas cores? 

M1: 6 cores (21). [Amarelo, Azul, Verde, Alaranjado, Branco e 
Vermelho] (28). F2: 6 cores (21). [Amarelo, Azul, Verde, 
Alaranjado, Branco e Vermelho] (28). F4: 6 cores (21). [Amarelo, 

Azul, Verde, Alaranjado, Branco e Vermelho] (28). M3: 6 cores (21). 
[Amarelo, Azul, Verde, Alaranjado, Branco e Vermelho] (28). 

 

 

 

(5) Desenvolvimento do 

raciocínio 

 

 

 

(7) Estudo da geometria 

 

 

 

(13) Cubo Mágico 

 

 

 

(14) Dificuldades com a 

resolução do Cubo 

Mágico 

 

 

 

(15) Meta do Cubo 

Mágico 

 

 

 

16) Objetivo do Cubo 

Mágico 

 

 

 
(17) Motivação em 

01a) Você observou algo especial em relação ao posicionamento das 
cores no Cubo Mágico? Explique a sua resposta. 
M1: As cores (21) [do Cubo Mágico] (13) são iguais (5). F2: Cada 

lado (7) do Cubo [Mágico] (13) tem uma cor (21) e ao movimentar 

(22) [o Cubo Mágico] (13) elas se misturam (5). F4: Cada lado (7) do 

Cubo [Mágico] (13) possui a mesma cor (21). M3: Cada lado (7) do 

Cubo [Mágico] (13) possui a mesma cor (21). 

2- Olhando para o Cubo Mágico você consegue identificar quantas 
figuras planas existem? 
M1: Seis quadrados (23) [figuras planas] (7), um em cada lado (21) [do 

Cubo Mágico] (13). F2: Seis quadrados (23) [figuras planas] (7), um 
em cada lado (21) [do Cubo Mágico] (13). F4: 6 quadrados (23) 

[figuras planas] (7) um em cada lado (21) [do Cubo Mágico] (13). M3: 

Um quadrado (23) [figura plana] (7) em cada lado (21) [do Cubo 
Mágico] (13). 

03) É possível fazer uma relação entre o número de cores e a 

quantidade de figuras planas existentes no Cubo Mágico? Justifique 

sua resposta. 
M1: Sim. O número de cores (21) [do Cubo Mágico] (13) é igual ao 

número de quadrados (26). F2: Sim. O número de cores (21) [do Cubo 

Mágico] (13) é igual ao número de quadrados) (26). F4: Sim. O número 
de cores (21) [do Cubo Mágico] (13) é igual ao número de quadrados 

(26). M3: Sim. O número de cores (21) [do Cubo Mágico] 
(13) é igual ao número de quadrados (26). 

04) Os lados do Cubo Mágico são formados por quais figuras 
geométricas? Explique a sua resposta. 
M1: Quadrados (23), porque ele possui quatro lados (25). F2: 

Quadrado (23), porque ele é um cubo e tem quatro lados (25). F4: 
Quadrados (23) porque tem 4 lados (25). M3: Sim, quadrados (23). 

4a: Você consegue determinar quantas figuras geométricas formam o 

cubo? a) ( ) Sim. Explique a sua resposta. b) ( ) Não. Explique a sua 

resposta. 
M1: Sim. 6 quadrados (23). F2: Sim. 6 quadrados (23). F4: Sim. 6 
quadrados (23). M3: Sim. 6 quadrados (23). 
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05: Ao analisar os lados diferentes do Cubo Mágico é possível notar 

alguma diferença entre eles? a) ( ) Sim. Justifique sua resposta. b) ( ) 

Não. Justifique a sua resposta. 
M1: Todos os lados (7) [do Cubo Mágico] (13) são iguais (25) menos 

as cores (21). F2: Todos os lados (7) [do Cubo Mágico] (13) são iguais 

(25) com exceção as cores (21). M3: Todos [os lados (7) do Cubo 
Mágico] (13) são iguais (25). F4: “todos [os lados (7) do Cubo 
Mágico] (13) são iguais (25). 

resolver o Cubo Mágico 

 

 

 

(19) Desenvolvimento 
do pensamento 

 

 

 

(21) Características do 

cubo 

 

 

 

(22) Mediação de 

material manipulativo 

 

 

 

 

(23) Figuras 
geométricas planas 

 

 

 

25) Definições 
geométricas 

 

 

 

 

(26) Matematização 

 

 

 

 

(28) Visualização 

06: O Cubo Mágico possui um eixo central que nos permite girá-lo 

tanto na horizontal quanto na vertical. Realize os movimentos no Cubo 
Mágico descritos abaixo e descreva as mudanças que forem 

identificadas ao: a) Girar a peça da parte superior. b) Girar a peça 

da parte inferior. c) Girar a peça central. 
M1: As cores (21). F2: As cores (21). F4: As cores (21). M3: As cores 
(21). Sem girar o Cubo Mágico (19) teria apenas uma cor em 
cada lado (16). 

07: Pegue o seu Cubo Mágico e realize movimentos variados de 

acordo com a sua preferência. Após realizar os movimentos descreva: 
a) Quantas cores aparecem em cada lado do Cubo Mágico? 

M1: 5 cores [em cada lado (21) do Cubo Mágico] (13). F2: 5 cores [em 
cada lado (21) do Cubo Mágico] (13). F4: 3 cores [em cada lado 
(21) do Cubo Mágico] (13). M3: 6 cores [em cada lado (21) do Cubo 

Mágico](13). 

b: A quantidade de cores é a mesma em todos os lados do Cubo 
Mágico? Justifique sua resposta. 
M1: Não. Os movimentos alteram as cores (21) [Cubo Mágico] (13). 

F2: Não, os movimentos alteram as cores (21) [Cubo Mágico] (13). 

F4: Não. Os movimentos alteram as cores (21) {Cubo Mágico] (13). 
M3: Não. Os movimentos alteram as cores (21) [Cubo Mágico] (13). 

c: Você acha que a quantidade de cores torna a medida do lado 

diferente? Justifique sua resposta. 

M1: Não. Porque as cores só alteram a aparência (28) do Cubo. 

[Mágico] (13). F2: Não. Porque as cores só alteram a aparência (28) 

do Cubo. [Mágico] (13). F4: Não. As cores só alterarão o desenho 
(28) do cubo [Mágico] (13). M3: Não. Os movimentos alteram as 
cores (28) [Cubo Mágico] (13). 

08: Você terá agora 5 minutos para tentar resolver o Cubo Mágico, 

ou seja, tentar deixar cada lado com apenas uma cor. Relate a seguir 

como foi a experiência. 
M1: A experiência [de tentar resolver (17) o Cubo Mágico] (13) foi 

legal (17) e difícil (14), tem que ter paciência e raciocínio (17). F2: É 

difícil (14). Até o dono demorou 1 mês imagina eu (15). 

09: O que você achou da experiência de trabalhar com o Cubo Mágico 

e tentar resolvê-lo? ( ) Excelente ( ) Ótima ( ) Regular ( ) Ruim. 

Justifique a sua resposta. 

M1: Excelente (22). F2: Excelente (22). Porque é mais divertido (17). 
F4: Excelente (22). M3: Ótima (22). 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após finalizar a determinação dos códigos preliminares no processo de codificação 

aberta do primeiro bloco de atividades o professor-pesquisador procedeu com a 
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codificação axial para que pudesse determinar as categorias conceituais relacionadas com 

esse instrumento de coleta de dados. 

 
3.3.1.2. Codificação Axial dos Dados Coletados no Primeiro Bloco de Atividades 

 
 

O quadro 9 mostra a codificação axial dos códigos preliminares que foram 

identificados análise das respostas dadas pelos participantes desse estudo para as questões 

do primeiro bloco de atividades, que foram agrupados pelos professor-pesquisador em 

categorias conceituais por meio da codificação axial. 

 

Quadro 9: Categorias conceituais identificadas na codificação axial 
 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

(7) Estudo da geometria 

(21) Características do cubo 
(23) Figuras geométricas planas 
(25) Definições geométricas 

Geometria no Ambiente 
Escolar 

(5) Desenvolvimento do raciocínio 

(13) Cubo Mágico 
(14) Dificuldades com a resolução do Cubo Mágico 

(15) Meta do Cubo Mágico. 

(16) Objetivo do Cubo Mágico 
(17) Motivação em resolver o Cubo Mágico 
(19) Desenvolvimento do pensamento 

(22) Mediação de material manipulativo 

 

 

 

Ação Pedagógica do Cubo 
Mágico 

(26) Matematização 
(28) Visualização 

Modelagem Matemática 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A seguir, apresenta-se a análise dos dados coletados no Bloco de Atividades 2: 

Trabalhando com Conceitos da Geometria Plana por meio do Cubo Mágico. 

 

3.3.2. Apresentação e Análise dos Dados Coletados Bloco de Atividades 2: Trabalhando 

com Conceitos da Geometria Plana por meio do Cubo Mágico 

 

O Bloco de Atividades 2: Trabalhando com Conceitos da Geometria Plana por meio 

do Cubo Mágico Esse bloco de atividades foi realizado com os participantes desse estudo 

nos dias 22 e 24 de março de 2021, de maneira virtual, através de vídeo chamada pelo 

GoogleMeet. Os encontros aconteceram no horário das 13 às 14 horas. Destaca-se que 15 

(quinze) minutos antes do início da aula, o professor-pesquisador, enviou no grupo de 

WhatsApp dos participantes, o link da reunião para realização desse encontro síncrono. 
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Todos os participantes ingressaram na sala virtual no horário previsto e participaram das 

atividades normalmente. 

Contudo, o participante M1 ficou sem conexão com a internet e, por esse motivo, não 

participou das atividades iniciais relacionadas com as questões numeradas de 01 a 04 que 

foram propostas para esse bloco. Nesse sentido, ressalta-se que, durante a aula realizada no 

dia 22 de março de 2021, a conexão da internet da participante F4 apresentou instabilidade 

e para que pudesse participar da aula, essa participante utilizou os recursos móveis de seu 

celular e, por essa razão, permaneceu com a sua câmera desligada. 

É importante comentar que, nesse dia, a internet de todos os participantes e do 

professor-pesquisador estava instável, sendo que, em comum acordo, todos os participantes 

ficariam com as câmeras desligadas para evitar a queda da comunicação. Desse modo, os 

participantes somente utilizariam as suas câmaras quando fossem mostrar algum detalhe 

relacionado com a atividade que estavam realizando ou quando solicitados pelo professor- 

pesquisador. 

A segunda parte das atividades do Segundo Bloco de Atividades, teve a participação 

de todos os 4 (quatro) participantes. Durante a realização das atividades, no dia 24 de março 

de 2021, houve uma queda de energia elétrica em vários bairros da cidade, afetando 

diretamente na realização do encontro síncrono. Assim, as atividades que se iniciaram às 13 

horas e tiveram a duração de 10 minutos. 

Então, como a previsão do restabelecimento da energia estava previsto para às 15 

horas, o professor-pesquisador, em comum acordo com todos os participantes e seus 

responsáveis decidiram, através de mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp, encerrar a 

atividade daquele dia e concluí-la na semana seguinte. Assim sendo, no dia 05 de abril de 

2021, no horário de 13 às 14 horas, as atividades foram retomadas e concluídas com a 

presença de todos os participantes. 

É necessário reafirmar que o principal objetivo dessa atividade foi estudar os conceitos 

primitivos da Geometria Plana, bem como outros conceitos geométricos que também são 

importantes para a resolução das situações-problema propostas em sala de aula. Nesse 

contexto, para a realização dessas atividades, cada participante recebeu um Cubo Mágico 

para estudarem os conceitos geométricos primitivos, que de acordo com Grando (2008), não 

possuem uma definição, como, por exemplo, o ponto, a reta e o plano, que propiciam uma 

base para a construção de postulados (ou axiomas) que formarão a estrutura lógica e formal 

de uma determinada teoria. 
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Contudo, antes da realização das atividades do segundo bloco, o professor- 

pesquisador elaborou uma apresentação sobre os principais conceitos das Geometrias Plana 

e Espacial para discuti-los com os participantes dessa pesquisa, com o objetivo de 

compreender o seu entendimento com relação às essas noções, bem como verificar se 

poderiam relacionar esses conceitos com a sua realidade. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram que 

essa conversa inicial com os participantes teve, aproximadamente, 40 minutos de duração, 

sendo que essa interação propiciou que esses participantes refletissem sobre as aplicações da 

Geometria e, principalmente, relacionassem essas noções com a sua vida e com atividades 

presentes em seu no cotidiano. 

Iniciando a análise das atividades desse bloco, o professor-pesquisador propôs a 

questão1: Você consegue ver no Cubo Mágico algo que possa estar relacionado com a ideia 

de ponto e de reta? ( ) Sim ( ) Não. Se sim, identifique no desenho a seguir, explicando a sua 

resposta. Se não, explique a sua resposta. As respostas dadas para essa questão mostraram 

que todos os 4 (quatro) participantes identificaram no Cubo Mágico elementos que têm 

relação com os conceitos de ponto e de reta. 

Por exemplo, a participante F2 respondeu que “Sim. Nas quinas (Vértices). As retas 

nas laterais do Cubo e entre os Cubo Menores”. Por outro lado, o participante M3 se limitou 

a responder que “Sim”, sem justificar a sua resposta enquanto o participante M1 estava 

ausente da realização dessa atividade por problemas de conexão com a internet. A figura 45 

mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 45: Resposta dada pela participante F2 para a questão 1 do segundo bloco de 
atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram que 

a participante F2 perguntou durante a realização das atividades se os lados do cubo possuíam 

algum nome diferente, pois tinha pesquisado sobre esse fato na internet e isso a deixou com 

dúvidas. Então, o professor-pesquisador explicou para os participantes que na Geometria, os 

lados das figuras são comumente chamados de arestas. 
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A análise das respostas dadas para a questão 2: Os lados do Cubo são formados por 

qual figura geométrica? ( ) Quadrado ( ) Retângulo ( ) Triângulo. Explique como você 

identificou essas figuras, mostraram que 3 (três) participantes, F2, F4 e M3, responderam 

que os “lados do Cubo Mágico são formados por quadrados” enquanto o participante M1 

estava ausente da realização dessa atividade por problemas de conexão com a internet. 

Em seguida, as respostas dadas pelos participantes para o item a: Qual é a 

característica principal da figura geométrica que representa o lado do cubo? ( ) Lados com 

medidas Diferentes. ( ) Lados com medidas Iguais. Explique a sua resposta, mostraram que 

3 (três) participantes responderam que a principal característica do quadrado é que essa 

figura geométrica “possui todos os lados iguais”. 

Por exemplo, a participante F4 afirmou que a principal característica do “Quadrado 

são os lados iguais” enquanto o participante M3 comentou que são os “Quadrados. Os lados 

são iguais e formam um quadrado”. A figura 46 mostra a resposta dada pela participante F2 

para esse item. 

 
Figura 46: Resposta dada pela participante F2 para o item a da questão do segundo bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram 

que 3 (três) participantes comentaram que tiveram facilidade para perceber que todos os 

lados do Cubo Mágico são iguais. Em seguida, o professor-pesquisador perguntou para os 

participantes se a noção de lados iguais pode ser associada a qualquer cubo e de qualquer 

tamanho, sendo que esses participantes responderam essa pergunta de maneira positiva. 

Posteriormente, o professor-pesquisador solicitou que os participantes refletissem 

sobre a seguinte situação-problema: “Imaginem que o quarto onde vocês estão assistindo a 

nossa aula tenha todas as paredes medindo 3 metros. Então, esse quarto pode ser considerado 

como um Cubo?”. Após refletirem sobre essa questão, 3 (três) participantes responderam 

que “Sim”, mas não justificaram a sua resposta. Por outro lado, a participante F4 afirmou 

que “nem sempre as medidas das paredes do quarto são iguais e então não seria 
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um Cubo”. Contudo, destaca-se que os demais participantes concordaram com a conclusão 

da participante F4, sendo que, em seguida, o professor-pesquisador prosseguiu com a 

condução das atividades propostas para esse bloco. 

Em seguida, o professor-pesquisador propôs a questão 3) As retas são linhas 

infinitas, ou seja, não possuem começo e nem fim. As semirretas são linhas que possuem 

início e não possuem fim e os segmentos de reta são linhas que possuem início e fim. a) 

Analisando o Cubo Mágico, qual o nome dado para cada uma de suas linhas? ( ) Retas ( ) 

Semirretas ( ) Segmentos de Reta. Justifique sua resposta. 

As respostas dadas para essa questão mostraram que 3 (três) participantes 

responderam que as “linhas do Cubo Mágico são segmentos de reta” enquanto o participante 

M1 estava ausente da realização dessa atividade por problemas de conexão com a internet. 

Por exemplo, a participante F4 assinalou a opção segmentos de reta, contudo, não justificou 

a sua resposta enquanto o participante M3 respondeu que as linhas do Cubo Mágico são 

denominadas de “Segmentos de reta. Porque elas têm começo e fim”. 

A análise questão do item b: Você consegue determinar com auxílio do Cubo Mágico 

a quantidade de linhas que possui? Explique a sua resposta, mostra que 3 (três) participantes 

responderam que são “12 [linhas] na parte externa e 24 [linhas] na parte interna”. A figura 

47 mostra a resposta dada pela participante F2 para esse item. 

 

Figura 47: Resposta dada pela participante F2 para o item b da questão 3 do segundo bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram 

que durante a realização desse item, os 3 (três) participantes responderam esse item da 

mesma maneira, haja vista que a participante F2 respondeu essa perguntada no microfone. 

Contudo, esses participantes evidenciaram o seu entendimento sobre esse item em virtude 

das respostas dadas para as questões formuladas pelo professor-pesquisador sobre esse 

conteúdo durante a realização das atividades seguintes. 

A análise das respostas dadas para a questão 4: A quantidade de linhas em cada lado 

do Cubo Mágico é a mesma? Justifique sua resposta, mostra que os 3 (três) 
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participantes responderam positivamente essa questão. Por outro lado, o participante M1 

estava ausente da realização dessa atividade por problemas de conexão com a internet. Por 

exemplo, o participante M3 afirmou que “Sim. Os lados são iguais” enquanto a participante 

F4 se limitou a responder que “Sim”, contudo, não justificou a sua resposta. A figura 48 

mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 48: Resposta dada pela participante F2 para a questão 4 do segundo bloco de 

atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo mostraram que durante a realização 

dessa questão, o professor-pesquisador perguntou se a quantidade de linhas em cada lado do 

Cubo Mágico é a mesma para qualquer figura geométrica. Desse modo, os 3 (três) 

participantes responderam que “Não”, pois essa quantidade “depende da figura geométrica” 

estudada. Por exemplo, a participante F2 comentou que “para saber era preciso ver a figura 

e contar o número de linhas”. 

A análise das respostas dadas para a questão 5: Segmentos de reta paralelos possuem 

a mesma inclinação e por essa razão eles nunca se encontram. a) Em cada lado do cubo 

mágico quantos segmentos paralelos existem?, mostra que os 3 (três) participantes 

responderam o item a dessa questão enquanto 1 (um) participante, M1, não o respondeu. Por 

exemplo, o participante M3 e as participantes F2 e F4 responderam que são “2 segmentos 

paralelos”. 

As respostas dadas para o item a: Se tomarmos como base todo o Cubo Mágico, 

quantos segmentos paralelos existem?, mostraram que 3 (três) participantes responderam 

esse item enquanto 1 (um) participante, M1, não o respondeu. Por exemplo, os participantes 

M3, F2 e F4 responderam que são “12 segmentos paralelos”. 

A análise das respostas dadas para o item c: Um segmento que se encontra na 

horizontal pode ser paralelo com um segmento que esteja na vertical? ( ) Sim ( ) Não. 

Explique a sua resposta, mostra que os 4 (quatro) participantes responderam negativamente 

essa questão. Por exemplo, a participante F2 respondeu que “Não. Porque eles são 

concorrentes”, a participante F4 também respondeu que “Não. São concorrentes”. 
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Por outro lado, o participante M3 se limitou a responder que “Não”, pois não justificou a 

sua resposta. A figura 49 mostra a resposta dada pela participante F2 para esse item. 

 

Figura 49: Resposta dada pela participante F2 para o item c da questão 5 do segundo bloco 

de atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A seguir, o professor-pesquisador propôs a questão 6: Quando dois segmentos de 

reta, duas retas ou duas semirretas se cruzam, ou seja, se encontram, dizemos que elas 

possuem um ponto em comum. Elas recebem o nome de retas concorrentes. a) No cubo 

mágico você consegue identificar quantos pontos existem? ( ) Sim. Qual o valor encontrado? 

Explique a sua resposta. (  ) Não. Explique a sua resposta. 

A análise das respostas dadas para essa questão mostrou que os 4 (quatro) 

participantes determinaram a quantidade de pontos em comum entre os segmentos de reta 

do Cubo Mágico. Por exemplo, a participante F2 encontrou 8 (oito) pontos, a participante 

F4 encontrou 5 (cinco) pontos enquanto o participante M3 encontrou 4 (quatro) pontos. 

Nesse sentido, a participante F2 complementou a sua resposta ao afirmar que 

“Encontrei 8 pontos. Eu contei só na parte externa”, o participante M1 respondeu que “Achei 

8. Contei 8 na parte externa”, o participante M3 comentou que “Sim, encontrei 4 pontos” 

enquanto a participante F4 afirmou que “contei 5 pontos na parte externa”. 

A análise do item b) Quando duas retas, semirretas ou segmentos de reta possuem 

direções diferentes elas formam entre si o que chamamos de vértice. Ele pode ser 

representado por um ponto. A partir de cada vértice existem quantos segmentos de reta? 

Explique como você encontrou esse valor, mostra os 4 (quatro) participantes responderam 

esse item. 

Por exemplo, os participantes M1 e M3 responderam que são “3 segmentos” e as 

participantes F2 e F4 responderam que são “4 segmentos”. Por exemplo, a participante F2 

respondeu que são “4, porque tem 4 pontas”, a participante F4 afirmou que são “4 pontos” 

enquanto o participante M3 respondeu que são “3 porque são os segmentos de cada vértice”. 
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A análise das respostas dadas para o item c) O número de vértices é igual ao número 

de pontos? ( ) Sim ( ) Não. Explique a sua resposta, mostra que 3 (três) participantes 

responderam positivamente essa questão enquanto 1 (um) participante, F4, a respondeu 

negativamente, porém, não justificou a sua resposta. Por exemplo, os participantes M1 e M3 

responderam que “Sim”, porém não justificaram a sua resposta enquanto a participante F2 

comentou que “Sim, porque tem 4 linhas retas”. 

As respostas dadas para o item d) Quando uma reta, semirreta ou segmento de reta 

estão na horizontal e uma outra na vertical formando um ângulo de 90 graus, dizemos que 

elas são perpendiculares. Você consegue identificar no cubo se existem pares de segmentos 

de retas perpendiculares? ( ) Sim. Quantos? Explique a sua resposta. ( ) Não. Explique a 

sua resposta, mostra que os 4 (quatro) participantes responderam positivamente essa questão. 

Por exemplo, os participantes M1 e M3 responderam “Sim, 12” enquanto a 

participante F4 respondeu “Sim”, contudo, não justificou a sua resposta. A figura 50 mostra 

a resposta dada pela participante F2 para esse item. 

 
Figura 50: Resposta dada pela participante F2 para a questão 6 do segundo bloco de 

atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 7: Com o auxílio de uma régua meça o 

valor de cada segmento de reta. Os valores são iguais? ( ) Sim ( ) Não. Explique a sua 

resposta, mostra que os 4 (quatro) participantes responderam essa questão positivamente, 

pois os “valores são iguais”. Por exemplo, a participante F2 respondeu “6. Sim. Porque as 

retas do cubo são iguais”, o participante M3 afirmou que “Sim, 6” enquanto a participante 

F4 comentou que “Sim. É igual porque as retas são iguais”. A figura 51 mostra a resposta 

dada pela participante F2 para essa questão. 
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Figura 51: Resposta dada pela participante F2 para a questão 7 do segundo bloco de 

atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para a questão 8: É possível medir o tamanho do ponto? (   ) Sim. 

( ) Não. Justifique sua resposta, mostraram que 2 (dois) participantes responderam essa 

questão positivamente enquanto 2 (dois) participantes a responderam negativamente. 

Por exemplo, a participante F2 e o participante M1 responderam que “Não”, porém, 

não justificaram as suas respostas. Contudo, a participante F4 e o participante M3 

comentaram que “Sim”, mas também não justificaram as suas respostas. A figura 52 mostra 

a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 52: Resposta dada pela participante F2 para a questão 8 do segundo bloco de 

atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Para finalizar a parte analítica desse bloco de atividades, o professor-pesquisador 

propôs a questão 9) É dentro dos planos que são definidas as figuras geométricas 

bidimensionais (comprimento e largura), pois é como se o plano fosse uma extensão 

perpendicular da reta. Sendo assim, o plano é a superfície na qual as figuras construídas 

contam com a possibilidade de ter largura e comprimento. Considerando o que foi citado 

anteriormente e com auxílio do Cubo Mágico, responda às seguintes perguntas: a) Quantas 

figuras bidimensionais, ou seja, de duas dimensões (comprimento e largura) você consegue 

identificar no cubo mágico? Explique a sua resposta. 

As respostas dadas para essa questão mostraram que os 4 (quatro) participantes 

responderam essa questão de maneiras diferentes. Por exemplo, a participante F2 respondeu 

que “Contei os quadrados menores. Total 54”, o participante M1 afirmou que essa quantidade 

“1 em cada lado do cubo”, a participante F4 comentou que “Só considerei o quadrado que 

forma a parte externa” enquanto o participante M3 respondeu “6”, contudo, não justificou a 

sua resposta. 
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A análise das respostas dadas para o item b) Sabendo que no plano as figuras têm a 

possibilidade de ter largura e comprimento, podemos dizer que o cubo é limitado por 

quantos planos? a) 6 ( ) b) 12 ( )   c) 3 ( )   d) 1 ( ). Explique a sua resposta, mostra que 3 

(três) participantes responderam que o “Cubo é limitado por 6 planos” enquanto 1 (um)  

participante, M3, não respondeu essa questão. Por exemplo, o participante M1 responderam 

que o “cubo é limitado por 6 planos” enquanto a participante F2 se limitou a responder “6”, 

contudo, não justificou a sua resposta. 

A análise das respostas dadas para o item c: É possível dizer que no Cubo Mágico o 

número de lados é igual ao número de planos? Explique a sua resposta, mostra que os 4 

(quatro) participantes responderam que “Sim”, contudo não justificaram a sua resposta. A 

figura 53 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 
Figura 53: Resposta dada pela participante F2 para o item c da questão 9 do segundo bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 
Ao finalizar a fase analítica com relação ao segundo bloco de atividades, o professor-

pesquisador iniciou o processo de codificação aberta dos dados coletados por meio desse 

instrumento. 

 
3.3.2.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados no Segundo Bloco de Atividades 

 
 

O quadro 10 mostra os códigos preliminares obtidos por meio da codificação aberta, 

que foi realizada com relação à análise dos dados coletados no segundo bloco de atividades. 

 

Quadro 10: Códigos preliminares identificados na codificação aberta no segundo bloco de 

atividades 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

01: Você consegue ver no Cubo Mágico algo que possa estar 

relacionado com a ideia de ponto e de reta? ( ) Sim ( ) Não. Se sim, 
identifique no desenho a seguir, explicando a sua resposta. Se não, 
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explique a sua resposta. 

F2 :Sim. Nas quinas (29) (Vértices) (25). As retas nas laterais (28) do 

Cubo [Mágico] (13) e entre Cubos Menores (20). F4: Sim. As quinas 
(29) do Cubo [Mágico] (13) são os vértices (25). M3: Sim (28). 

 

 

 

 

4) Dificuldades com a 

Matemática e a Geometria 

 

 

 

 

 

 
13) Cubo Mágico. 

 

 

 

 

 

 

 
20) Sólidos Geométricos 

 

 

 

 

 

 

 
21) Características do 

Cubo 

 

 

 

 

 

 

 
23) Figuras geométricas 

planas 

02: Os lados do Cubo são formados por qual figura geométrica? ( ) 

Quadrado ( ) Retângulo ( ) Triângulo. Explique como você identificou 

essas figuras. 

F2, F4, M1, M3: Quadrados (23). Os lados do Cubo Mágico (13) são 

formados por quadrados (21). 
02:a) Qual é a característica principal da figura geométrica que 

representa o lado do cubo? ( ) Lados com medidas Diferentes. ( ) Lados 

com medidas Iguais. Explique a sua resposta. 
F2: Quadrados (23). Lados com medidas iguais (25) formam um 

quadrado (23). F4: Os lados do quadrado são iguais (25). M3: 

Quadrados (23). Os lados são iguais (25) e formam um quadrado 
(23). O quadrado possui todos os lados iguais (25). 

03) As retas são linhas infinitas, ou seja, não possuem começo e nem 

fim. As semirretas são linhas que possuem início e não possuem fim e 

os segmentos de reta são linhas que possuem início e fim. a) 

Analisando o Cubo Mágico, qual o nome dado para cada uma de suas 
linhas? ( ) Retas ( ) Semirretas ( ) Segmentos de Reta. Justifique sua 

resposta. 

F2: Segmentos de reta (30). Porque elas tem começo e fim (25). M3: 
Segmentos de reta (30) porque elas começam e fim (25). F4: 

Segmentos de reta (30). As linhas (29) do Cubo Mágico (13) são 

segmentos de reta (30). Porque elas têm começo e fim (25). 
03: b) Você consegue determinar com auxílio do Cubo Mágico a 

quantidade de linhas que possui? Explique a sua resposta. 

F2: 12 [linhas] (24) na parte externa (28). 24 [linhas] (24) na parte 
interna (28). F4: 12 [linhas] (25) na parte externa (28). 24 [linhas] 

(24) na parte interna (28). M3: 12 [linhas] (24) na parte externa (28). 

24 [linhas] (254)) na parte interna (28). Para identificar esses pontos 
(25), é necessário contar somente a parte externa do Cubo ou se é 

preciso contar também a parte interna do cubo que formam os 
quadrados menores (26). 

04) A quantidade de linhas em  cada lado do Cubo Mágico é a 

mesma? Justifique sua resposta. 
F2: Sim (28). Porque os lados do Cubo [Mágico] (13) são iguais (25). 

M3: Sim (28). Os lados [do Cubo Mágico] (13) são iguais (25). F4: 

Sim (28). 

05) Segmentos de reta paralelos possuem a mesma inclinação e por 
essa razão eles nunca se encontram. a) Em cada lado do cubo mágico 

quantos segmentos paralelos existem? 

F2: 2 (24) segmentos paralelos (30) [em cada lado do Cubo Mágico] 
(13). F4: 2(24) segmentos paralelos (30) [em cada lado do Cubo 

Mágico] (13). M3: 2 (24) segmentos paralelos (30) [em cada lado do 

Cubo Mágico] (13). 
b) se tomarmos como base todo o Cubo Mágico, quantos segmentos 

paralelos existem? 

F2: 12 (24) segmentos paralelos (30) [em cada lado do Cubo Mágico] 
(13). F4: 12 (24) segmentos paralelos (30) [em cada lado do Cubo 

Mágico] (13). M3: 12 (24) segmentos paralelos (30) [em cada lado do 
Cubo Mágico] (13). 
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c) Um segmento que se encontra na horizontal pode ser paralelo com 

um segmento que esteja na vertical? ( ) Sim ( ) Não. Explique a sua 

resposta. 
M1: Não. Porque eles [segmentos de reta] (30) são concorrentes (25). 
F2: Não. Porque eles [segmentos de reta] (30) são concorrentes (25). 

F4: Não. São concorrentes (25) [segmentos de reta] (30). M3: Não. 

(25). As retas paralelas (30) não se encontram nunca (25) e as 
concorrentes (30) se encontram (25). 

24) Identificação de 

medidas, perímetro e área 

 

 

 

 

 

 

 
25) Definições 

geométricas 

 

 

 

 

 

 

 
26) Matematização 

 

 

 

 

 

 

 

 
28) Visualização 

 

 

 

 

 

 

 

 
29) Linguagem 
geométrica própria 

 

 

 

 

 

 

 

 
30) Elementos 
geométricos 

06) Quando dois segmentos de reta, duas retas ou duas semirretas se 

cruzam, ou seja, se encontram, dizemos que elas possuem um ponto 

em comum. Elas recebem o nome de retas concorrentes. a) No cubo 
mágico você consegue identificar quantos pontos existem? ( ) Sim. 

Qual o valor encontrado? Explique a sua resposta. ( ) Não. Explique a 

sua resposta. 

M1: 8. Contei 8 [pontos] (24) na parte externa (28) [do Cubo Mágico] 
(13). F2: 8 [pontos] (25). Eu contei [os pontos] (24) só na parte 

externa (28) [do Cubo Mágico] (13). F4: contei 5 [pontos] (24) na 

parte externa (28) [do Cubo Mágico] (13). M3: Sim. 4 pontos (24). 
b) Quando duas retas, semirretas ou segmentos de reta possuem 
direções diferentes elas formam entre si o que chamamos de vértice. 

Ele pode ser representado por um ponto. A partir de cada vértice 

existem quantos segmentos de reta? Explique como você encontrou 
esse valor. 

F2: 4. (24) Porque tem 4 pontas [vértices] (25). M1: 3. (24) Porque são 

os segmentos [de reta] (30) que se encontram (25). F4: 4 pontos (24). 

(25) M3: 3 (24). Porque são os segmentos [de reta] (30) de cada 

vértice (25). 
c) O número de vértices é igual ao número de pontos? ( ) Sim ( ) Não. 
Explique a sua resposta. 

F2: Sim [é igual] (24). Porque tem 4 linhas retas (25). M1: Sim [é igual] 
(24). F4: não [é igual] (4). M3: Sim [é igual] (24). 

d) Quando uma reta, semirreta ou segmento de reta estão na 
horizontal e uma outra na vertical formando um ângulo de 90 graus, 

dizemos que elas são perpendiculares. Você consegue identificar no 

cubo se existem pares de segmentos de retas perpendiculares? ( ) Sim. 

Quantos? Explique a sua resposta. ( ) Não. Explique a sua resposta. 

F2: Sim, 12 (24) [segmentos de reta perpendiculares] (30). Porque 2 

x 6 = 12 (27). M1: Sim. 12 (24) [segmentos de reta perpendiculares] 
(30). F4: Sim (24). M3: Sim, 8 (24) [segmentos de reta 

perpendiculares] (30). Se em cada quadrado existem duas retas 
perpendiculares (31), então no quadrado todo existem 12 (32). 

07) Com o auxílio de uma régua meça o valor de cada segmento de 

reta. Os valores são iguais? ( ) Sim ( ) Não. Explique a sua 

resposta. 
F2: 6. Sim. (24) Porque as retas (30) do cubo [Mágico] (13) são 
iguais (25). M1: Não (4). Porque as retas (30) [do Cubo Mágico] (13) 

são iguais (25). F4: Sim. É igual (25) porque as retas (30) [do Cubo 

Mágico] (13) são iguais (25). M3: Sim, 6 (24). Nem sempre as 

medidas das paredes do quarto são iguais (31) e então não seria um 

Cubo (32). 

08) É possível medir o tamanho do ponto? ( ) Sim. ( ) Não. Justifique 
sua resposta. 
F2 e M1: Não (26). F4 e M3: Sim (26). É possível (31), é só pegar 
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uma régua e medir o tamanho da bolinha do ponto (32).  

 

 

 

 

 

 
31) Compreender 
situações-problema 

 

 

 

 

 

 

 
32) Interpretação de 

resultados 

09) É dentro dos planos que são definidas as figuras geométricas 

bidimensionais (comprimento e largura), pois é como se o plano fosse 

uma extensão perpendicular da reta. Sendo assim, o plano é a 
superfície na qual as figuras construídas contam com a possibilidade 

de ter largura e comprimento. Considerando o que foi citado 

anteriormente e com auxílio do Cubo Mágico, responda às seguintes 
perguntas: a) Quantas figuras bidimensionais, ou seja, de duas 

dimensões (comprimento e largura) você consegue identificar no cubo 

mágico? Explique a sua resposta. 
F2: Contei os quadrados menores (26). Total 54 (24). M1: 1 (24) em 

cada lado (31) do cubo [Mágico] (13). F4: Só considerei (32) o 

quadrado (23) que forma a parte externa (28) [do Cubo Mágico] (13). 

M3: 6 (24) [figuras bidimensionais] (23). 
b) Sabendo que no plano as figuras têm a possibilidade de ter largura 

e comprimento, podemos dizer que o cubo é limitado por quantos 

planos? a) 6 ( ) b) 12 ( ) c) 3 ( ) d) 1 ( ). Explique a sua resposta. 
F2: 6. Porque para formar o cubo [Mágico] (13) precisa de 6 planos 
(25). Se um cubo tem 6 quadrados (31) então ele tem 6 planos (32). 

M1: 6 (24). Porque para formar o cubo [Mágico] (13) precisa de 6 

planos (25). F2: 6 (24). M3: Não sei (4). 
c) É possível dizer que no Cubo Mágico o número de lados é igual ao 

número de planos? Explique a sua resposta. 
F2, M1, F4 e M3: Sim (24). Como o Cubo tem 6 quadrados (31) 

então 6 planos (32). 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após finalizar a determinação dos códigos preliminares no processo de codificação 

aberta do segundo bloco de atividades o professor-pesquisador procedeu com a codificação 

axial para que pudesse determinar as categorias conceituais relacionadas com esse 

instrumento de coleta de dados. 

 
3.3.2.2. Codificação Axial dos Dados Coletados no Segundo Bloco de Atividades 

 
 

O quadro 11 mostra a codificação axial dos códigos preliminares que foram 

identificados análise das respostas dadas pelos participantes desse estudo para as questões 

do segundo bloco de atividades, que foram agrupados pelos professor-pesquisador em 

categorias conceituais por meio da codificação axial. 



153 
 

Quadro 11: Categorias conceituais identificadas na codificação axial do segundo bloco de 

atividades 
 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

(4) Dificuldades com a Matemática e a Geometria 
(23) Figuras geométricas planas 
(20) Sólido geométrico 

(21) Características do Cubo 
(25) Definições geométricas 
(30) Elementos geométricos 

 
 

Geometria no Ambiente Escolar 

(13) Cubo Mágico 
(29) Linguagem geométrica própria 

Ação Pedagógica do Cubo Mágico 

(24) Identificação de medidas, perímetro e área 
(26) Matematização 

(28) Visualização 
(31) Compreender situações-problema 
(32) Interpretação de resultados 

 
 

Modelagem Matemática 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A seguir, apresenta-se a análise dos dados coletados no Terceiro Bloco de Atividades: 

Trabalhando com Conceitos das Geometrias Plana e Espacial por Meio do Cubo Mágico. 

 
3.3.3. Apresentação e Análise do Terceiro Bloco de Atividades: Trabalhando com 

Conceitos das Geometrias Plana e Espacial por Meio do Cubo Mágico 

 
O terceiro bloco de atividades: Trabalhando com Conceitos das Geometrias Plana 

e Espacial por Meio do Cubo Mágico, teve como objetivo estudar os conceitos relacionados 

com a Geometria Plana sobre a área e o perímetro, bem como os conceitos da Geometria 

Espacial referentes ao volume e à capacidade. 

As atividades desse bloco foram realizadas nos dias 14 de abril de 2021, 28 de abril 

de 2021 e 05 de maio de 2021, de maneira síncrona através da plataforma GoogleMeet. É 

importante destacar que, em razão do feriado nacional de 21 de abril (Tiradentes), houve 

uma negociação para a realização das atividades propostas nesse bloco, pois os participantes 

estavam tendo aulas particulares que coincidiram com os dias que o professor-pesquisador 

tinha disponibilidade para continuar com o andamento do trabalho de coleta de dados. 

Dessa maneira, por meio do WhatsApp, o professor-pesquisador, os responsáveis e 

os participantes definiram as datas citadas anteriormente como as mais adequadas para a 

realização dos encontros. É importante destacar, que durante a realização dessas atividades, 
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3 (três) participantes estavam problemas de conexão e, por essa razão, eles permaneceram 

com as suas câmeras desligadas durante quase todo o encontro. 

Além disso, 2 (dois) desses 3 (três) participantes utilizaram o telefone celular como 

um recurso que possibilitou a sua participação nessas atividades, contudo, esse fato 

dificultou a realização das tarefas nesse ambiente síncrono relacionado com a aprendizagem 

dos conteúdos geométricos propostos para essa atividade. 

A análise das respostas dadas para a questão 01) Cada lado do Cubo Mágico é 

formado por uma figura plana. Assim dizemos que as faces desse cubo são formadas por 

essa figura. Qual é o nome dessa figura? Explique a sua resposta, mostra que os 4 (quatro) 

participantes responderam que essa figura é o “quadrado”. 

Por exemplo, o participante M1 respondeu que é o “Quadrado, porque tem 4 lados 

iguais”, a participante F2 comentou que o “Quadrado, porque é 4 lados iguais”, a participante 

F4 afirmou que são “4 lados iguais” enquanto o participante M3 se limitou em responder que 

é o “quadrado”, sem justificar a sua resposta. A figura 54 mostra a resposta dada pela 

participante F2 para essa questão. 

 
Figura 54: Resposta dada pela participante F2 para o item a da questão 1 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

A análise das respostas dadas para o item b): Quantas figuras formam as laterais 

(faces) do Cubo Mágico?, mostra que os 4 (quatro) participantes responderam que o “Cubo 

Mágico é formado por seis faces laterais”. Por exemplo, a participante F2 respondeu que são 

“6 quadrados” enquanto os participantes M1, F2 e M3 afirmaram que são “6”. A figura 55 

mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 
Figura 55: Resposta dada pela participante F2 para o item b da questão 1 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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As respostas dadas para o item c): Quantas arestas tem o Cubo Mágico?, mostraram 

que os 4 (quatro) participantes responderam que o “número de arestas são 12”. Por exemplo, 

a participante F4 respondeu que são “12 arestas” enquanto os participantes F2, M1 e M3 

afirmaram que são “12” arestas. A figura 56 mostra a resposta dada pela participante F2 para 

essa questão. 

 

Figura 56: Resposta dada pela participante F2 para o item c da questão 1 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 
A análise das respostas dadas para o item d): Quantos vértice têm o Cubo Mágico?, 

mostra que 2 (dois) participantes responderam que são “8 vértices” enquanto 2 (dois) 

responderam de maneira divergente. Por exemplo, os participantes F2 e M1 responderam 

que são “8”, a participante F4 afirmou que são “6” enquanto o participante M3 respondeu 

que são “4” vértices. A figura 57 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa 

questão. 

 
Figura 57: Resposta dada pela participante F2 para o item d da questão 1 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 
A análise das respostas dadas para a questão 02): Em cada lado do cubo temos alguns 

quadradinhos menores coloridos. No item a) Em cada lado do cubo existem quantos desses 

quadradinhos?, mostra que os 4 (quatro) participantes responderam que são “9” 

quadradinhos coloridos. A figura 58 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa 

questão. 

 
Figura 58: Resposta dada pela participante F2 para o item a da questão 2 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 
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As respostas dadas para o item b): Podemos dizer que em todos as faces o número de 

quadradinhos é o mesmo? ( ) Sim. ( ) Não. Justifique sua resposta, mostraram que os 4 

(quatro) participantes responderam positivamente essa questão. Por exemplo, o participante 

M1 e as participantes F2 e F4 responderam que “Sim. Porque todos os lados são iguais” 

enquanto o participante M3 se limitou a responder que “Sim”, contudo, não justificou a sua 

resposta. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram 

que, durante a realização dessa atividade, a participante F2 complementou a sua resposta ao 

afirmar que a “quantidade de quadrados menores é a mesma. O que muda são as cores”. A 

figura 59 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 59: Resposta dada pela participante F2 para o item b da questão 2 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador. 

 
A análise das respostas dadas para o item c): Analise todas as faces do Cubo Mágico 

e responda qual o total de quadradinhos que existem em todas as faces, mostra que 3 (três) 

participantes responderam “54” e 1 (um) participante, M3, respondeu “56”. Por exemplo, os 

participantes M1 e F2 responderam “54” enquanto a participante F4 comentou que são “54. 

9 x 6”. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram 

que apesar de o participante M3 ter respondido “56”, durante a realização dessa atividade, 

quando questionando sobre esse item, esse participante respondeu que a resposta correta era 

“54”, demonstrando que se equivocou com a resposta dada anteriormente. A figura 60 mostra 

a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 60: Resposta dada pela participante F2 para o item c da questão 2 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 03): A área de cada face do cubo pode 

ser obtida quando realizamos a multiplicação de dois de seus lados. Esses lados podem 
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receber outros nomes, tais como: base, altura e aresta. a) Com auxílio de uma régua meça 

a medida de cada quadradinho e anote o seu valor aqui, mostra que 3 (três) participantes 

responderam 2 centímetros enquanto 1 (uma) participante, F2, respondeu “3 centímetros”. 

Por exemplo, a participante F4 e os participantes M1 e M3 responderam “2 centímetros”. A 

figura 61 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 61: Resposta dada pela participante F2 para o item a da questão 3 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador. 

 

As respostas dadas para o item b): Agora, calcule a área de cada quadradinho, 

mostraram que 3 (três) participantes responderam que o “lado de cada quadradinho mede 2 

cm” e, assim, concluíram que a “área do quadrado menor é de 4 centímetros quadrados”. Por 

exemplo, o participante M1 respondeu que são “4 centímetros quadrados”, o participante M1 

afirmou que são“4 cm²” enquanto a participante F4 comentou que são “4 centímetros 

quadrados”. 

Por outro lado, a participante F2 respondeu que o “lado de cada quadradinho mede 

3 cm”, determinando que a sua área é de “9 cm²”. A figura 62 mostra a resposta dada pela 

participante F2 para essa questão. 

 

Figura 62: Resposta dada pela participante F2 para o item b da questão 3 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram 

que na resolução dos itens a e b, os participantes ficaram com receio de responde essa 

questão, em razão dos valores do lado e da área de cada quadradinho, que foram encontrados 

pela participante F2 terem sido diferentes. Contudo, a participação ativa dessa participante 

pode ter ocasionado que, em algumas vezes, houvesse uma repetição das respostas dadas 

para as questões propostas nos blocos de atividade. 

A análise das respostas dadas para o item c) Cada face possui 9 quadradinhos. 

Determine a soma da área dos 9 quadradinhos, mostra que 2 (dois) participantes 
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responderam que a “soma das áreas é 36 centímetros quadrados”, 1 (um) participante, M3, 

afirmou que essa soma é de “12 centímetros quadrados” enquanto 1 (uma) participante, F2, 

comentou que essa área é “81 centímetros quadrados”. Por exemplo, os participantes M1 e 

F4 responderam que a soma da área dos 9 quadradinhos é de “36 centímetros quadrados”. A 

figura 63 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 63: Resposta dada pela participante F2 para o item c da questão 3 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para o item d) Calcule o valor da área de todos os quadradinhos 

do cubo e explique qual método você utilizou para chegar ao resultado, mostraram que os 4 

(quatro) participantes responderam essa questão de maneira distintas. Por exemplo, a 

participante F2 respondeu que a soma da área de todos os quadradinhos é de 216”. Em um 

1 lado eu contei 36 e eu multipliquei por 6”. 

Por outro lado, o participante M1 afirmou que essa é soma é de “406, pois 54 x 9 = 

406”, a participante F4 comentou que essa área é de “486. Eu somei todos os quadradinhos 

do cubo e multipliquei por 9 e deu o valor de 486” enquanto o participante M3 afirmou que 

essa área foi de “72 centímetros quadrados”. A figura 64 mostra a resposta dada pela 

participante F2 para essa questão. 

 

Figura 64: Resposta dada pela participante F2 para o item d da questão 3 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para o item e) Novamente, com auxílio de uma régua, 

meça a medida de cada lado do Cubo Mágico, mostra que 3 (três) participantes, M1, M3 e 

F4, responderam que o “lado do Cubo Mágico mede 6 centímetros” enquanto uma 

participante, F2, respondeu que o lado mede “9 cm”. A figura 65 mostra a resposta dada pela 

participante F2 para essa questão. 
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Figura 65: Resposta dada pela participante F2 para o item e da questão 3 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para o item f) Todos os lados do cubo possuem a mesma 

medida? ( ) Sim.( ) Não. Explique a sua resposta, mostra que os 4 (quatro) participantes 

responderam que “todos os lados do Cubo possuem a mesma medida”. Por exemplo, a 

participante F2 respondeu que “Sim. Porque o quadrado tem todos os lados iguais”, o 

participante M3 afirmaram que “Sim. Porque todos os lados são iguais” enquanto a 

participante F4 comentou que “Sim”, porém, não justificou a sua resposta. A figura 66 

mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 
Figura 66: Resposta dada pela participante F2 para o item f da questão 3 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para o item g) Agora, vamos calcular a área do 

quadrado que representa uma das faces do cubo, utilizando o valor que você encontrou na 

letra E. Qual será o valor da área, em cm²?, mostra que de acordo com as respostas dadas 

para o item e, os 4 (quatro) participantes calcularam essa área. Por exemplo os participantes 

M1, M3 e F4 responderam “36” enquanto a participante F2 afirmou que a área desse 

quadrado “81”. 

As repostas dadas para o item h) Calcule os valores das áreas de todas as faces do 

cubo. Explique qual método você utilizou para chegar ao resultado, mostraram que os 3 

(três) participantes que responderam no item g que a “área de cada face é 36 cm²” concluíram 

que a “área de todas as faces é 216 cm²”. Por exemplo, a participante F2 respondeu “486. 

Porque 1 lado tem 81 cm2 e tem 6 lados. 

Então, fica 81 x 6 = 486 cm2”. Por outro lado, o participante M3 se limitou a 

responder “216”, mas sem justificar a sua resposta enquanto a participante F4 respondeu 

essa área é “216. Multipliquei 36x6. O seis é os lados do cubo e o 36 é a medida”. A figura 

67 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 
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Figura 67: Resposta dada pela participante F2 para o item h da questão 3 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para o item i) Compare os valores encontrados nas 

letras D e G. Eles são iguais? ( ) Sim. ( ) Não. Explique a sua resposta, mostra que os 4 

(quatro) participantes responderam que “os valores não são iguais”. Por exemplo, a 

participante F2 respondeu que “Não. Porque um item perguntou de 1 face e o outro 

perguntou de todas as faces”. 

Nesse direcionamento, o participante M1 comentou que “Não. Uma perguntou uma 

face e a outra todas”, a participante F4 afirmou que “Não. Porque uma das perguntas 

perguntou de uma face e a outra das faces” enquanto o participante M3 se limitou a responder 

que “Não”, contudo, não justificou a sua resposta. A figura 68 mostra a resposta dada pela 

participante F2 para essa questão. 

 
Figura 68: Resposta dada pela participante F2 para o item i da questão 3 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram 

que, nessa atividade, os 4 (quatro) participantes tiverem algumas dificuldades iniciais, como, 

por exemplo, medir a aresta com a utilização da régua e realizar o cálculo da área das faces 

do cubo; para responder às questões propostas, contudo, à medida em que foram discutindo 

esses itens com a intermediação do professor-pesquisador, esses participantes entenderam e 

assimilaram como deveriam responder essas questões. 

Além disso, durante a realização dessas atividades, o participante M1 e a participante 

F4 se equivocaram, pois consideram o Cubo Mágico como uma figura plana com duas 

dimensões e não como um objeto tridimensional. 

A seguir, o professor-pesquisador propôs a questão 04) Podemos definir o volume 

como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma 

substância, como, por exemplo, a água. Da mesma forma que trabalhamos com o metro 
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linear (comprimento) e com o metro quadrado (comprimento x largura), associamos o metro 

cúbico a três dimensões: altura x comprimento x largura. a) O cubo é uma figura que possui 

comprimento, largura e altura? ( ) Sim. ( ) Não. Se sim, essas medidas são iguais ou 

diferentes?. 

A análise das respostas dadas para essa questão mostra que os 4 (quatro) participantes 

a responderam positivamente. Por exemplo os participantes M1, M3 e F2 afirmaram que 

“Sim. São iguais” enquanto a participante F4 se limitou a responder que “Sim”, porém, não 

justificou a sua resposta. A figura 69 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa 

questão. 

 

Figura 69: Resposta dada pela participante F2 para o item a da questão 4 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para o item b) Para que possamos calcular o volume 

do cubo precisamos multiplicar o comprimento, a largura e a altura. Utilizando os valores 

já encontrados anteriormente, determine o valor do volume do Cubo Mágico, mostra 4 

(quatro) participantes determinaram o volume do Cubo Mágico. 

Por exemplo, o participante M3 determinou que a “medida do lado do Cubo é 6 

centímetros e o seu volume é 216”, a participante F4 respondeu que esse volume é “6 x 6 x 

6 x 6 = 1.932”, a participante F2 comentou que esse volume é “9 x 9 x 9 = 729”. A figura 70 

mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 70: Resposta dada pela participante F2 para o item b da questão 4 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para o item c) Se o cubo tivesse as medidas de 

comprimento, largura e altura iguais a 10 cm, qual seria o volume desse cubo? Explique 

como você determinou esse volume, mostra que 3 (três) participantes responderam que o 

“volume é 1.000 centímetros cúbicos” enquanto 1 (uma) participante, F4, afirmou que esse 

volume é de “60. Multiplique 10 x 6 = 60”. Por exemplo, o participante M1 afirmou que 
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“1.000. Multipliquei 10 x 10 x 10” enquanto o participante M3 se limitou a responder 

“1000”, pois não justificou a sua resposta. A figura 71 mostra a resposta dada pela 

participante F2 para essa questão. 

 

Figura 71: Resposta dada pela participante F2 para o item c da questão 4 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para o item d) O valor encontrado nas letras B e C são 

iguais? ( ) Sim. ( ) Não. Justifique a sua resposta, mostra que os 4 (quatro) participantes 

responderam essa questão negativamente. Por exemplo, a participante F2 respondeu que 

“Não. Porque os valores são diferentes”, o participante M1 respondeu que “Não. Porque a 

altura e a largura são diferentes”, o participante M3 comentou que “Não, pois são contas 

diferentes” enquanto a participante F4 que “Não. Porque cada uma tem uma conta”. A figura 

72 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 72: Resposta dada pela participante F2 para o item d da questão 4 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram 

que, durante a realização dessa atividade, a participante F2 e o participante M3 

complementaram as suas respostas ao comentarem que a “forma de calcular o volume é a 

mesma, porém os valores serão diferentes”. 

Em seguida, o professor-pesquisador propôs o item e) Ao trabalharmos o conceito 

de volume, também trabalhamos com o conceito de capacidade. A capacidade mede a 

quantidade de armazenamento que o sólido possui. Normalmente, quando medimos a 

capacidade estamos querendo saber a quantidade de água que cabe dentro do sólido. 

Sabendo que cada cm³ representa 1 mL (mililitro), determine a capacidade do Cubo Mágico. 

Explique como você encontrou esse valor. 

A análise das respostas dadas para esse item mostra que os 4 (quatro) participantes 

responderam essas questões de acordo com o valor determinado para o volume do Cubo no 

item b dessa questão. Por exemplo, a participante F2 respondeu que a capacidade do Cubo 



163 
 

Mágico é de “729 ml”, o participante M3 comentou que essa capacidade é de “216 ml” 

enquanto a participante F4 afirmou esse cubo tem uma capacidade de “216 x 54 = 11.802 

ml”. A figura 73 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 73: Resposta dada pela participante F2 para o item e da questão 4 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para o item f) Se o cubo tivesse as medidas de 

comprimento, largura e altura iguais a 8 cm, qual seria o seu volume em cm³ e sua 

capacidade em mL?, mostra que os 4 (quatro) participantes determinaram o “volume de 512 

centímetros cúbicos”. 

Por exemplo, a participante F2 respondeu que esse volume é de “8 x 8 x 8 = 512 

cm³/512 mL”, o participante M1 afirmou que esse volume é “512 cm³; 512 ml”, a 

participante F4 comentou que esse volume é de “512 cm cúbicos” enquanto o participante 

M3 afirmou que esse volume é de “512 ml”. A figura 74 mostra a resposta dada pela 

participante F2 para essa questão. 

 

Figura 74: Resposta dada pela participante F2 para o item f da questão 4 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para o item g) Quando aumentamos os valores do comprimento, 

da altura e da largura, o que acontece com o volume do cubo? Explique a sua resposta, 

mostraram que os 4 (quatro) participantes responderam que o “volume aumenta”. Por 

exemplo, a participante F2 respondeu que o volume “Aumenta. 

Porque vai aumentar o valor”, o participante M3 afirmou que o volume “Aumenta, 

porque o volume é multiplicado pelos 3” enquanto a participante F4 comentou que o volume 

“Aumenta e quando multiplica o valor altera”. A figura 75 mostra a resposta dada pela 

participante F2 para essa questão. 
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Figura 75: Resposta dada pela participante F2 para o item g da questão 4 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 05) Uma caixa de presentes foi revestida 

com um papel colorido para aprimorar sua decoração. Sabendo que cada centímetro 

quadrado desse papel custa R$ 0,10; quanto foi pago para revestir essa caixa que tem 20cm 

de lado? Explique como você resolveu esse problema, mostra que 3 (três participantes 

responderam essa questão enquanto 1 (um) participante, M1, estava ausente da aula, pois 

estava sem conexão da internet. 

Por exemplo, o participante M3 matematizou essa situação-problema ao responder 

que o valor pago foi de “20 x 20 = 400. 400 x 6 = 2400. 2400 x 0,1 = 240” enquanto a 

participante F4 afirmou que esse valor é de “20 x 0,1 = 0,20”. A figura 76 mostra a resposta 

dada pela participante F2 para essa questão. 

 
Figura 76: Resposta dada pela participante F2 para a questão 5 do terceiro bloco de 

atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 06) Um cubo tem 40 cm de aresta e foi 

cortado em quatro partes iguais, como mostra a figura 77. a) Determinar o volume do cubo 

inteiro. Explique como você encontrou esse volume, mostra que os 4 (quatro) participantes 

responderam que o “volume do cubo é de 64000 centímetros cúbicos”. 

 

Figura 77: Cubo de aresta 40cm 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Por exemplo, a participante F2 respondeu que esse volume é “V = 64000 cm³. 40 x 

40 x 40 = 64000” enquanto os participantes M1 e M3 se limitaram a responder “64000”, 

contudo, não justificaram a sua resposta. A figura 78 mostra a resposta dada pela participante 

F2 para essa questão. 

 

Figura 78: Resposta dada pela participante F2 para o item a da questão 6 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para o item b) Determinar o volume de uma das quatro 

partes em que foi dividido o cubo. Explique como você encontrou o volume de uma dessas 

partes, mostra que os 4 (quatro) participantes responderam que cada uma das quatro partes 

tem um “volume de 16.000 centímetros cúbicos”. Por exemplo, os participantes M1 e M3 se 

limitaram a responder que esse volume é de “16.000” enquanto a participante F4 afirmou 

que esse volume é de “64000 4 = 16.000 cm cúbicos”. A figura 79 mostra a resposta dada 

pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 79: Resposta dada pela participante F2 para o item b da questão 6 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 07) O perímetro da face de um cubo é 

igual a 20 cm. Determine: a) a área de uma face do cubo, mostra que 3 (três) participantes 

responderam essa questão enquanto 1 (um) participante, M1, não a respondeu por estar sem 

acesso à internet, perdendo a sua conexão com a aula síncrona. Por exemplo, o participante 

M3 respondeu que essa área é de “5 x 5 = 25” enquanto a participante F4 respondeu que essa 

área é de “5 x 4 = 20”. 

A análise das respostas dadas para o item b) Determine o volume do cubo, mostraram 

que 3 (três) participantes responderam que esse “volume é 125 centímetros cúbicos” 

enquanto 1 (um) participante, M1, não respondeu essa questão por ter perdido a sua conexão 

com a internet. Por exemplo, a participante F2 respondeu que esse volume é de “5 x 5 x 5 

= 125” enquanto o participante M3 se limitou a responder “125”, contudo, 
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sem justificar a sua resposta. A figura 80 mostra a resposta dada pela participante F2 para 

essa questão. 

 

Figura 80: Resposta dada pela participante F2 para o item b da questão 7 do terceiro bloco 

de atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 

 

Em seguida, o professor-pesquisador propôs a questão 08) Um estoquista, ao conferir 

a quantidade de determinado produto embalado em caixas cúbicas de lados medindo 40 cm, 

verificou que o estoque do produto estava empilhado em um depósito de acordo com a figura 

81. Determine o volume dessa pilha de caixas. 

 

Figura 81: Cubos empilhados 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para essa questão mostraram que 3 (três) participantes a 

resolveram de maneiras diversas, bem como determinaram valores diferentes para o volume 

das caixas cúbicas empilhadas no depósito. Por outro lado, 1 (um) participante, M1, não 

respondeu essa questão por estar sem conexão com a internet. 

Nesse direcionamento, a participante F2 determinou que o volume da pilha de caixas 

é de “40 x 40 x 40 = 64.000 x 10 = 640.000 cm³”, a participante F4 respondeu que esse 

volume é de “720.000 cm²” enquanto o participante M3 respondeu que esse volume é de “40 

x 40 x 40 = 32.000 x 10 = 320.000 cm³”. A figura 82 mostra a resposta dada pela participante 

F2 para essa questão. 

 

Figura 82: Resposta dada pela participante F2 para a questão 8 do terceiro bloco de 

atividades 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor-pesquisador 
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Continuando com o desenvolvimento dessa fase analítica, após a finalização da 

apresentação dos dados e da análise das respostas dadas para esse bloco de atividades, o 

professor-pesquisador procedeu com a codificação aberta dos dados coletados nesse 

instrumento. 

 
3.3.3.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados no Terceiro Bloco de Atividades 

 
 

O quadro 12 mostra os códigos preliminares identificados por meio da codificação 

aberta que foi realizada com relação à análise dos dados coletados no terceiro bloco de 

atividades. 

Quadro 12: Códigos preliminares identificados na codificação aberta com base no 

terceiro bloco de atividades 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

01) Cada lado do Cubo Mágico é formado por uma figura plana. Assim 

dizemos que as faces desse cubo são formadas por essa figura. Qual é o 
nome dessa figura? Explique a sua resposta. 

M1: Quadrado (23). Porque tem 4 lados iguais [quadrado] (25). F2: 

Quadrado (23). Porque é 4 lados iguais (25). F4: Quadrado (23), são 4 

lados iguais (25). M3: quadrado (23). Cubo Mágico (13) é formado por 
seis faces laterais (28). 

b) Quantas figuras formam as laterais (faces) do Cubo Mágico? 
F2, M1, F4 e M3: 6 quadrados (23). 
c) Quantas arestas tem o Cubo Mágico? 

F4, F2, M1 e M3::12 arestas (30). O número de arestas (21) do cubo 
(20) são 12 (30). 
d) Quantos vértice têm o Cubo Mágico? 

F2, M1, F4 e M3: 8 vértices (30). A quantidade de quadrados menores é 

a mesma (31). O que muda são as cores (32). 

 

 

 

 
(2) Interesse e/ou 

motivação em estudar 

matemática. 

 

 

 

 

 
(5) Desenvolvimento 

do raciocínio. 

 

 

 

 

 
(13) Cubo Mágico. 

 

 

 

 
(19) Desenvolvimento do 

Pensamento. 

02) Em cada lado do cubo temos alguns quadradinhos menores coloridos. 

a) Em cada lado do cubo existem quantos desses quadradinhos? 

F2, F4, M1 e M3: 9 quadradinhos (28). 
b) Podemos dizer que em todas as faces o número de quadradinhos é o 
mesmo? ( ) Sim ( ) Não. Justifique sua resposta 

M1, F2, M3 e F4: Sim. Porque todos os lados [do quadrado] (23) são 
iguais (25). 
c) Analise todas as faces do Cubo Mágico e responda qual o total de 

quadradinhos que existem em todas as faces. 
M1, F2 e M3: 54 [quadradinhos] (28). F4: 54. 9 x 6 [quadradinhos] (27). 

03) A área de cada face do cubo pode ser obtida quando realizamos a 

multiplicação de dois de seus lados. Esses lados podem receber outros 

nomes, tais como: base, altura e aresta. 

a) Com auxílio de uma régua meça a medida de cada quadradinho e 

anote o seu valor aqui. 
F2: 3 cm (24). F4, M1 e M3: 2 centímetros (24). 
b) Agora, calcule a área de cada quadradinho, 
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F2: 9 cm² (24). M1, M3 e F4: 4cm² (24). 

c) Cada face possui 9 quadradinhos. Determine a soma da área dos 9 

quadradinhos. 

F2:81 [centímetros quadrados] (24). M1 e F4: 36 centímetros quadrados 
(24). M3: 12 [centímetros quadrados] (24). 
d) Calcule o valor da área de todos os quadradinhos do cubo e explique 

qual método você utilizou para chegar ao resultado. 

F2 :216 [centímetros quadrados] (24). Em um 1 lado eu contei 36 e eu 
multipliquei por 6 (26). M1: 486 [centímetros quadrados]. 54 x 9 = 486. 

(27) F4: 486 [centímetros quadrados] (24). Eu somei todos os 

quadradinhos do cubo e multipliquei por 9 e deu o valor de 486 (26). M3: 

72 centímetros quadrados (24). 
e) Novamente, com auxílio de uma régua, meça a medida de cada lado 

do Cubo Mágico. 

M1, M3, F4 e F2: 6 cm (24). 
f) Todos os lados do cubo possuem a mesma medida? ( ) Sim.( ) Não. 
Explique a sua resposta. 

F2: Sim. (5) Porque o quadrado tem todos os lados iguais (21). M1: Sim. 
(5) Porque todos os lados são iguais (21). M3: Sim (5). Porque todos os 

lados são iguais (21). F4: Sim (5). 

g) Agora, vamos calcular a área do quadrado que representa uma das 
faces do cubo, utilizando o valor que você encontrou na letra E. Qual será 

o valor da área, em cm²? 
M1, M3 e F4: 36 [centímetros quadrados] (24). F2: 81 [centímetros 

quadrados] (24). 
h) Calcule os valores das áreas de todas as faces do cubo. Explique qual 

método você utilizou para chegar ao resultado. 

M1: 216 [centímetros quadrados] (24). Multipliquei 36 por todos os 6 
lados (26) do Cubo (20). M3 e F4:216 [centímetros quadrados] (24). 

Multipliquei 36 x 6 (26). O seis é os lados do cubo (21) e o 36 é a medida 

(24). F2: 486 [centímetros quadrados] (24). Porque 1 lado tem 
81 e tem 6 lados (26). Então, ficou 81 x 6 = 486 (27). 

i) Compare os valores encontrados nas letras D e G. Eles são iguais? ( ) 

Sim. ( ) Não. Explique a sua resposta. 

F2: Não (5). Porque uma perguntou de 1 face e a outra perguntou de todas 
as faces (31). M1: Não (5). Uma perguntou a face e a outra todas. (31). 

F4: Não (5). Porque uma das perguntas perguntou de uma face e a outra 

das faces (31). M3: Não (5). 

04) Podemos definir o volume como o espaço ocupado por um corpo ou 
a capacidade que ele tem de comportar alguma substância, como, por 

exemplo, a água. Da mesma forma que trabalhamos com o metro linear 
(comprimento) e com o metro quadrado (comprimento x largura), 

associamos o metro cúbico a três dimensões: altura x comprimento x 

largura. a) O cubo é uma figura que possui comprimento, largura e 

altura? ( ) Sim. ( ) Não. Se sim, essas medidas são iguais ou diferentes? 
M1, M3, F2 e F4: Sim. São iguais (25). 

b) Para que possamos calcular o volume do cubo precisamos multiplicar 
o comprimento, a largura e a altura. Utilizando os valores já encontrados 

anteriormente, determine o valor do volume do Cubo Mágico. 

M1 e M3: 216 [cm3] (24). F4: 6 x 6 x 6 x 6 (27) = 1.932 [centímetros 
cúbicos] (24). F2: 9 x 9 x 9 = 729 (27) [centímetros cúbicos] (24). 
c) Se o cubo tivesse as medidas de comprimento, largura e altura iguais 
a 10 cm, qual seria o volume desse cubo? Explique como você 

 

 

 

 
(20) Sólidos 
Geométricos. 

 

 

 

 

 

(21) Características do 

Cubo. 

 

 

 

 

 

 
(22) Mediação de 

material manipulativo 

 

 

 

 

 
 

(23) Figuras Geométricas 
Planas. 

 

 

 

 

 

 
24) Identificação de 
Medidas, Perímetro e 

Área. 

 

 

 

 

 

 
(25) Definições 

geométricas 
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determinou esse volume. 
F2: 1.000 [centímetros cúbicos] (24). Porque 10 x 10 x 10 = 1.000 (27). 

M1: 1.000 [centímetros cúbicos] (24). Multipliquei 10 x 10 x 10 (27). 

M3: 1000 [centímetros cúbicos] (24). F4: 60 [centímetros cúbicos] (24). 

Multiplique 10 x 6 = 60 (27). 
d) O valor encontrado nas letras B e C são iguais? ( ) Sim ( ) Não. 

Justifique a sua resposta. 

F2: Não (5). Porque os valores são diferentes (32) M1: Não (5). Porque a 
altura e a largura são diferentes (32). M3: Não (5), pois são contas 

diferentes (32). F4: Não (5). Porque cada uma tem uma conta (32). 

e) Ao trabalharmos o conceito de volume, também trabalhamos com o 

conceito de capacidade. A capacidade mede a quantidade de 
armazenamento que o sólido possui. Normalmente, quando medimos a 

capacidade estamos querendo saber a quantidade de água que cabe 

dentro do sólido. Sabendo que cada cm³ representa 1 mL (mililitro), 
determine a capacidade do Cubo Mágico. Explique como você encontrou 

esse valor. 

F2: 729 ml (24). M1 e M3: 216 ml (24). F4: 216 x 54 = 11.802 ml (27). 

f) Se o cubo tivesse as medidas de comprimento, largura e altura iguais 
a 8 cm, qual seria o seu volume em cm³ e sua capacidade em ml? 

F2: 8 x 8 x 8 = 512 cm³ (27). 512 mL (24). M1: 512 cm³/512 ml (24). 
F4: 512 cm cúbicos (24). M3: 512 ml (24). Se 1 cm³ é igual a 1 ml e como 

calculei o volume na letra b (31), peguei o valor e escrevi em ml (32). 
g) Quando aumentamos os valores do comprimento, da altura e da 

largura, o que acontece com o volume do cubo? Explique a sua resposta. 

F2: Aumenta (32). Porque vai aumentar [comprimento, largura e altura] 
o valor (31). M1: Aumenta (32), porque o volume é multiplicado pelos 3 

[comprimento, largura e altura] (31). F4: Aumenta (32) e quando 

multiplica o valor altera [comprimento, largura e altura] (31). M3: 
Aumenta (32), pois o volume é o resultado [da multiplicação] da altura, 

comprimento e altura (31). A forma de calcular o volume é a mesma 

(31), porém os valores serão diferentes (32). 

 

 

 

 

(26) Matematização. 

 

 

 

 

 

 
(27) Desenvolvimento de 
modelos 

 

 

 

 

 

 
(28) Visualização 

 

 

 

 

 

 
(30) Elementos 
geométricos 

 

 

 

 

 

 

 
(31) Compreender 
situações-problema 

 

 

 

 

 

 

 
(32) Interpretação de 
resultados 

05 Uma caixa de presentes foi revestida com um papel colorido para 

aprimorar sua decoração. Sabendo que cada centímetro quadrado desse 

papel custa R$ 0,10; quanto foi pago para revestir essa caixa que tem 

20cm de lado? Explique como você resolveu esse problema. 
F2: 20 x 20 = 400 (27). 400 x 6 = 2400 (27) = 2400 x 0,1 = 240 (27). 
M3: 20 x 20 = 400 (27). 400 x 6 = 2400 (27). 2400 x 0,1 = 240 (27). F4: 

20 x 0,1 = 0,20 (27). É só seguir o desenho (28) que sabe essa 
quantidade (32). 

06 Um cubo tem 40 cm de aresta e foi cortado em quatro partes iguais, 

como mostra a figura abaixo. a) Determinar o volume do cubo inteiro. 

Explique como você encontrou esse volume. 
F2: V = 64000 cm³ (24). 40 x 40 x 40 = 64000 (27). M1: 6400 
[centímetros cúbicos] (24). M3: 64000 [centímetros cúbicos] (24). F4: 

40 x 40 x 40 (26) = 64000 (27) 
b) Determina o volume de uma das quatro partes em que foi dividido o 

cubo. Explique como você encontrou o volume de uma dessas partes. 

F2: 64000 4 = 16.000 cm² (27). M1 e M3: 16.000 [centímetros 

cúbicos] (24). F4: 64000 4 = 16.000 cm cúbicos (27). 

07) O perímetro da face de um cubo é igual a 20 cm. Determine: a) a 
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área de uma face do cubo. 
F2 e M3: 5 x 5 = 25 [cm2] (27). F4: 5 x 4 = 20 [centímetros2]. (27). 

b) o volume do cubo. 
F2, F4 e M3: 5 x 5 x 5 = 125 [centímetros quadrados] (27). 

 

08) Um estoquista, ao conferir a quantidade de determinado produto 

embalado em caixas cúbicas de lados medindo 40 cm, verificou que o 
estoque do produto estava empilhado de acordo com a figura abaixo. 

Determine o volume dessa pilha de caixas. 

F2: 40 x 40 x 40 = 64.000 x 10 (26) = 640.000 cm³ (27). F4: 720.000 cm² 

(24). M3: 40 x 40 x 40 = 32.000 x 10 = 320.000 cm³ (27). A utilização 

do Cubo Mágico (22) deixou mais fácil (2) de entender como calcular a 
área e o volume (19). 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após finalizar a determinação dos códigos preliminares no processo de codificação 

aberta do terceiro bloco de atividades, o professor-pesquisador procedeu com a codificação 

axial para determinar as categorias conceituais relacionadas com esse instrumento de coleta 

de dados. 

 

3.3.3.2. Codificação Axial dos Dados Coletados no Terceiro Bloco de Atividades 

 
O quadro 13 mostra a codificação axial dos códigos preliminares que foram 

identificados na análise das respostas dadas pelos participantes desse estudo para as questões 

do terceiro bloco de atividades, que foram agrupados pelos professor-pesquisador em 

categorias conceituais. 

 

Quadro 13: Categorias conceituais identificadas na codificação axial dos códigos 

preliminares obtidos no terceiro bloco de atividades 
 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

(20) Sólido Geométrico 
(21) Características do cubo 

(23) Figuras geométricas planas 
(24) Identificação de medidas, perímetro, área 
(25) Definições geométricas 
(30) Elementos geométricos 

 

Geometria no Ambiente 

Escolar 

(2) Interesse e/ou motivação em estudar matemática 
(5) Desenvolvimento do raciocínio 
(19) Desenvolvimento do pensamento 

(22) Mediação de material manipulativo 

 
 

Ação Pedagógica do Cubo 
Mágico 

(26) Matematização 
(27) Desenvolvimento de modelos 

(28) Visualização 
(31) Compreender situações-problema 
(32) Interpretação de resultados 

 

Modelagem Matemática 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A seguir, apresenta-se a análise dos dados coletados na aplicação da atividade 

presencial com odo Tangram com base na questão 26 do questionário inicial. 

 
3.3.4. Apresentação e Análise dos Dados Coletados na Atividade Presencial com o 

Tangram 

 
Essa atividade presencial foi proposta após a análise das respostas dadas para o 

Questionário Inicial, pois o professor-pesquisador inferiu que, na atividade remota que 

envolvia o Tangram, todos os 4 (quatro) participantes apresentaram dificuldades em 

responder algumas perguntas propostas nesse instrumento de coleta de dados. Então, o 

professor-pesquisador decidiu, em reunião realizada com o seu orientador, via GoogleMeet, 

no dia 15 de maio de 2021, das 10h às 11h, em repetir essa atividade de uma maneira 

diferenciada por meio de dobradura, presencialmente, respeitando todos os protocolos 

estabelecidos pelos Ministério da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde. 

É importante ressaltar que a proposta para a realização dessa atividade presencial foi 

enviada para os pais e/ou responsáveis dos participantes desse estudo, sendo que dos 4 

(quatro) participantes, 3 (três) foram autorizados pelos pais e/ou responsáveis foram 

autorizados a participarem dessa aula presencial na escola. Desse modo, no dia 18 de maio 

de 2021, no período de 9 às 11 horas da manhã, os 3 (três) participantes iniciaram as 

atividades propostas sobre o Tangram com a mediação do professor-pesquisador. 

Desse modo, a atividade com o Tangram que foi proposta na questão 26 do 

Questionário Inicial foi composta por cinco itens que foram respondidos pelos participantes, 

cujas respostas possibilitaram o desenvolvimento dessa atividade presencial, que teve como 

foco inicial a construção de um Tangram pelos participantes através da mediação do 

professor-pesquisador por meio da utilização de dobraduras. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram 

que, durante a condução dessa atividade, o professor-pesquisador observou como os 

participantes prestaram atenção nas orientações dadas para a construção do Tangram ao 

seguirem o passo a passo dessas instruções. Desse modo, o professor-pesquisador registrou 

o comportamento e os comentários dos participantes durante a realização dessa atividade 

para a análise desses dados que foram realizados posteriormente. 
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A construção em dobradura do Tangram pelos 3 (três) participantes durou, 

aproximadamente, 30 minutos, considerando o tempo que o professor-pesquisador 

disponibilizou para que esses participantes pudessem colorir as peças que criaram. 

Então, quando esses participantes estavam colorindo as suas peças, o professor- 

pesquisador perguntou: “Vocês acham que as figuras coloridas ajudariam na resolução e 

percepção das atividades propostas para o Tangram?”, sendo que a participantes F2 

respondeu que “Sim, as figuras coloridas ajudam, pois, deixar colorido fica mais legal” 

enquanto o participante M3 afirmou que “para mim não faz diferença, consigo resolver com 

elas sem colorir”. 

A seguir, o professor-pesquisador apresenta a análise dos resultados obtidos nas 

questões propostas para essa atividade presencial com base na questão 26 proposta para o 

Questionário Inicial da condução do trabalho de campo desse estudo. 

Nesse contexto analítico, a questão 26 do Questionário Inicial propôs a seguinte 

situação-problema: O Tangram é um quebra cabeça chinês formado por 7 peças, que é útil 

para desenvolver o raciocínio lógico e geométrico e as habilidades de visualização, 

percepção espacial e análise das figuras, bem como praticar as relações espaciais e as 

estratégias de resolução de problemas. 

A análise do item a) Determine o nome de cada uma dessas figuras, mostra que os 

3 (três) participantes responderam que as figuras que formam o Tangram eram o “triângulo, 

o quadrado, o losango e o paralelogramo”. Por exemplo, a participante F2 respondeu que 

“sempre me lembrava do paralelogramo como sendo [uma barra de] doce de leite”. A figura 

83 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 83: Resposta dada pela participante F2 para o item a da questão 26 da atividade 

presencial com o Tangram 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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As respostas dadas para o item b) Construa um triângulo usando 3 (três) peças do 

Tangram. Explique com você resolveu essa questão, mostraram que, inicialmente, as 

participantes F2 e F4 tiveram dificuldades em montar o triângulo enquanto o participante 

M3 teve facilidade para construir os 2 (dois) triângulos com as 3 (três) peças do Tangram 

de uma maneira rápida. 

Nesse contexto, o participante M3 respondeu que, para a realização dessa atividade, 

“é só usar um pouco de raciocínio lógico que consigo montar os triângulos”, a participante 

F2 afirmou que “é bem difícil montar o triângulo com três peças, se fossem com duas peças 

eu conseguiria”. De modo semelhante, a participante F4 comentou que “acho complicado 

montar o triângulo. Eu consigo montar um quadrado com dois triângulos e dois triângulos 

para montar um outro triângulo”. As figuras 84, 85 e 86 mostram os triângulos construídos 

respectivamente pelos participantes M3, F2 e F4. 

 

Figura 84: Resposta dada pelo participante M3 para o item b da questão 26 da Atividade 

presencial com o Tangram 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Figura 85: Resposta dada pelo participante F2 para o item b da questão 26 da Atividade 

presencial com o Tangram 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Figura 86: Resposta dada pelo participante F4 para o item b da questão 26 da Atividade 

presencial com o Tangram 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram que 

as participantes F2 e F4 concluíram a construção do triângulo proposto somente após o 

participante M3 comentar sobre algumas dicas de peças que foram utilizadas na montagem 

do Tangram, como, por exemplo, “juntar uma peça de 4 lados com duas de três lados ou 

então tentar dividir um triângulo em três figuras”. 

A análise das respostas dadas para o item c) Quantas vezes a figura 3 cabe no 

Tangram? Explique como você resolveu essa questão, mostra que os 3 (três) participantes 

responderam que a figura, formada por um triângulo, cabe 16 vezes no Tangram. Por 

exemplo, o participante M3 e as participantes F2 e F4 responderam “16 vezes”. A figura 87 

mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 87: Resposta dada pela participante F2 para o item c da questão 26 da Atividade 

presencial com o Tangram 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram que, 

durante a realização dessa atividade, os participantes F2 e M3 compararam o triângulo da 

figura 3 com as demais figuras do Tangram. Após essa comparação, esses participantes 

somaram quantas vezes o triangulo cabia em cada figura enquanto a participante F4 montou 

o Tangram com as 7 (sete) peças e, posteriormente, contou quantos triângulos cabiam no 

quadrado formado pelas sete peças desse quebra-cabeça chinês. 

A análise das respostas dadas para o item d) Qual é a fração correspondente à figura 

3? Explique como você resolveu essa questão, mostra que os 3 (três) participantes 
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tiveram dificuldades em encontrar, inicialmente, o valor da fração solicitado para esse item. 

Entretanto, esses participantes determinaram o resultado de 1/16 (Um dezesseis avos) como 

resposta para essa situação-problema. Por exemplo, o participante M3 e as participantes F2 

e F4 responderam “1/16”, contudo, não justificaram as suas respostas. A figura 88 mostra a 

resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 88: Resposta dada pela participante F2 para o item d da questão 26 da Atividade 

presencial com o Tangram 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram 

que a maior dificuldade dos 3 (três) participantes foi entender como deveriam determinar 

essa fração. Assim, os (três) participantes tiveram dificuldades em saber quais seriam os 

valores do numerador e do denominador. Então, o professor-pesquisador solicitou que esses 

participantes lessem novamente o texto dessa questão. Dessa maneira, a participante F2 

respondeu que “se pede a fração da figura três ela fica no numerador”. 

Após a resposta dada pela participante F2, a participante F4 perguntou: “então, no 

numerador fica o três?”. Assim, antes de o professor-pesquisador interferir nessa discussão, 

o participante M3 respondeu que “se a gente contou quantos triângulos cabem na figura, 

então usa só um”. 

Contudo, para que os participantes concluíssem o raciocínio, o professor- 

pesquisador os provocou comentando que “Se o triângulo pequeno cabe 16 vezes no 

Tangram, então, qual é a fração que representa a situação?”. Então, após alguns minutos, 

os participantes M3 e F2 responderam “1/16” enquanto a participante F4 concordou com 

essa asserção, comentado que “agora faz sentido para mim”. 

Para finalizar a realização dessa fase analítica da atividade presencial do Tangram, 

o professor-pesquisador propôs o item d) Com duas peças podemos construir22: 

 a) um trapézio 
 
 

 

 

 
 

22Essa atividade foi adaptada de: Groenwald, C L. O. Estágio em Matemática II. Canoas, RS: ULBRA, 2014. 
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 b) um triângulo 
 

 c) um trapézio 

 

 d) um retângulo 
 

 
A análise das respostas dadas para: Sabendo que a área do triângulo menor vale 2 

unidades de área, qual é a área de cada figura construída? Explique como você resolveu 

essa questão, mostra que os 3 (três) participantes encontraram os mesmos valores para as 

áreas das figuras dadas para esse item. Por exemplo, a participante F2 respondeu que a área 

do “trapézio 1 área = 6/triângulo 4/trapézio 2 = 6/retângulo=8”. A figura 89 mostra a resposta 

dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 89: Resposta dada pela participante F2 para o item e da questão 26 da Atividade 

presencial com o Tangram 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

Continuando com o desenvolvimento da fase analítica desse estudo, após a 

finalização da apresentação dos dados e da análise das respostas dadas para essa atividade 

presencial sobre o Tangram, o professor-pesquisador procedeu com a codificação aberta dos 

dados coletados nesse instrumento. 



177 
 

3.3.4.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados na Atividade Presencial com o 

Tangram 

 
O quadro 14 mostra os códigos preliminares identificados por meio da codificação 

aberta que foi realizada com relação à análise dos dados coletados na atividade presencial 

com o Tangram. 

 

Quadro 14: Códigos preliminares identificados na codificação aberta com base na 

atividade presencial com o Tangram 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

26- O Tangram é um quebra cabeça chinês formado por 7 peças. O 

Tangram é útil para: desenvolver o raciocínio lógico e geométrico 

(habilidades de visualização, percepção espacial e análise das 
figuras); e praticar as relações espaciais e as estratégias de 

resolução de problemas. 

F2 e F4: Sim, as figuras coloridas ajudam (22), pois deixar colorido 

fica mais legal (2). M3: Para mim não faz diferença (31). Consigo 

resolver com elas sem colorir (5) . F2 e F4: As atividades práticas 
(9) eram muito mais interessantes (2) do que ficar na sala só 

fazendo exercício do livro didático (33). F2 e F4: O Tangram de 

madeira (8) ajudou (2), pois, as cores fortes ajudaram a diferenciar 
as figuras (9). 

A seguir é representada uma imagem de todas as peças juntas, 

onde cada peça corresponde a uma figura geométrica. 
b) Determine o nome de cada uma dessas figuras. 

F2, F4 e M3: Triângulo, quadrado, losango e paralelogramo (23). 

F2: Sempre me lembrava do paralelogramo (23) como sendo [uma 

barra de] doce de leite (18). F4: Se a geometria fosse assim mais em 

prática (9), ela iria aprender mais e até gostaria de matemática (2). 

c) Quantas vezes a figura 3 cabe no Tangram? Explique como você 

resolveu essa questão. 
F2, F4, M3: 16 vezes (24). M3: É só usar um pouco de raciocínio 
lógico (5) que consigo montar os triângulos (28). F2: É bem difícil 
(4) montar o triângulo com três peças (28), se fossem com duas 

peças eu conseguiria (2). F4: Acho complicado (4) montar o 

triângulo (28). Eu consigo (2) montar um quadrado com dois 
triângulos e dois triângulos para montar um outro triângulo (26). 

d) Qual é a fração correspondente à figura 3? Explique como você 

resolveu essa questão. 
M3: juntar uma peça de 4 lados com duas de três lados (31) ou então 

tentar dividir um triângulo em três figuras (28). F2, F4, M3: 1/16 

(24). F2: Se pede a fração da figura três ela fica no numerador (32). 

M3: Se a gente contou quantos triângulos cabem na figura, então usa 
só um (31). F2: É só contar quantos triangulozinhos cabem nas 

figuras que dá certo (31). 

e) Sabendo que a área do triângulo menor vale 2 unidades de área, 
qual é a área de cada figura construída? Explique como você 
resolveu essa questão. 

 

2) Interesse e/ou 

motivação em estudar 

matemática. 
 

4) Dificuldades com a 

Matemática e a 

Geometria. 

 

5) Desenvolvimento do 
raciocínio. 

 

8) Materiais 
Manipulativos. 

 
9) Aulas Diferenciadas. 

 

18) Conexão da 

Geometria com o 

Cotidiano 
 

19) Desenvolvimento do 

pensamento 
 

22) Mediação de 

material manipulativo 
 

23) Figuras geométricas 

planas 
 

24) Identificação de 

medidas, perímetro e 

área 
 

26) Matematização 

 

28) Visualização 
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F2, F4, M3: trapézio1 (23): 6 [cm²] (24); Triângulo (23): 4 [cm²] 
(24); Trapézio 2 (23):6 [cm²] (24); Retângulo (23) :8 [cm²] (24). 

F2: Trapézio (23) 1 área = 6 (24) /triângulo (23) 4 (24) /trapézio 2 

(23) = 6 (24) /retângulo (23) =8 (24). F2: Para mim, poder pegar e 
manipular (9) o Tangram (8) facilitou (2), pois eu podia pegar as 

peças com as mãos e ir testando (26). M3: Pensei em usar fórmulas 

(19), mas não tem as medidas (24) e eu não sei a fórmula (4) de 
trapézio (23). 

31) Compreender 

situações-problema 
 

32) Interpretação de 
resultados 

 
33) Aulas tradicionais 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após finalizar a determinação dos códigos preliminares no processo de codificação 

aberta da atividade presencial com o Tangram, o professor-pesquisador procedeu com a 

codificação axial para determinar as categorias conceituais relacionadas com esse 

instrumento de coleta de dados. 

 
3.3.4.2. Codificação Axial dos Dados Coletados atividade Presencial com Tangram 

 
 

O quadro 15 mostra a codificação axial dos códigos preliminares que foram 

identificados na análise das respostas dadas pelos participantes desse estudo para a questão 

26 da atividade Presencial com Tangram, que foram agrupados pelos professor- 

pesquisador em categorias conceituais. 

 
Quadro 15: Categorias conceituais identificadas na codificação axial dos códigos 

preliminares obtidos na atividade presencial com o Tangram 
 
 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 
(4) Dificuldades com a Matemática e a Geometria 
(23) Figuras geométricas planas 
(33) Aulas tradicionais 

 

Geometria no Ambiente Escolar 

(2) Interesse e/ou motivação em estudar matemática 
(5) Desenvolvimento do raciocínio 
(8) Materiais Manipulativos 

(9) Aulas Diferenciadas 

(18) Conexão da Geometria com o Cotidiano 
(19) Desenvolvimento do pensamento 
(22) Mediação de material manipulativo 

Ação Pedagógica do Cubo Mágico 

(26) Matematização 
28) Visualização 
(31) Compreender situações-problema 
(32) Interpretação de resultados 

 

Modelagem Matemática 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A seguir, apresenta-se a análise dos dados coletados na aplicação do questionário 

final. 
 

 

3.3.5. Apresentação e Análise dos Dados Coletados no Questionário Final 

 
 

O questionário final foi aplicado para os participantes da pesquisa no dia 12 de maio 

de 2021, no horário das 13h às 14h20min, sendo realizado de maneira remota através do 

GoogleMeet. Assim como nos encontros anteriores, o link de acesso à reunião foi enviado 

para os participantes no grupo de WhatsApp. 

Nessa atividade estavam presentes 3 (três) participantes, pois o participante M3 

avisou o professor sobre a sua ausência por falha em sua conexão com a internet e não pode 

participar desse encontro. Os problemas com a conectividade em vários momentos desse 

encontro impossibilitaram que os participantes M3 e M1 se ausentassem momentaneamente 

das atividades, retornando em seguida quando do restabelecimento de sua conexão. Destaca-

se que a participante F4 permaneceu durante toda a atividade com a sua câmera desligada 

por estar participando dessa atividade com a utilização de seu aparelho de celular. 

Os principais objetivos do questionário final estavam relacionados com a verificação 

da opinião dos participantes acerca das atividades que foram realizadas durante a condução 

do trabalho de campo desse estudo, bem como verificar se a utilização do Cubo Mágico os 

auxiliaram no entendimento dos conceitos e conteúdos geométricos que foram abordados 

neste estudo. 

Além disso, foram abordadas duas questões sobre o consumo de água, que 

promoveram discussões e trouxeram à tona a conexão que a matemática possui com o 

cotidiano em uma perspectiva sociocrítica da Modelagem Matemática. A seguir, o professor-

pesquisador apresenta a análise das 14 (catorze) questões que compõem esse instrumento de 

coleta de dados. 

A análise da questão 1) Você gostou das atividades de Geometria plana e espacial 

utilizando o cubo mágico? ( ) Sim. ( ) Não. Justifique a sua resposta, mostra que os 3 (três) 

participantes presentes responderam que gostaram de realizar essas atividades. Por exemplo, 

a participante F2 respondeu “Sim. Porque eu aprendi coisas novas e eu gosto disso” enquanto 

a participante F4 afirmou que “Sim. Gostei porque a aprendizagem é importante”. O 

participante M3 não respondeu essa questão por estar com problemas de 
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conexão com a internet, sendo que não participou da realização dessa atividade. A figura 

90 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 90: Resposta dada pela participante F2 para a questão 1 do questionário final 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para a questão 2) O uso do Cubo mágico facilitou o seu 

entendimento dos assuntos estudados? ( ) Sim. ( ) Não. Justifique a sua resposta, mostraram 

que 2 (dois) participantes responderam que sim e uma participante respondeu não enquanto 

1 participante estava ausente na realização dessa atividade por problemas com conexão com 

a internet. Por exemplo, o participante M1 comentou que “Sim, porque com ele na mão 

facilita-se muita coisa” enquanto a participante F2 afirmou que “Não. Porque eu sou ruim 

de memória e eu esqueso rápido”. A figura 91 mostra a resposta dada pela participante F2 

para essa questão. 

 

Figura 91: Resposta dada pela participante F2 para a questão 2 do questionário final 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Destaca-se que as anotações registradas no diário de campo do professor- 

pesquisador mostraram que a embora a participante F2 tenha respondido que o Cubo Mágico 

não facilitou seu entendimento dos conceitos geométricos propostos, essa participante 

comentou justificou durante a realização dessa atividade que “usar esses materiais é bom e 

ajuda, mas eu tenho dificuldade de guardar as coisas”. 

A análise das respostas dadas para a questão 3) Como você avalia as atividades 

realizadas em sala de aula? ( ) Ótimo ( ) Muito bom ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim. Explique 

a sua resposta, mostra que 2 (dois) participantes responderam ótimo e uma participante 

respondeu muito bom enquanto um participante não respondeu essa questão, pois estava sem 

acesso à internet. 

Por exemplo, a participante F4 respondeu que essas atividades estavam “Ótimas. 

Gostei demais enquanto a participante F2 destacou que essas atividades foram “Muito 
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boas. Porque aprendi coisas novas”. A figura 92 mostra a resposta dada pela participante 

F2 para essa questão. 

 
Figura 92: Resposta dada pela participante F2 para a questão 3 do questionário final 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para o item 3a) As atividades foram fáceis? Explique a sua 

resposta e 3b) As atividades foram difíceis? Explique a sua resposta, mostraram que 2 (dois) 

participantes acharam essas atividades fáceis enquanto 1 (uma) participante as achou difíceis. 

Por exemplo, o participante M1 afirmou que “Sim. Porque o cubo ajudou”. Por outro 

lado, a participante F4 comentou que “Não. Eu achei um pouco difícil as perguntas”. O 

participante M3 não respondeu esse item por estar com problemas de conexão com a internet. 

A figura 93 mostra a resposta dada pela participante F4 para essa questão. 

 

Figura 93: Resposta dada pela participante F4 para a questão 3a do questionário final 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram 

que a participante F4 teve dificuldades na resolução de algumas atividades, principalmente, 

por causa da dificuldade na interpretação dos problemas propostos nessa questão. Contudo, 

apesar de a participante F2 não ter escrito a sua justificativa, essa participante comentou, 

posteriormente, que a utilização do cubo mágico tornou as atividades propostas fáceis de 

serem resolvidas. 

A análise das respostas dadas para a questão 4) O que mais chamou a sua atenção 

durante a realização das atividades desenvolvidas em sala de aula?, mostraram que os 3 

(três) participantes se interessaram pelo Cubo Mágico na realização das atividades 

desenvolvidas no trabalho de campo desse estudo. O participante M3 não respondeu essa 

questão por estar com problemas de conexão com a internet. 

Por exemplo, a participante F2 respondeu que as aulas foram interessantes por “poder 

fazer as atividades com o cubo” enquanto a participante F4 comentou que o “cubo 
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[mágico] foi o que chamou mais minha atenção” A figura 94 mostra a resposta dada pela 

participante F2 para essa questão. 

 

Figura 94: Resposta dada pela participante F2 para a questão 4 do questionário final 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 5) Você imaginava que através do cubo 

mágico seria possível estudar e aprender sobre geometria plana e espacial? ( ) Sim. ( ) Não. 

Justifique a sua resposta, mostra que os 3 (três) participantes responderam essa questão 

negativamente. 

Por exemplo, o participante M3 não respondeu essa questão por estar com problemas 

de conexão com a internet. Por exemplo, as participantes F2 e F4 responderam que “Não. 

Porque eu achava que o cubo era só para brincar”. A figura 95 mostra a resposta dada pela 

participante F2 para essa questão. 

 

Figura 95: Resposta dada pela participante F2 para a questão 5 do questionário final 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 6) Após ter desenvolvido todas as 

atividades propostas em sala de aula, você percebe que os conceitos matemáticos sobre 

geometria plana e espacial estão presentes em nossas vidas? Sim ( ). ( ) Não. Explique, 

mostra que os 3 (três) todos os participantes afirmaram que os conceitos geométricos planos 

e espaciais estão presentes em suas vidas diárias. O participante M3 não respondeu essa 

questão por estar com problemas de conexão com a internet. 

Por exemplo, o participante M1 afirmou que “Sim, porque a gente precisa da 

matemática e geometria pra trabalhar, viajar e no nosso dia a dia” enquanto a participante 

F2 comentou que “Sim. Porque a gente precisa da matemática na nossa vida para trabalhar,  

viajar, no nosso dia a dia”. A figura 96 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa 

questão. 
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Figura 96: Resposta dada pela participante F2 para a questão 6 do questionário final 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para a questão 7) Antes deste trabalho você já havia realizado 

alguma atividade que utilizava algum material que pudesse ser manipulado com as mãos 

para aprender matemática e geometria? ( ) Sim. ( ) Não. Quais atividades foram 

realizadas?, mostraram que os 3 (três) participantes responderam essa questão 

positivamente, contudo, essa utilização não era frequente em salas de aula. O participante 

M3 não respondeu essa questão por estar com problemas de conexão com a internet. 

Por exemplo, a participante F2 respondeu que “Sim. Fiz poucas atividades com 

material dourado” enquanto o participante M1 afirmou que “Sim, mas as atividades com o 

material dourado não eram muitas”. A figura 97 mostra a resposta dada pela participante F2 

para essa questão. 

 

Figura 97: Resposta dada pela participante F2 para a questão 7 do questionário final 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 8) Você gostaria de aprender outros 

conteúdos da matemática utilizando materiais manipulativos? ( ) Sim. ( ) Não. Quais?, 

mostra que os 3 (três) participantes responderam positivamente essa questão. O participante 

M3 não respondeu essa questão por estar com problemas de conexão com a internet. Por 

exemplo, a participante F2 respondeu “Sim. Atividades com multiplicação, divisão, etc” 

enquanto o participante M1 comentou que “Sim. Atividades divisão”. A figura 98 mostra a 

resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 98: Resposta dada pela participante F2 para a questão 8 do questionário final 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 9) Você indicaria a utilização do cubo 

mágico nas aulas de geometria para os seus amigos? Explique a sua resposta, mostra que 

os 3 (três) participantes responderam que indicariam o Cubo Mágico para ser trabalhado 
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nas aulas de geometria. O participante M3 não respondeu essa questão por estar com 

problemas de conexão com a internet. 

Por exemplo, a participante F2 respondeu “Sim. Porque é mais interessante”, a 

participante F4 comentou que “Sim. Bom para eles aprenderem geometria” enquanto o 

participante M1 afirmou que “Sim, porque é bom aprenderem geometria”. A figura 99 mostra 

a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 99: Resposta dada pela participante F2 para a questão 9 do questionário final 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 10) Explique como as geometrias plana 

e espacial são importantes em nossas vidas, mostra que, de uma maneira geral, os 3 (três) 

participantes responderam que os estudos dessas geometrias são importantes para as suas 

vidas. O participante M3 não respondeu essa questão por estar com problemas de conexão 

com a internet. 

Assim, a participante F4 respondeu essas geometrias são importantes “Porque elas 

ajudam em inúmeras coisas” enquanto a participante F2 afirmou que “Porque elas ajudam 

nas construções, nas localizações de lugares”. A figura 100 mostra a resposta dada pela 

participante F2 para essa questão. 

 

Figura 100: Resposta dada pela participante F2 para a questão 10 do questionário final 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 11) Explique como você se sente com 

relação às atividades propostas em sala de aula com a utilização do cubo mágico, mostra 

que cada um dos 3 (três) participantes teve um sentimento distinto com relação à essa 

atividade, contudo, a realizaram com tranquilidade. O participante M3 não respondeu essa 

questão por estar com problemas de conexão com a internet. 

Por exemplo, a participante F2 respondeu que a realização da atividade foi “tranquila. 

Porque é mais fácil as vezes” enquanto a participante F4 comentou que essa atividade foi 

“tranquila e tensa ao mesmo tempo”. A figura 101 mostra a resposta dada pela participante 

F2 para essa questão. 
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Figura 101: Resposta dada pela participante F2 para a questão 11 do questionário final 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram 

que durante a realização dessa atividade, os 3 (três) participantes foram questionados se 

sentiram à vontade realizando as atividades propostas através da manipulação de materiais 

concretos e, em seguida, esses participantes responderam essa questão positivamente. 

Posteriormente, o professor-pesquisador propôs a questão 12) O consumo de água 

da população mundial tem aumentado. Além disso as chuvas estão mais escassas em 

determinados períodos do ano, o que leva as pessoas a terem a necessidade de um consumo 

racional de água e a utilizarem sistemas de reaproveitamento da água da chuva, da máquina 

de lavar, chuveiro, etc. Supondo que na cidade exista um reservatório em formato de um 

cubo, responda às seguintes perguntas: No item a) Se as arestas desse reservatório medem 

40 metros, qual seria o seu volume. 

A análise das respostas dadas para esse item mostra que os 3 (três) participantes 

responderam que o volume seria de “64 mil metros cúbicos”. Por exemplo, o participante 

M1 e as participantes F2 e F4 responderam “40 x 40 x 40 = 64.000 m³”. O participante M3 

não respondeu essa questão por estar com problemas de conexão com a internet. 

As respostas dadas para o item b) partir da resposta encontrada na letra a, determine 

a capacidade do reservatório, em litros, mostraram que os 3 (três) participantes responderam 

que a capacidade em litros é de “64 milhões de litros”. Por exemplo, o participante M1 e a 

participante responderam “64.000 x 1000 = 64.000.000”. O participante M3 não respondeu 

esse item por estar com problemas de conexão com a internet. A figura 102 mostra a resposta 

dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 102: Resposta dada pela participante F2 para a questão 12 itens a e b do 

questionário final 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para o item c) A prefeitura constatou que o reservatório 

de água precisa ter suas dimensões alteradas. Decidiram então aumentar as arestas para 

60 metros. Qual será o novo volume e a nova capacidade?, mostra que os 3 
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(três) participantes responderam que o novo volume será de “216 mil metros cúbicos e a 

capacidade será de 216 milhões de litros”. Por exemplo, a participante F2 e o participante 

M1 responderam que o volume após a alteração das arestas será de “60 x 60 x 60 = 

216.000 m³ x 1000 = 216.000.000 litros”. O participante M3 não respondeu essa questão por 

estar com problemas de conexão com a internet. A figura 103 mostra a resposta dada pela 

participante F2 para essa questão. 

 
Figura 103: Resposta dada pela participante F2 para a questão 12 item c do questionário 

final 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para o item d) Em relação aos valores encontrados na letra c, 

eles são maiores que os encontrados na letra b?, mostrou que os 3 (três) participantes 

responderam essa questão positivamente. Por exemplo, as participantes F2 e F4 

responderam que “Sim, as arestas aumentaram”. O participante M3 não respondeu essa 

questão por estar com problemas de conexão com a internet. 

Continuando com essa análise, o professor-pesquisador propôs a questão 13) 

Supondo que em nossas residências as caixas de água possuam um formato cúbico, responda 

às perguntas a seguir, item a) João comprou para sua casa duas caixas d`água de 10000 

litros e estuda a possibilidade de comprar mais uma que possua arestas medindo 4 metros. 

Essa nova caixa d’água possui volume maior, menor ou igual às outras duas? 

As respostas dadas para essa questão mostraram que os 3 (três) participantes 

responderam que a nova caixa d’água terá um volume maior que as outras duas. Por exemplo, 

a participante F2 respondeu que esse volume será de “4 x 4 x 4 = 64 m³ / 1000 x 64 = 64.000 

litros. Maior” enquanto o participante M1 respondeu “64 x 1000 = 64.000. Maior”. O 

participante M3 não respondeu essa questão por estar com problemas de conexão com a 

internet. A figura 104 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 
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Figura 104: Resposta dada pela participante F2 para a questão 13 item a do questionário 

final 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para o item b) Uma caixa d’água de 500 litros está 

sendo utilizada em uma casa ligada diretamente no chuveiro. Se a vazão da água é de 20 

litros por minuto, em quanto tempo a caixa estará totalmente vazia?, mostra que os 3 (três) 

participantes responderam que esse tempo é de 25 minutos. 

Por exemplo, a participante F2 respondeu esse tempo é de “500 20 = 25 minutos” 

enquanto o participante M1 se limitou a responder “25”, contudo, não justificou a sua 

resposta. O participante M3 não respondeu essa questão por estar com problemas de conexão 

com a internet. A figura 105 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 105: Resposta dada pela participante F2 para a questão 13 item b do questionário 

final 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para o item c) Um tanque em formato cúbico possui 5 

metros de aresta. Toda a sua água precisará ser retirada de maneira manual com o auxílio 

de baldes. Pablo chamou alguns amigos para lhe ajudar nessa tarefa. Sabendo que cada 

balde tem capacidade de 20 litros, quantos baldes serão necessários para esvaziar todo o 

tanque?, mostra que 3 (três) participantes responderam que a quantidade de baldes seria de 

6.250. 

Por exemplo, a participante F4 respondeu “5 x 5 x 5 = 125.000 litros. 125.000 20 

= 6250 baldes” enquanto o participante M1 respondeu “123 m³ x 1000 = 125 mil litros. 6250 

baldes”. O participante M3 não respondeu essa questão por estar com problemas de conexão 

com a internet. A figura 106 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 
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Figura 106: Resposta dada pela participante F2 para a questão 13 item c do questionário 

final 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão 14) Você considera importante 

economizar água? O que você pode fazer para contribuir com um uso consciente de água?, 

mostra que os 3 (três) participantes consideram importante economizar água através de sua 

utilização consciente pela população. 

Então, a participante F2 respondeu que “Sim. Fechar as torneiras, não tomar banhos 

lentos, não ficar lavando o quintal com mangueira” enquanto a participante F4 afirmou que 

“Sim. Fechar a torneira quando estiver escovando os dentes, banhos mais rápidos”. O 

participante M3 não respondeu essa questão por estar com problemas de conexão com a 

internet. A figura 107 mostra a resposta dada pela participante F2 para essa questão. 

 

Figura 107: Resposta dada pela participante F2 para a questão 14 do questionário final 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostraram 

que a participante F4, inicialmente, teve dificuldades para entender a noção de economia de 

água. Então, o professor-pesquisador perguntou: “Se mantivermos os atuais níveis de 

consumo, associado com a crise hídrica, pode faltar água?”. 

Em seguida, essa participante respondeu essa questão negativamente, justificando a 

sua resposta ao afirmar que “em minha casa existem 4 caixas d’água e elas são suficientes 

para que a água não falte em casa”. Contudo, após a participante F2 alertá-la sobre os 

noticiários na televisão que estavam informando “que vai faltar água”, a participante F4 

pensou e concordou com esse ponto de vista. 

As respostas dadas para a questão 15) Explique como a Matemática pode auxiliar 

você na diminuição do consumo de água em sua casa, mostraram que 3 (três) participantes 

explicaram como os conhecimentos matemáticos poderiam auxiliá-los a economizarem água 

para diminuir o seu consumo e o valor da conta a ser paga. O participante M3 não participou 

da realização dessa atividade. Por exemplo, a participante F2 respondeu a 
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Matemática “ajuda a calcular o valor que temos que pagar nas contas e a pensar em 

economizar se a conta der alta” enquanto o participante M1 comentou que os conhecimentos 

matemáticos “ajudam olhar no relógio o valor do consumo para usar menos a água sem 

desperdiçar para pagar um valor menor na conta”. 

Finalizando a apresentação da análise de dados relacionados com as respostas dadas 

para o questionário final, é importante destacar que o professor-pesquisador procedeu com 

a codificação aberta dos dados brutos coletados nesse instrumento. 

 
3.3.5.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados no Questionário Final 

 
 

O quadro mostra os códigos preliminares identificados por meio da codificação 

aberta realizada com relação à análise das questões do questionário final. 

 
Quadro 16: Códigos preliminares identificados na codificação aberta com base no 

questionário final 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

1) Você gostou das atividades de Geometria plana e espacial 

utilizando o cubo mágico? ( ) Sim. ( ) Não. Justifique a sua resposta. 

F2: Sim (2). Porque eu aprendi coisas novas (22) e eu gosto disso (2). 
M1: Sim. Eu gostei (2) porque eu aprendi muitas coisas (19) que eu 

não sabia (4). F4: Sim. Gostei (2) porque a aprendizagem é 

importante (5). F2: Usar esses materiais é bom e ajuda (22), mas eu 
tenho dificuldade de guardar as coisas (5). 

2) O uso do Cubo mágico facilitou o seu entendimento dos assuntos 

estudados? ( ) Sim.( ) Não. Justifique a sua resposta. 
F4: Sim (2). Eu tava tendo [dificuldades] (4) e [cubo mágico] 

facilitou mais (22). M1: Sim (2), porque com ele (8) na mão 

facilita-se muita coisa (22). F2: Não (2). Porque eu sou ruim de 
memória (5), eu esqueso tudo (2). 

3) Como você avalia as atividades realizadas em sala de aula? ( ) 

Ótimo ( ) Muito bom ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim. Explique a sua 

resposta. 
F4: Ótimo (9). Gostei demais (2). M1: ótimo (9), porque eu aprendi 

muita coisa (19) que eu não sabia (5) porque foi muito legal (2). F2: 

Porque aprendi coisas novas (19). Muito bom (2). 
3a) As atividades foram fáceis? Explique a sua resposta e 3b) As 

atividades foram difíceis? Explique a sua resposta. 

M1: Sim (2), foram fáceis (22). Porque o cubo [mágico] (8) ajudou 

(22). F4: Não (2). Eu achei um pouco difícil as perguntas (4), F2: 
Sim (2), foram fáceis. 

4) O que mais chamou a sua atenção durante a realização das 

atividades desenvolvidas em sala de aula? 

F2: Poder fazer as atividades (9) com o cubo [mágico] (13). F4: 

 

 

 

 

(2) Interesse e/ou 

motivação em estudar 

matemática 

 

 

 

 

(3) Operações 

matemáticas básicas 

 

 

 

 
(4) Dificuldades com a 

Matemática e a 

Geometria 
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Chamou mais atenção (2) o cubo. (13). M1: O que mais chamou a 

minha atenção (2) foi poder fazer as coisas [atividades] (9) com o 

cubo [mágico] (8). 
5) Você imaginava que através do cubo mágico seria possível 
estudar e aprender sobre geometria plana e espacial? ( ) Sim. ( ) 

Não. Justifique a sua resposta. 

F2, F4 e M1: Não (2). Porque eu achava que o cubo [mágico] (13) 
era só para brincar (2). 
6) Após ter desenvolvido todas as atividades propostas em sala de 

aula, você percebe que os conceitos matemáticos sobre geometria 
plana e espacial estão presentes em nossas vidas? Sim ( ). ( ) Não. 

Explique. 

F4: Porque a gente precisa da matemática em nossas vidas (6), 
trabalho, viagem, construir casas, prédios, etc. (18) M1: Sim (18), 

porque a gente precisa da matemática e geometria (6) pra trabalhar, 

viajar e no nosso dia a dia (18). F2: Sim (18). Porque a gente precisa 

da matemática na nossa vida (6). Para trabalhar, viajar, no nosso dia 
a dia (18). 

7) Antes deste trabalho você já havia realizado alguma atividade 

que utilizava algum material que pudesse ser manipulado com as 
mãos para aprender matemática e geometria? ( ) Sim. ( ) Não. Quais 

atividades foram realizadas? 

M1, F2 e F4: Sim. (9) Atividades com material dourado (8). F2: 
Realizei atividades (9) com material dourado no 5º ano (8), depois 

não utilizei mais (33). Todos: Sempre eram atividades (9) de fazer 

exercícios do livro didático (33). 

8) Você gostaria de aprender outros conteúdos da matemática 
utilizando materiais manipulativos? ( ) Sim. ( ) Não. Quais? 
F2: Sim (2). Atividades (9) com multiplicação, divisão, etc. (3). F4: 
Sim (2). Atividades (9) com raiz quadrada e fração (3). M1: Sim 

(2). Atividades (9) divisão (3). Todos: Se mais matérias fossem 

ensinadas (9) com materiais manipulativos (8) ficaria mais fácil 
(22) e divertido aprender (2). 

9) Você indicaria a utilização do cubo mágico nas aulas de 

geometria para os seus amigos? Explique a sua resposta. 
F2: Sim. (2) Porque [a aula] é mais interessante (9). F4: Sim (2). 

Bom para eles aprenderem geometria (22). M1: Sim (2), porque é 
bom aprenderem geometria (22). F2: As atividades (9) ficam mais 

fáceis para aprender (22). 

10) Explique como as geometrias plana e espacial são importantes 

em nossas vidas. 
F4: Porque elas [geometrias] (7) ajudam em inúmeras coisas (18). 

F2: Porque elas [geometrias] (7) ajudam nas construções, nas 

localizações de lugares (18). M1: Elas [geometrias] (7) ajudam muito 
nas construções de prédios, casas e em diversas coisas (18). 

11) Explique como você se sente com relação às atividades 

propostas em sala de aula com a utilização do cubo mágico. 

F2: Tranquila (9). Porque é mais fácil as vezes (22). M1: Tranquilo, 
(9) porque ficou fácil com a ajuda (22) do cubo [mágico] (8). F4: 

tranquila (9) e tensa ao mesmo tempo (4). F2: Achei fácil a maioria 

das atividades (22) pois tinha o cubo (8) para ajudar (22). Todos: 

Não imaginei (2) que poderia aprender geometria com a ajuda (22) 
do Cubo Mágico (8). 
12) O consumo de água da população mundial tem aumentado. 

(5) Desenvolvimento do 

raciocínio 
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Além disso as chuvas estão mais escassas em determinados períodos 

do ano, o que leva as pessoas a ter a necessidade de um consumo 

racional de água e a utilizar de sistemas de reaproveitamento da 
água da chuva, da máquina de lavar, chuveiro, etc. Supondo que na 

cidade exista um reservatório em formato de um cubo, responda às 

seguintes perguntas: No item a) Se as arestas desse reservatório 

medem 40 metros, qual seria o seu volume. 
M1, F2 e F4: 40x40x40=64.000 m³ (27). 

b) partir da resposta encontrada na letra a, determine a capacidade 
do reservatório, em litros. 
M1, F2 e F4: 64.000 x 1000 = 64.000.000 (27). 

c) A prefeitura constatou que o reservatório de água precisa ter suas 
dimensões alteradas. Decidiram então aumentar as arestas para 60 

metros. Qual será o novo volume e a nova capacidade? 

F2, F4 e M1: 60x60x60=216.000 m³x1000=216.000.000 litros (27). 

d) Em relação aos valores encontrados na letra c, eles são maiores 
que os encontrados na letra b? 
M1, F2 e F4: Sim, são maiores (32). 

13) Supondo que em nossas residências as caixas de água possuam 
um formato cúbico, responda às perguntas a seguir, item a) João 

comprou para sua casa duas caixas d`água de 1000 litros e estuda 

a possibilidade de comprar mais uma que possua arestas medindo 
4 metros. Essa nova caixa d`água possui volume maior, menor ou 

igual às outras duas? 

F2: 4x4x4 = 64 m³/ 1000x64 = 64.000 litros (27), Maior (32). F4: 
4x4x4 = 64. 64x1000 = 64.000 (27), Maior (32). M1: 64x1000 = 
64.000 (27). Maior (32). Todos: Para transformar em litros é só 

multiplicar por 1000 (26). 

b) Uma caixa d`água de 500 litros está sendo utilizada em uma casa 
ligada diretamente no chuveiro. Se a vazão da água é de 20 litros 

por minuto, em quanto tempo a caixa estará totalmente vazia? 

F2 e F4: 500 20 = 25 minutos (27). M1: 25 (31). F4: Nas caixas 

d’água grandes cabem mais água (31). Todos: Vazão é a quantidade 

de água que se retira (31). 

c) Um tanque em formato cúbico possui 5 metros de aresta. Toda a 
sua água precisará ser retirada de maneira manual com o auxílio 

de baldes. Pablo chamou alguns amigos para lhe ajudar nessa 

tarefa. Sabendo que cada balde tem capacidade de 20 litros, quantos 

baldes serão necessários para esvaziar todo o tanque? 
F2: 5x5x 5 = 125 (27) /V = 125 m³/125.000 litros (31) 125.000 20 

= 6.250 baldes (27). F4: 5x5x5 = 125.000 litros. (27). 125.000 20 

= 6250 baldes (31). M1: 123 m³ x 1000 = 125 mil litros (27). 6250 

baldes (31). F4: Não, em minha casa existem 4 caixas d’água (31) e 
elas são suficientes para que a água não falte em casa (32). 

14) Você considera importante economizar água? O que você pode 

fazer para contribuir com um uso consciente de água? 
F2: Sim (31). Fechar as torneiras, não tomar banhos lentos, não 

ficar lavando o quintal com mangueira (34). F4: Sim (31). Fechar a 

torneira quando estiver escovando os dentes, banhos mais rápidos 
(34). M1: Sim (31). Fechar as torneiras, tomar banhos mais rápidos 

(34). F4: Realmente, se as pessoas não mudarem, vai ficar difícil 
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água até para beber (34). 
15) Explique como a Matemática pode auxiliar você na diminuição 

do consumo de água em sua casa. 

F2: ajuda a calcular o valor que temos que pagar nas contas (31) e a 
pensar em economizar se a conta der alta (34). M1: ajudam olhar no 

relógio o valor do consumo (32) para usar menos a água sem 

desperdiçar para pagar um valor menor na conta (34). F4: pode 
auxiliar a fazer contas do consumo da casa (31). Lá em casa minha 

mãe calcula no caderno (6) dela os valores das contas para 
economizar (34). 

 
 

(34) Consciência crítica 
e reflexiva 

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador 

 
Após finalizar a determinação dos códigos preliminares no processo de codificação aberta 

do questionário final, o professor-pesquisador procedeu com a codificação axial para determinar 

as categorias conceituais relacionadas com esse instrumento de coleta de dados. 

 
3.3.5.2. Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário Final 

 
 

O quadro 17 mostra a codificação axial dos códigos preliminares que foram 

identificados na análise das respostas dadas pelos participantes desse estudo para o 

questionário final que foram agrupados pelos professor-pesquisador em categorias 

conceituais. 

 

Quadro 17: Categorias conceituais identificadas na codificação axial dos códigos 

preliminares obtidos no questionário final 
 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

(3) Operações matemáticas básicas. 
(4) Dificuldades com a matemática e a geometria 

(6) Operacionalização da Matemática. 

(7) Estudo da geometria. 
(33) Aulas tradicionais. 

 
 

Geometria no Ambiente 

Escolar 

(2) Interesse e/ou motivação em estudar matemática 
(5) Desenvolvimento do raciocínio 

(8) Materiais manipulativos 
(9) Aulas Diferenciadas 
(13) Cubo Mágico 

(18) Conexão da Geometria com o Cotidiano 

(19) Desenvolvimento do pensamento 
(22) Mediação de material manipulativo 

 

 

Ação Pedagógica do Cubo 

Mágico 

(26) Matematização 
(27) Desenvolvimento de modelos 
(31) Compreender situações-problema 

(32) Interpretação de resultados 
(34) Consciência crítica e reflexiva 

 
 

Modelagem Matemática 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Finalizando a fase analítica desse estudo que foi realizada por meio dos questionários 

inicial e final, dos 3 (três) blocos de atividades, de uma atividade extra com o Tangram e do 

diário de campo do professor-pesquisador, apresenta-se, em seguida, a interpretação dos 

resultados obtidos nessa investigação por meio da redação das categorias conceituais que 

foram identificadas durante a condução da codificação axial conduzida nessa pesquisa. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

UTILIZANDO AS CATEGORIAS CONCEITUAIS PARA A INTERPRETRAÇÃO 

DOS RESULTDOS IDENTIFICADAS NA CODIFICAÇÃO AXIAL 

 
Nesse estudo, a utilização da adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados auxiliou 

o professor-pesquisador na identificação e na compreensão de sua problemática, que estava 

relacionada com a utilização lúdica do Cubo Mágico como um recurso mediador do 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 

O principal objetivo dessa ação pedagógica foi auxiliar os alunos, matriculados em 

uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental, no desenvolvimento de conteúdos da 

Geometria Euclidiana referentes aos conceitos geométricos intuitivos, bem como contribuir 

com a compreensão dos conceitos geométricos planos e espaciais, como, por exemplo, as 

principais caraterísticas e propriedade geométricas e a noções de área, perímetro e volume. 

Desse modo, para nortear esse estudo foi necessária a formulação de uma questão 

de investigação que possibilitasse a exploração aprofundada de sua problemática. 

 

Como a ludicidade do material manipulativo Cubo Mágico como um recurso 

mediador pode contribuir para o desenvolvimento de conteúdos da 

Geometria Euclidiana (plana e espacial) por meio da dimensão sociocrítica 

da Modelagem Matemática para os alunos do 7o ano do Ensino 

Fundamental? 

 

Conforme a adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados, os dados obtidos durante 

o trabalho de campo desse estudo foram definidos durante o processo da amostragem teórica, 

por meio da qual o professor-pesquisador anotou as palavras, os termos, as expressões e as 

frases que possibilitaram a identificação dos códigos preliminares e da definição das 

categorias conceituais. 

Nesse processo analítico, os dados foram sintetizados em códigos preliminares e as 

categorias conceituais foram identificadas e elaboradas. Desse modo, foram determinadas 

3 (três) categorias conceituais: a) Geometria no Ambiente Escolar, b) Ação Pedagógica do 

Cubo Mágico e c) Modelagem Matemática. O quadro 18 mostra as categorias conceituais 

determinadas durante o processo analítico desenvolvido para a condução das codificações 

aberta e axial. 
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Quadro 18: Categorias conceituais definidas no processo de codificação dos dados 
 

Categorias Conceituais 

Geometria no Ambiente Escolar 
(3) Operações matemáticas básicas. 
(4) Dificuldades com a matemática e a geometria 

(6) Operacionalização da Matemática. 

(7) Estudo da geometria. 
(12) Ausência da geometria nas aulas 

(20) Sólido geométrico 

(21) Características do Cubo 

(23) Figuras geométricas planas 
(25) Definições geométricas 

(30) Elementos geométricos 

(33) Aulas tradicionais 

Ação Pedagógica do Cubo Mágico 

(1) Relação com a matemática e a geometria 
(2) Interesse e/ou motivação em estudar matemática 

(5) Desenvolvimento do raciocínio 
(8) Materiais manipulativos 

(9) Aulas Diferenciadas 

(10) Importância do trabalho em grupo 
(11) Interações no trabalho em grupo 

(13) Cubo Mágico 
(14) Dificuldades com a resolução do Cubo Mágico 

(15) Meta do Cubo Mágico. 
(16) Objetivo do Cubo Mágico 

(17) Motivação em resolver o Cubo Mágico 

(18) Conexão da Geometria com o Cotidiano 
(19) Desenvolvimento do pensamento 

(22) Mediação de material manipulativo 
(29) Linguagem geométrica própria 

Modelagem Matemática 

(24) Identificação de medidas, perímetro e área 
(26) Matematização 

(27) Desenvolvimento de modelos 
(28) Visualização 

(31) Compreender situações-problema 

(32) Interpretação de resultados 
(34) Consciência crítica e reflexiva 

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador 

 

Essas categorias conceituais foram obtidas por meio da análise dos dados coletados 

nos questionários inicial e final e nos três blocos de atividades do registro documental que 

compõem a amostragem teórica desse estudo. 
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4.1. Interpretação das Categorias Conceituais 

 
 

Durante o desenvolvimento da interpretação dos resultados desse estudo, a descrição 

densa das categorias possibilitou que as citações proferidas pelos participantes, que foram 

identificadas nesse processo interpretativo, fossem utilizadas para propiciar uma imagem 

holística da problemática estudada (MORAES, 2003). 

A seguir, apresenta-se a descrição detalhada de cada uma das categorias conceituais 

que foram determinadas por meio do desenvolvimento das codificações aberta e axial que 

foram propostas no desenvolvimento do processo analítico desse estudo. 

 
4.1.1. Geometria no Ambiente Escolar 

 
 

No ambiente escolar, Boyer (1996) afirma que o desenvolvimento da Geometria foi 

estimulado por necessidades práticas da humanidade que estão relacionadas com a 

construção e demarcação de terras e, também, por sentimentos estéticos em relação às 

configurações e ordenações. Nesse contexto, a Geometria pode ser considerada como a: 

(...) ciência que investiga as formas e as dimensões dos seres matemáticos 

ou ainda um ramo da matemática que estuda as formas, plana e espacial, 
com as suas propriedades, ou ainda, ramo da matemática que estuda a 

extensão e as propriedades das figuras (geometria plana) e dos sólidos 

(geometria no espaço) (FERREIRA, 1999, p. 983). 

 

Por outro lado, é necessário enfatizar que, etimologicamente, o termo Geometria 

(geo+metria) significa “medição da terra” (BOYER, 1996, p. 5). Assim, conforme essa 

definição, é fundamental reconhecer as ideias e noções geométricas que estão presentes no 

mundo físico para que os alunos possam visualizar as situações-problema geométricas que 

se apresentam de maneira unidimensional, bidimensional e tridimensional. 

Essa ação pedagógica possibilita que os alunos possam avançar na construção de 

conceitos relacionados com a Geometria, bem como no entendimento das informações 

visuais por meio da mediação de instrumentos mediadores da aprendizagem, como, por 

exemplo, o Cubo Mágico. 

Nessa perspectiva, Kaleff (2003) afirma que a “visualização, a análise e a 

organização informal (síntese) das propriedades geométricas relativas a um conceito 

geométrico são passos preparatórios para o entendimento da formalização do conceito” (p. 
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14), sendo necessário apontar para a “importância de se incentivar nos meios educacionais 

o desenvolvimento de habilidades de visualizar” (p. 14). 

Nesse estudo, com relação ao ambiente escolar, os resultados obtidos nesse estudo 

mostraram que dos 5 (cinco) participantes que iniciaram essa investigação, 3 (três) 

participantes afirmaram que gostam de estudar matemática. Por exemplo, o participante M1 

respondeu que “gosto de fazer contas”. Por outro lado, 2 (dois) participantes destacaram 

que não gostam de estudar esse componente curricular. Por exemplo, a participante F4 

destacou que “não gosto de Matemática porque em algumas coisas eu tenho dificuldades”. 

Os resultados obtidos nessa questão mostraram que as respostas positivas ou 

negativas dadas por esses participantes foram justificadas em razão de gostarem ou não de 

trabalhar com contas ou cálculos, propiciando indícios de que a Geometria pode estar 

desvinculada dos conteúdos matemáticos ou por haver uma lacuna no aprendizado desse 

componente curricular. Nesse sentido, esses participantes comentaram que os conteúdos 

matemáticos que menos gostam de estudar na escola são: divisão, subtração, multiplicação 

e frações. 

Destaca-se que, durante a realização de uma aula síncrona, na qual o questionário 

inicial foi respondido, o professor-pesquisador perguntou se esses participantes tinham 

estudado os conteúdos geométricos no decorrer do ano letivo de 2020. As respostas dadas 

para essa questão mostraram que esses participantes não estudaram esses conteúdos, pois 

afirmaram que houve uma lacuna na proposição de atividades relacionadas com a Geometria 

em sala de aula nesse ano letivo. 

Nesse contexto, Pavanello (1993) afirma que os problemas relacionados com o 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática podem ser gerados pela exposição 

mínima dos alunos aos conteúdos geométricos, dificultando o seu aprendizado, que é o 

resultado da ausência da Geometria nos programas escolares. 

Contudo, os resultados obtidos nesse estudo também mostraram que, conforme 

relatos desses participantes, no ano de 2020, em virtude da pandemia, nas aulas remotas em 

suas escolas, o estudo relacionado com os conteúdos geométricos foi limitado, relegado a 

segundo plano e pouco aproveitado nas atividades propostas pelos professores. 

Desse modo, Leite (2018) destaca que existem outros fatores relacionados com a 

precarização do processo de ensino e aprendizagem de conteúdos geométricos, como, por 

exemplo, a lacuna na estrutura curricular e a ausência de recursos para a realização de 
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atividades práticas, bem como a proposição de um calendário que seja adequado para o 

cumprimento do planejamento dos professores para as atividades curriculares geométricas 

propostas em salas de aula. Nesse sentido, o professor-pesquisador infere que a pandemia 

também contribuiu para a precarização do ensino de conteúdos geométricos nas escolas. 

Com relação à Geometria, 2 (dois) participantes afirmaram que gostam de estudar 

os conteúdos geométricos. Por exemplo, o participante M1 comentou que a “geometria é 

muito legal” enquanto 2 (dois) participantes destacaram que são indiferentes com o estudo  

desse componente curricular. Por exemplo, a participante F4 afirmou que “Não gosto muito 

de geometria porque parece um pouco chato”. Por outro lado, 1 (um) participante destacou 

que não estudou os conteúdos geométricos em sua escola em anos anteriores. 

Os resultados obtidos nessa questão mostraram que, para 3 (três) participantes desse 

estudo, provavelmente, as oportunidades para participarem de aulas práticas relacionadas 

com os conteúdos geométricos eram raras. Esses participantes também afirmaram que eles 

não foram expostos à aprendizagem desses conteúdos em salas de aula, em virtude do 

oferecimento de aulas por meio do ensino remoto. 

Desse modo, é importante que os professores discutam sobre o resgate do estudo da 

Geometria nas escolas como uma área fundamental da Matemática, Nesse processo, esses 

profissionais podem refletir sobre a elaboração, implantação, implementação e avaliação 

de alternativas pedagógicas que busquem superar as dificuldades encontradas na abordagem 

dos conteúdos geométricos em todos os níveis de ensino. Nesse sentido, Fonseca et al. (2001) 

afirmam que o currículo matemático da Educação Básica se encontra distante do processo 

de ensino e aprendizagem de conteúdos geométricos. 

Por conseguinte, infere-se que esse fator pode ter contribuído para as respostas 

negativas dadas pelos participantes para as questões propostas nessa atividade, pois o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem da Geometria se agravou durante 

esse período pandêmico. Contudo, Pelli (2014) destaca que, frequentemente, há uma falta 

de tempo para a realização do trabalho pedagógico com os conteúdos geométricos realizados 

em salas de aula. 

Conforme esse contexto, Lindquist (1994) afirma que “são cada vez maiores os 

indícios de que as dificuldades de nossos alunos em cálculo se devem a uma formação 

deficiente em geometria” (p. 240) e, assim, é importante que o papel da Geometria seja 

ampliado, pois o “seu estudo propiciará a prontidão para o cálculo e desenvolverá a 

visualização espacial” (p. 240). 
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Continuando com a condução do trabalho de campo desse estudo, em outra atividade, 

esses participantes responderam uma série de questões relacionadas com os conteúdos das 

Geometrias Plana e Espacial sobre uma situação-problema referente a uma caixa com o 

formato de um paralelepípedo com a aresta AB medindo 7cm, a aresta AD medindo 9 cm e 

a aresta CG medindo 13 cm. 

Contudo, a maioria desses participantes tiveram dificuldades para responder os 

questionamentos relacionados com os conceitos geométricos de medidas, arestas, perímetros 

e áreas presentes nessa situação-problema. Então, antes de intervir e explicar esses conceitos 

geométricos, o professor-pesquisador buscou identificar se esses participantes conseguiriam 

resolver esses itens por meio da utilização do conhecimento geométrico tácito adquirido em 

anos anteriores nas aulas de Matemática. 

De acordo com essa perspectiva, Ernest (1998) afirma que o conhecimento 

matemático tácito está relacionado com as maneiras pelas quais os alunos utilizam os 

conceitos matemáticos e se apropriam de suas experiências matemáticas, relacionando-as 

com as próprias vivências, crenças e valores culturais. Assim, Nonaka e Takeuchi (1997) 

afirmam que esse tipo de conhecimento está baseado nas experiências e vivências pessoais, 

sendo subjetivo, contextualizado e análogo. 

Em seguida, esses participantes responderam uma série de questões relacionadas com 

o Tangram, que é um quebra-cabeça chinês formado por 7 peças, que é útil para: desenvolver 

o raciocínio lógico e geométrico (habilidades de visualização, percepção espacial e análise 

das figuras); e praticar as relações espaciais e as estratégias de resolução de problemas. 

Nesse contexto, de acordo com Dante (2005) é “preciso desenvolver no aluno a 

habilidade de elaborar um raciocínio lógico e fazer uso inteligente e eficaz dos recursos 

disponíveis, para que ele possa propor boas soluções às questões que surgem em seu dia a 

dia, na escola ou fora dela” (p 11). 

Os resultados obtidos nessa questão mostraram que, como na atividade realizada 

anteriormente, esses participantes tiveram dificuldades para diferenciar os conceitos de 

medidas, de área e de perímetro por meio da visualização do triângulo unitário que compõe 

cada peça do Tangram. Nesse direcionamento, os PCN (BRASIL, 1998) destacam a 

necessidade do desenvolvimento da habilidade relacionada com a percepção visual dos 

conceitos geométricos, que visa possibilitar que os alunos possam resolver as situações- 

problema propostas na ação pedagógica conduzida em sala de aula. 
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Assim, os resultados obtidos nessa atividade confirmam que a dificuldade desses 

participantes na resolução dessa atividade estava relacionada com a sua percepção visual que 

dificultou a identificação de que uma figura geométrica pode ser dividida em outras figuras 

de acordo com uma unidade de medida padrão pré-estabelecida. Nesse contexto, Gravina 

(1996) comenta que o objeto geométrico possui dois componentes: a) a conceitual, que 

expressa propriedades que caracterizam uma classe de objetos e b) a figural que corresponde 

à imagem mental que os alunos associam a esse conceito. 

Com relação à importância dos conhecimentos geométricos e de seu papel na 

sociedade, Lorenzato (2010) destaca que: 

Sabemos que, por várias razões, a geometria não tem ocupado o seu devido 
lugar no ensino da Matemática. Porém, é possível, desejável e necessário 

que o ensino dessa parte importante na Matemática seja fortemente 

enfatizado, porque, como já vimos, sem experiência geométrica não se 
consegue raciocinar geometricamente e, por consequência se constrói uma 

visão capenga, falaciosa e incompleta da matemática (p. 3). 

 

No entanto, é importante ressaltar que, posteriormente, essa atividade foi realizada 

presencialmente com a utilização de dobraduras, pois visava analisar as facilidades e 

dificuldades dos participantes desse estudo, que estavam relacionadas com os conteúdos da 

Geometria Plana e Espacial. Então, essa ação pedagógica foi conduzida presencialmente, 

pois a atividade sobre o Tangram realizada remotamente evidenciou as dúvidas e 

dificuldades desses participantes sobre a sua compreensão com relação aos conceitos 

geométricos presente nesse quebra-cabeça. 

Nesse contexto Almeida et al. (2013) afirmam sobre a necessidade da utilização de 

materiais manipuláveis, como, por exemplo, os sólidos geométricos, que tem como objetivo 

possibilitar que os alunos possam visualizar os conceitos abstratos relacionados com as 

Geometrias Plana e Espacial e, também, a sua aproximação com as atividades realizadas no 

cotidiano. 

Nesse direcionamento, com relação ao Cubo Mágico, os resultados obtidos nesse 

estudo mostraram que 5 (cinco) participantes identificaram as principais características e 

propriedades geométricas desse material manipulativo. Esses participantes afirmaram que 

o Cubo Mágico é formado por quadrados e quadradinhos. Por exemplo, a participante F4 

respondeu que no Cubo Mágico existem “alguns quadradinhos” enquanto a participante F2 

comentou que nesse cubo “existem quadrados maiores e quadrados menores de cores 

diferentes”. 
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Por outro lado, os 5 (cinco) participantes desse estudo afirmaram que conhecem o 

sólido denominado de cubo, vinculando-o à Cubo Mágico, sendo que 3 (três) deles 

comentaram que uma de suas principais características é possuir 6 lados iguais. Por exemplo, 

a participante F2 afirmou que o “cubo tem 6 lados iguais e planos”. 

Em seguida, esses participantes identificaram, por meio da manipulação desse 

material manipulativo, que o Cubo Mágico é formado por 6 (seis) faces laterais que são 

quadradas, sendo que esse sólido geométrico possui 12 arestas e 8 (oito) vértices. Por 

conseguinte, existe a necessidade de salientar que a manipulação é um elemento pedagógico 

fundamental para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

geométricos. 

Por exemplo, Fiorentini (1995) afirma que os materiais manipulativos devem ser 

utilizados para introduzir, trabalhar e aprofundar os conteúdos matemáticos, pois esses 

materiais são considerados como elementos facilitadores e mediadores da aprendizagem 

matemática dos alunos ao relacionar a teoria com a prática. 

Em seguida, esses participantes identificaram que cada lado do Cubo Mágico é 

formado por 9 (nove) quadradinhos, sendo que esse material manipulativo possui um total 

de 54 quadradinhos. Esses resultados mostraram que a visualização foi uma habilidade 

importante para o desenvolvimento dessa atividade. Nesse sentido, sobre a importância do 

processo de visualização utilizado pelos participantes nessa atividade, Garcia (2006) afirma 

que a: 

(...) observação das formas geométricas constitui-se em espaço que exige 

a descrição e a comparação das formas geométricas, resgatando as suas 

semelhanças e diferenças possibilitando, dessa forma, a construção da 

imagem mental, o que possibilitará ao aluno pensar no objeto geométrico, 
na sua ausência, distinguindo as suas características conceituais e figurais. 

(p. 1). 

 

É importante destacar que, esses participantes também identificaram que o Cubo 

Mágico possui elementos geométricos que têm relação com os conceitos de ponto e reta. Por 

exemplo, a participante F4 afirmou que as “quinas do Cubo são os vértices, sendo que na 

lateral do cubo estão os segmentos de reta”. Em seguida, esses participantes identificaram 

as arestas do cubo. Conforme esse contexto, sobre a associação entre teoria e a prática, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001), de Matemática, estabelecem que no: 

(...) Ensino da Matemática, destacam-se dois aspectos básicos: um consiste 
em relacionar observações no mundo real com representações (esquemas, 
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tabelas, figuras); outro consiste em querer relacionar essas representações 

com princípios e conceitos matemáticos. Nesse processo, a comunicação tem 

grande importância e deve ser estimulada, levando-se o aluno a "falar" e a 
"escrever" sobre a matemática, a trabalhar com representações gráficas, 

desenhos, construções, a aprender como organizar e tratar dados (BRASIL, 

2001, p.19). 

 

Posteriormente, esses participantes identificaram que o Cubo Mágico é formado por 

6 (seis) quadrados. Por exemplo, o participante M1 comentou que “o cubo mágico possui 

seis quadrados, sendo um em cada lado”. Esse participante complementou a sua resposta ao 

afirmar que essas figuras geométricas são “quadrados, porque eles têm 4 lados” enquanto a 

participante F2 comentou que são “Quadrados porque tem os lados com medidas iguais”. 

Contudo, os resultados obtidos nesse estudo mostraram que, apesar de que 2 (dois) 

participantes terem associado os 4 (quatro) lados do quadrado com a quantidade de lados de 

um cubo, houve a compreensão de todos, após discussões propiciadas pelo professor- 

pesquisador, que o quadrado e o cubo possuem características e propriedades geométricas 

distintas, pois são figuras geométrica plana e espacial. 

De acordo com Lorenzato (1995), a confusão existente entre as Geometrias Plana e 

Espacial é comum entre os estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio por causa da lacuna 

nas práticas pedagógicas conduzidas em salas de aula relacionadas com os conteúdos 

geométricos e/ou em virtude da quantidade reduzida de aulas de Geometria oferecidas nas 

matrizes curriculares. 

Os resultados obtidos nas atividades propostas nesse estudo mostraram que, para 

esses participantes, as “linhas do Cubo Mágico são segmentos de reta”. Por exemplo, a 

participante F2 afirmou que as linhas desse cubo são denominadas de “Segmentos de reta, 

pois têm começo e fim”. Contudo, destaca-se que a maioria desses participantes estavam 

confundindo os conceitos de retas, segmentos de reta e semirretas, pois estavam associando 

o conceito de reta como sendo o de semirreta. 

No entanto, após uma intervenção pedagógica do professor-pesquisador que explicou 

novamente esses conceitos através da mediação do Cubo Mágico, infere-se que esses 

participantes entenderam essas definições, pois nas atividades posteriores eles utilizaram 

esses conceitos corretamente na resolução das atividades propostas. 

Em outra atividade proposta no trabalho de campo desse estudo, ao manipularem e 

analisarem o Cubo Mágico, esses participantes concluíram que cada lado desse material 

manipulativo possui a mesma quantidade de linhas (segmentos de reta). Por exemplo, a 
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participante F2 respondeu que “essa quantidade é igual porque os lados do cubo são iguais” 

enquanto o participante M3 afirmou que “todos os segmentos de reta do cubo têm a mesma 

medida”. 

Conforme esse contexto, é importante destacar como o material manipulativo 

contribuiu para o desenvolvimento da percepção visual dos participantes. Dessa maneira, 

Lorenzato (2006) afirma que os “materiais devem visar mais diretamente à ampliação de 

conceitos, à descoberta de propriedades, à percepção da necessidade do emprego de termos 

ou símbolos, à compreensão de algoritmos, enfim, aos objetivos matemáticos” (p. 9). 

Os resultados obtidos nesse estudo mostraram que, para esses participantes, cada lado 

(face) do Cubo Mágico possui 2 (dois) segmentos de reta paralelos, sendo que no total há 12 

segmentos paralelos nesse material manipulativo. Esses participantes também comentaram 

que um segmento de reta que se encontra na horizontal não pode estar paralelo a um 

segmento de reta que se encontra na vertical, pois eles se intersectam. Por exemplo, o 

participante M1 afirmou que “esses segmentos de reta são concorrentes”. 

Assim, os resultados obtidos nesse estudo mostraram que o professor-pesquisador 

perguntou se os participantes se recordavam dos conceitos de retas paralelas e concorrentes. 

Assim, a participante F4 respondeu que “Não me lembro” enquanto a participante F2 e os 

participantes M1 e M3 responderam que sabiam conceituar esses elementos geométricos. 

Por exemplo, a participante F2 comentou que as “retas paralelas não se encontram 

nunca e as concorrentes se encontram”. Posteriormente, após a explicação dada por essa 

participante, o professor-pesquisador inferiu que todos os participantes entenderam a 

resolução dessa questão, pois esses conceitos foram corretamente aplicados nas demais 

atividades propostas para o trabalho de campo desse estudo. 

Em seguida, esses participantes determinaram a quantidade de pontos em comum 

entre os segmentos de reta presentes no Cubo Mágico. Desse modo, 2 (dois) participantes 

afirmaram que esse cubo possui 8 (oito) pontos comuns (vértices). Por exemplo, o 

participante M1 afirmou que “encontrei 8 pontos comuns entre esses segmentos de reta”. 

Conforme esse contexto, Pires e Gomes (2004) comentam sobre a importância de 

oportunizar para os alunos a experiência de matematizarem as situações-problema propostas 

através da manipulação de materiais manipulativos por meio do desenvolvimento de 

atividades lúdicas, além de possibilitar a compreensão de atividades que favorecem o 

desenvolvimento do pensamento abstrato. 
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Convém enfatizar que os resultados obtidos nesse estudo mostraram que, durante a 

realização da atividade com a manipulação do Cubo Mágico, a participante F2 perguntou 

se “para identificar esses pontos, é necessário contar somente a parte externa ou se é preciso 

contar também a parte interna do cubo que formam os quadrados menores”, demonstrando 

a importância da visualização para o desenvolvimento dessa ação pedagógica. Diante desse 

questionamento, o professor-pesquisador explicou para esses participantes que eles 

poderiam contar os pontos das partes interna e externa das faces desse cubo. 

Em seguida, o professor-pesquisador perguntou para os participantes quantos pontos 

seriam encontrados se fossem considerados os quadrados menores. Por conseguinte, todos os 

participantes responderam que cada lado do Cubo Mágico tem 12 pontos. É necessário 

destacar que esses participantes explicaram o processo de matematização implicitamente 

utilizado nessa resolução: 

Contamos os 4 vértices de um lado do Cubo Mágico. Contamos também 
os vértices de cada quadradinho que compõe cada lado. Contamos os 

vértices desses quadradinhos pensando que são 3 linhas com 3 

quadradinhos em cada uma e, se um quadrado possui 4 vértices, então, 
nessas 3 linhas existem 3x4 vértices. O total é de 12. 

 

Conforme esse contexto, Pires e Gomes (2004) afirmam que a investigação, a 

experimentação e a exploração de objetos do mundo físico e de outros materiais concretos 

específicos, que se encontram no cotidiano dos alunos, possibilitam que os estudos do espaço 

e da forma sejam desencadeados em salas de aula. Essa abordagem objetiva estimular os 

alunos na observação e percepção das semelhanças e diferenças esses objetos, bem como 

dos conceitos geométricos. 

Posteriormente, o professor-pesquisador comentou que quando duas retas, semirretas 

ou segmentos de reta possuem direções diferentes elas formam entre si um ponto 

denominado de vértice. Assim, esses participantes determinaram que cada vértice do Cubo 

Mágico possui 3 (três) segmentos de reta. Por exemplo, o participante M1 respondeu que “de 

cada vértice parte 3 arestas”. Esses participantes também discutiram que o número de 

vértices no Cubo Mágico é igual ao seu número de pontos. 

Contudo, os resultados desse estudo mostraram que as participantes F2 e F4 tiveram 

dificuldades em resolver essa atividade. Por exemplo, durante a realização dessa ação 

pedagógica, a participante F2 comentou que “pensei que se o cubo tem quatro lados, então 

existem 4 (quatro) segmentos de cada vértice”. Assim, após a participante F2 ter 
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concluído o seu raciocínio, o professor-pesquisador solicitou que todos os participantes 

observassem detalhadamente cada lado do Cubo Mágico. Em seguida, as participantes F2 e 

F4 afirmaram que “cada vértice do Cubo Mágico tem 3 segmentos”. 

Nesse sentido, para Rosin (2012), a utilização de materiais manipulativos produz um 

ambiente favorável para que a aprendizagem de conteúdos matemáticos com significado 

seja desencadeada, pois pode despertar a curiosidade e o interesse dos alunos, possibilitando 

que eles percebam, por meio de sua manipulação, as relações geométricas existentes nesses 

materiais. 

Esses participantes também identificaram que no Cubo Mágico há 12 segmentos de 

reta perpendiculares, pois quando uma reta, semirreta ou segmento de reta estão na 

horizontal e uma outra na vertical formando um ângulo de 90 graus elas são perpendiculares. 

Em seguida, esses participantes constaram, com a utilização da régua para realizarem essa 

medição, que os segmentos de reta que formam o Cubo mágico possuem a mesma medida. 

Por exemplo, a participante M1 respondeu que “os segmentos de reta do cubo são iguais”. 

Contudo, os resultados obtidos nesse estudo mostraram que, durante a realização 

dessa atividade, o participante M1 alegou que não dispunha de uma régua em sua residência 

para medir os valores dos segmentos de reta, contudo, argumentou que esses segmentos 

tinham valores iguais. É importante destacar que os demais participantes tiveram 

dificuldades em utilizar a régua para realizarem essas medições, pois eram inexperientes 

com a utilização desse recurso didático para identificar, como, por exemplo, o valor da 

medida do lado de cada quadradinho do Cubo Mágico. 

Assim, esses resultados mostraram que a maioria desses participantes eram 

inexperientes com a utilização da régua para que pudessem identificar o valor da medida do 

lado de cada quadrado e a medida do lado Cubo Mágico, bem como determinar a sua área. 

Por exemplo, a participante F2 mencionou que “é difícil utilizar a régua para medir”. 

Contudo, essa habilidade foi adquirida com a realização das atividades subsequentes 

que foram propostas no trabalho de campo desse estudo. Com relação às essas dificuldades, 

Becker (2009) destaca que: 

É fundamental que o aluno adquira e desenvolva habilidades que permitam 
entender e interpretar diferentes tipos de representações bidimensionais de 

objetos tridimensionais, ou seja, habilidades que permitam ao aluno criar, 

mover, transformar e analisar imagens mentais de objetos tridimensionais 

gerados por uma informação dada através de um desenho plano. Os tipos 
de atividades propostas nos livros não 
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permitem o desenvolvimento dessas habilidades por não oportunizarem 

aos alunos a experiência e a possibilidade da criação de suas próprias 

hipóteses (p. 20). 
 

Os resultados obtidos durante o desenvolvimento dessa atividade mostraram que a 

maioria dos participantes afirmaram sobre a impossibilidade medir o tamanho do ponto, 

porém, não justificaram as suas respostas. Então, o professor-pesquisador questionou 

novamente se seria possível medir o ponto. Nesse sentido, a participante F4 comentou que 

“é possível medir o ponto porque é só pegar uma régua e medir o tamanho da bolinha do 

ponto” enquanto a participante F2 respondeu que “não acho possível fazer a medição, pois 

na explicação da teoria falava que ponto não era possível de medir”. 

Esses resultados também mostraram que as dificuldades encontradas pela maioria 

dos participantes com relação às medições e aos conteúdos geométricos evidenciaram a 

lacuna de seu contato com a Geometria. Assim, um dos fatores que podem promover a 

continuidade dessas dificuldades no sistema escolar está relacionado com a prioridade dada 

ao processo de ensino e aprendizagem para conteúdos matemáticos desvinculados dos 

conceitos geométricos. Ao concordar com esse ponto de vista, Lorenzato (1995) argumenta 

que os: 

(...) livros didáticos, em sua maioria, ainda apresentam a Geometria como 

um conjunto de definições, propriedades, nomes e fórmulas, sem qualquer 

aplicação. Deixando muitas vezes este estudo para a última parte do livro, 

aumentando a probabilidade de não vir a ser estudado por falta de tempo 
letivo (p. 4). 

 

Em seguida, os participantes discutiram que os planos são definidos como figuras 

geométricas bidimensionais, que possuem comprimento e largura, pois o plano é uma 

superfície formada por um conjunto de retas alinhadas e, portanto, também é um conjunto 

de pontos. Sendo assim, o plano é a superfície na qual as figuras geométricas construídas 

possuem largura e comprimento. Nesse sentido, a maioria desses participantes tiveram 

dificuldades para determinar quantas figuras bidimensionais o Cubo Mágico possui, pois, 

inicialmente, não compreenderam o conceito de plano. 

Por conseguinte, durante a realização dessa atividade, o professor-pesquisador 

explicou para os participantes sobre a conceituação de plano de maneiras diversas. Assim, 

infere-se que o entendimento do conceito desse ente primitivo relacionado com o plano foi 

evidenciado pelos participantes na realização das atividades propostas posteriormente. 

Nesse direcionamento, esses participantes responderam que o Cubo Mágico é 

limitado por 6 planos. Por exemplo, a participante F4 comentou que “para formar o cubo 
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precisa de 6 planos”. Durante a realização dessa atividade, a participante F2 mencionou que 

“se o Cubo tem 6 quadrados então tem 6 planos”. Após esse comentário, todos os 

participantes afirmaram que concordavam com essa asserção. Em seguida, esses 

participantes também comentaram que, no Cubo Mágico, o número de lados é igual ao 

número de planos. 

Conforme essa perspectiva, Lorenzato (1995) identifica as razões pelas quais os 

professores justificam a ausência ou a deficiência do estudo da Geometria em sua prática 

docente. Desse modo, provavelmente, um dos principais motivos para essa postura se 

relaciona com o fato de que os professores exijam dos alunos uma maneira única e específica 

para solucionar as situações-problema geométricas propostas em sala de aula. Nesse 

contexto, existe a necessidade de ressaltar que: 

Sem estudar Geometria as pessoas não desenvolvem o pensar geométrico 

ou o raciocínio visual e, sem essa habilidade, elas dificilmente conseguirão 
resolver as situações de vida que forem geometrizadas; também não 

poderão se utilizar da Geometria como fator altamente facilitador para a 

compreensão e resolução de questões de outras áreas de conhecimento 

humano. Sem conhecer a Geometria a leitura interpretativa do mundo 
torna-se incompleta, a comunicação das ideias fica reduzida e a visão da 

Matemática torna-se distorcida (LORENZATO, 1995, p. 5). 

 

Concordando com esse ponto de vista, Muniz (2007) destaca a importância de que os 

professores realizem uma autorreflexão para que possam averiguar os seguintes 

questionamentos sobre as suas práticas pedagógicas em aulas de Geometria: 

Tenho buscado no dia-a-dia explorar com meus alunos os conceitos 

geométricos? Não tenho evitado tratar deste assunto com eles, ficando 
quase todo tempo tratando apenas dos números e das suas operações? 

Tenho insegurança quanto aos conceitos geométricos e receio propor 

trabalhos implicando construções geométricas? O meu ensino de 

Geometria tem sido quase exclusivamente uma memorização de 
terminologia das figuras e entes geométricos? Busco ver a Geometria fora 

das formas e figuras? (p. 88). 

 

Nesse direcionamento, é importante ressaltar que as aulas de Matemática focadas em 

uma metodologia tradicional são pautadas em exercícios que estimulam a mecanização e a 

aplicação de fórmulas em contextos sem sentido para os alunos que aprende a realizar 

cálculos e não a pensarem matematicamente. Consequentemente, existe a necessidade da 

utilização de ações pedagógica diferenciadas para o processo de ensino e aprendizagem de 

conteúdos geométricos através da mediação de materiais manipulativos, como, por exemplo, 

o Cubo Mágico, na perspectiva sociocrítica da Modelagem Matemática. 
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4.1.2. Ação Pedagógica do Cubo Mágico 

 
 

Com relação à busca de ações pedagógicas para o processo de ensino e aprendizagem 

em Matemática, é necessário oportunizar formas diferenciadas de aprendizagem por meio 

das quais os conteúdos geométricos possam adquirir significados e serem contextualizados 

para que os alunos possam atingir a fase de abstração e a elaboração do conhecimento 

matemático formal. 

Por conseguinte, os alunos se direcionam da fase concreta da aprendizagem para a 

abstração dos conceitos geométricos por meio da mediação propiciada pelo Cubo Mágico. 

Nessa perspectiva, Gimenez e Lins (2005) destacam que as: 

(...) abordagens facilitadoras baseiam-se, então, na ideia de que uma 

estrutura que é posta em jogo na manipulação de concretos é, depois, por 
um processo de abstração, transformada em formal. (...) significado é o 

conjunto de coisas que se diz a respeito de um objeto. Não o conjunto do 

que se poderia dizer, e, sim, o que efetivamente se diz no interior de uma 
atividade. Produzir significado é, então, falar a respeito de um objeto 

(p.108). 

 

Dessa maneira, a Educação Matemática pode ser realizada com a utilização de uma 

ação pedagógica baseada na construção do conhecimento matemático dos alunos através 

de suas experiências em diferentes situações cotidianas. Essa tendência metodológica 

propicia que os alunos sejam de agentes ativos nesse processo de manipulação de materiais 

concretos, possibilitando a abstração de conhecimentos geométricos ao ultrapassar a fase 

do desenvolvimento do saber empírico para o conhecimento científico. Assim, essa ação 

pedagógica mostra que: 

(...) aprender matemática é mais do que aprender fórmulas, saber fazer 
contas, ou marcar com x nas respostas: é interpretar, criar, significados, 

construir seus próprios instrumentos para resolver problemas, estar 

preparado para perceber estes mesmos problemas, desenvolver o raciocínio 

lógico a capacidade de conceber, projetar e transcender o imediatamente 
sensível (PARANÀ, 2008, p 46). 

 

Nesse contexto, essa ação pedagógica parte do pressuposto de que a utilização de 

materiais manipulativos se apresenta como uma proposta educacional relevante para o 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática. Nessa perspectiva, Nacarato 

(2004/2005) argumenta que, com referência à: 

(....) Geometria, há vários materiais sugeridos e utilizados pelos 

professores, como: conjunto de sólidos geométricos, tangram, geoplano e 
poliminós. Em momento algum, questiono a utilização desses materiais; 

pelo contrário, considero-a fundamental em todas as séries e níveis de 
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ensino, uma vez que podem contribuir para o desenvolvimento da 

visualização (p. 4). 

 

Desse modo, Dante (2005) argumenta sobre a importância do oferecimento de 

oportunidades para que os alunos possam utilizar materiais manipulativos nas salas de aulas, 

pois a abstração de ideias tem origem nas atividades mentais que estão associadas à 

manipulação desses materiais. Para Rosa (2000), a manipulação de materiais concretos é um 

importante elemento para a elaboração de processos de matematização que estão 

relacionados com a sua ludicidade. 

Nessa ação pedagógica, o papel dos professores e educadores no processo de ensino 

e aprendizagem em Geometria é de suma importância com referência ao encaminhamento 

metodológico ou à seleção de materiais pedagógicos que tenham significado para os alunos, 

como, por exemplo, o Cubo Mágico. 

Nesse contexto, com relação ao Cubo Mágico, é importante ressaltar que, dos 5 

(cinco) participantes iniciais desse estudo, 4 (quatro) desses participantes afirmaram que 

conhecem esse material manipulativo enquanto 3 (três) deles tentaram resolvê-lo 

anteriormente, mas não conseguiram. 

Por exemplo, o participante M1 respondeu que “Não consegui resolver o Cubo 

Mágico porque é muito difícil e eu já tentei várias vezes” enquanto a participante F6 

mencionou que “eu já tinha tentado resolver outros objetos que possuíam o mesmo objetivo 

do Cubo Mágico na forma de pirâmides e de cubo menores”. 

Assim, os resultados obtidos nesse estudo mostraram que, apesar de que, esses 5 

(cinco) participantes tivessem tentado resolver o cubo mágico anteriormente, eles tiveram 

dificuldades para responder realizar essa atividade. Por exemplo, o participante M1 

comentou que havia assistido na Internet alguns vídeos que explicavam como resolver o 

Cubo Mágico de Rubik, porém, tentou resolvê-lo sem sucesso. 

Desse modo, antes o início de cada aula, esse participante comentava para os colegas 

sobre o progresso que conseguia durante a semana na tentativa de resolução do Cubo 

Mágico, evidenciando a sua motivação para a realização dessa tarefa ao buscar diferentes 

caminhos para resolver esse cubo. 

Nesse sentido, Rosa (2010) comenta sobre a importância da proposição de uma ação 

pedagógica que auxilie os alunos a se engajarem no processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática, motivando-os a aprender a aprender com a utilização de materiais 

manipulativos na ação pedagógica proposta em salas de aula. 
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Em seguida, os 5 (cinco) participantes desse estudo afirmaram que o principal 

objetivo para a resolução do Cubo Mágico é deixar os seus lados com as cores iguais. Por 

exemplo, o participante M1 respondeu que o principal “objetivo do cubo é resolvê-lo e deixar 

as cores iguais em seus lados”. Esses participantes também responderam que a resolução do 

Cubo Mágico está relacionada com a utilização do raciocínio lógico. Por exemplo, o 

participante M1 afirmou que é necessário utilizar “Raciocínio Lógico, porque você tem que 

pensar muito para resolvê-lo”. 

É importante destacar que 4 (quatro) participantes afirmaram que o Cubo Mágico 

pode auxiliá-los no estudo de conteúdos geométricos. Por exemplo, o participante M1 

comentou que “a gente precisa de muito raciocínio lógico para aprender geometria”. Por 

outro lado, a participante F2 comentou que o “Cubo Mágico não auxilia nesse estudo, pois 

eu nunca vi”. 

Os resultados desse estudo mostraram que a resposta negativa dessa participante pode 

estar relacionada com o fato de que há uma lacuna na exposição de conteúdos geométricos 

em sua trajetória acadêmica, dificultando a percepção de que o Cubo Mágico possa ser 

utilizado na prática docente dos professores em sala de aula no desenvolvimento de 

conteúdos geométricos planos e espaciais. 

Assim, Fainguelernt (1999) afirma que o processo de ensino e aprendizagem em 

Geometria, no ambiente escolar, especialmente, no Ensino Fundamental, é frequentemente 

relegado a um segundo plano, sendo que os seus conteúdos não são ensinados para os alunos 

de uma maneira aprofundada e efetiva. 

Nessa ação pedagógica, 3 (três) participantes afirmaram que o formato do Cubo 

Mágico pode ser encontrado em suas residências. Por exemplo, o participante M3 respondeu 

que o formato do cubo é “encontrado em minha casa em uma caixa”. Por outro lado, 2 (dois) 

participantes tiveram dificuldades para identificar esse formato em suas residências. Por 

exemplo, o participante M1 respondeu “não tenho nenhum objeto em casa com o formato do 

cubo”. 

Conforme esse contexto, Dante (2006) destaca a necessidade de que o 

desenvolvimento de conteúdos geométricos seja realizado de maneira experimental e/ou com 

materiais manipulativos para que os alunos manipulem objetos e/ou embalagens para que 

possam compreender os seus elementos, as suas características e/ou propriedades e, também, 

descobrir as diferenças e as semelhanças entre os objetos concretos e as figuras geométricas. 
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Esses resultados mostraram que, após a resposta negativa desses participantes, o 

professor-pesquisador refez essa questão e perguntou se eles poderiam identificar objetos ou 

estruturas em formato de cubo fora de suas casas. Contudo, as respostas dadas pelos 

participantes desse estudo para essa questão também foram negativas. 

Nesse sentido, Lorenzato (1995) argumenta que existe a necessidade de que os alunos 

percebam que a Geometria está presente em seu cotidiano quando eles lidam com as ideias 

de paralelismo, perpendicularismo, semelhança, proporcionalidade, medição, comprimento, 

área, volume, simetria, bem como no visual das formas encontradas na natureza e nas 

atividades realizadas na vida diária. 

Posteriormente, esses participantes comentaram que o formato do Cubo Mágico pode 

ser encontrado em objetos localizados fora da sala de aula, como, por exemplo, em 

construções, nas casas, igrejas, nas pontes e em brinquedos. Os resultados obtidos nesse 

estudo mostraram que, na questão anterior, o professor-pesquisador discutiu com os 

participantes sobre os objetos e estruturas com o formato de um cubo que poderiam ser 

encontradas fora do ambiente de suas casas. 

Nesse sentido, destaca-se que as situações de aprendizagem precisam estar centradas 

na construção de significados, na elaboração de estratégias e na resolução de situações-

problema em que os alunos possam desenvolver os processos relacionados com a intuição 

analógica, a indução e a dedução. Essas atividades contradizem os trabalhos e tarefas 

direcionados para a memorização, que são desprovidas da compreensão de uma ação 

pedagógica que privilegie uma formalização precoce dos conceitos matemáticos (BRASIL, 

1998). 

Contudo, é necessário ressaltar que, naquele momento, nenhum participante 

conseguiu exemplificar objetos e estruturas que tivessem o formato de um cubo que 

pudessem ser encontrados fora do ambiente escolar. No entanto, essa discussão pode ter 

despertado o interesse e motivado esses participantes a pensarem sobre esse assunto, 

possibilitando o desenvolvimento de uma resposta positiva para essa questão. 

Conforme esse contexto, Azevedo (2019) comenta sobre as possibilidades de os 

alunos entenderem os conceitos geométricos quando eles conseguem perceber a sua conexão 

com as situações-problema presentes em seu cotidiano. Desse modo, quando esses alunos 

verificam a aplicabilidade desses conteúdos em contextos distintos, eles podem melhor 

compreender a sociedade, buscando os meios necessários para que possam agir sobre a 

própria realidade, transformando-a na busca do bem comum. 
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Com relação à ação pedagógica relacionada com a utilização de materiais 

manipulativos, como, por exemplo, o Cubo Mágico, no processo de ensino e aprendizagem 

em Matemática, a maioria dos participantes desse estudo afirmaram que os materiais 

manipulativos foram utilizados anteriormente por seus professores para a aprendizagem de 

conteúdos matemáticos. Por exemplo, o participante F4 afirmou que foram utilizados 

“objetos com formas geométricas”. 

Conforme o ponto de vista de Oliveira (1995), os materiais manipulativos são 

instrumentos utilizados para o atendimento de um determinado objetivo, pois são objetos 

sociais e mediadores da relação entre os alunos, os professores e os conteúdos curriculares. 

Assim, Villa Boas (2014) argumentam que os: 

Materiais Manipuláveis interpostos entre o aluno e o conhecimento 

matemático tem a intenção clara de ampliar as possibilidades no processo 
de aprendizagem. Nesse momento, não me refiro apenas ao uso de 

Materiais Manipuláveis no ensino de Matemática, pois pode-se falar neles 

referindo-se ao ensino de física, biologia, geografia, química, etc. (p. 14). 

 

Contudo, todos os participantes desse estudo também afirmaram que gostariam de 

aprender os conteúdos matemática com a utilização de materiais manipulativos. Por 

exemplo, a participante F4 comentou que “Sim porque parece legal e faz a gente aprender 

mais”. Conforme proposto por Passos (2000), é necessário destacar que, para o 

desenvolvimento de atividades que envolvem os conteúdos geométricos, é relevante que os 

professores oportunizem para os alunos a realização de atividades curriculares nas quais são 

necessárias a manipulação de objetos e materiais concretos. 

É importante ressaltar que, nesse estudo, para a condução dessa ação pedagógica, 

cada participante recebeu um Cubo Mágico 3x3x3, que o professor-pesquisador entregou na 

escola para a sua distribuição para cada um dos participantes para a identificação de suas 

principais características e propriedades. 

Assim, no início dessa ação pedagógica, os participantes desse estudo identificaram 

que o Cubo Mágico possui 6 (seis) cores. Por exemplo, a participante F4 respondeu que “as 

cores que formam o Cubo Mágico são branca, verde, azul, alaranjado, vermelha e amarela”. 

Esses participantes também identificaram que os lados do Cubo Mágico, quando 

resolvidos, possuem a mesma cor, contudo, comentaram que quando esses lados são 

movimentados, essas cores também se misturam. Por exemplo, a participante F2 comentou 

que “cada lado do cubo tem uma cor e ao movimentar o cubo essas cores se misturam”. 
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Assim, esses participantes comentaram que os movimentos realizados no Cubo 

Mágico somente provocam uma alteração nas cores de suas faces, pois mantém as suas 

características e propriedades geométricas. A participante F2 também destacou que “apenas 

as cores desse material mudam, pois como é um Cubo e, todos os lados são iguais, não tem 

alteração”. 

Similarmente, esses participantes comentaram que a quantidade de cores do Cubo 

Mágico não altera a medida de seus lados. Por exemplo, o participante M1 respondeu que 

“as cores somente alteram a aparência do Cubo, mas não muda a sua estrutura”. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostraram que as percepções desenvolvidas por 

esses participantes evidenciam o desenvolvimento de uma análise visual que possibilitou a 

identificação das características e propriedades relacionadas com as alterações que poderiam 

ter ocorrido na estrutura Cubo Mágico, que foi manipulado durante a realização dessa 

atividade. 

De acordo com essa linha de raciocínio, os resultados obtidos nesse estudo mostraram 

que esses participantes afirmaram que a alteração nas cores do Cubo Mágico não provoca 

uma mudança em sua estrutura. Por exemplo, o participante M3 respondeu que “muda 

apenas o visual”. De acordo com esse contexto, o educador e escritor Rubem Alves (1994) 

afirma que se deve: 

Dar sabor ao nosso saber e ensinar os alunos a degustarem as coisas. E por 

que não "degustar" as cores com as crianças? Se dermos sabor às 

atividades, elas serão realizadas com muito mais alegria e prazer. E é disso 
que nossas escolas e alunos precisam: de saber com sabor, para aprenderem 

com gosto e satisfação (p. 26). 

 

Nessa perspectiva, Lara (2003) comenta que as atividades lúdicas podem ser 

consideradas como uma estratégia que estimula o raciocínio, possibilitando que os alunos 

possam enfrentar situações conflitantes relacionadas com seu o próprio cotidiano. Assim, 

os alunos se conscientizam sobre como um determinado conceito aprendido em sala de aula 

pode influenciar os acontecimentos de sua realidade. 

Em seguida, por meio da manipulação do Cubo Mágico, esses participantes 

comentaram que a quantidade de cores é igual a quantidade de figuras planas que compõem 

esse material manipulativo, demonstrando que existe uma relação entre esses elementos. Por 

exemplo, o participante M1 destacou que o “número de cores é igual ao número de lados do 

Cubo Mágico”. Nesse contexto, existe a necessidade destacar que: 

Sem estudar Geometria as pessoas não desenvolvem o pensar geométrico 
ou o raciocínio visual e, sem essa habilidade, elas dificilmente 
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conseguirão resolver as situações de vida que forem geometrizadas; 

também não poderão se utilizar da Geometria como fator altamente 

facilitador para a compreensão e resolução de questões de outras áreas de 
conhecimento humano. Sem conhecer a Geometria a leitura interpretativa 

do mundo torna-se incompleta, a comunicação das ideias fica reduzida e 

a visão da Matemática torna-se distorcida (LORENZATO, 1995, p. 5). 

 

Assim, ao finalizar a primeira parte dessa atividade com relação ao reconhecimento 

das características e propriedades geométricas do Cubo Mágico, o professor-pesquisador 

solicitou que esses participantes resolvessem esse material manipulativo para que cada um 

de seus lados ficassem com a mesma cor. Por exemplo, o participante M1 comentou que “eu 

já tinha visto vídeos na internet, mas nunca consegui resolver o Cubo Mágico”. 

Por conseguinte, Costa (2009) destaca a possibilidade de solucionar o Cubo Mágico, 

mesmo sendo um grande desafio para alunos, pois o: 

(...) caminho realizado para se compreender e solucionar o Cubo Mágico 

é similar em estrutura ao caminho percorrido por cientistas para 

compreenderem e solucionarem questões científicas. Em ambos os casos 
o sujeito elege um objeto de estudo, define um objetivo, realiza 

observações, elabora hipóteses e as experimenta (p. 7). 

 

Nesse sentido, Silva (2015) afirma que a resolução do Cubo Mágico busca associar 

os conhecimentos geométricos, como, por exemplo, simetrias e cálculo de volumes, visando 

construir uma cultura de investigação e aprendizagem matemática amparada pela ludicidade, 

favorecendo uma visão ampla a partir da resolução da situação-problema que esse material 

manipulativo proporciona. 

Desse modo, os resultados obtidos nesse estudo mostraram que esses participantes 

gostaram de realizar as atividades geométricas propostas com o Cubo Mágico, que foram 

conceituadas como excelentes Por exemplo, o participante M1 destacou que “eu gostei 

dessas atividades porque aprendi muitas coisas que eu não sabia” enquanto a participante F2 

comentou que essas “atividades foram excelentes porque são mais divertidas e legais. 

De acordo com o Ministério da Educação - MEC (BRASIL, 2006), os alunos sentem 

prazer de estar num ambiente de aprendizagem que utilize em sua ação pedagógica, em salas 

de aula, os materiais manipulativos como mediadores do processo de ensino e aprendizagem 

em Matemática. Dessa maneira, o contato com materiais concretos, lúdicos e coloridos 

desperta a curiosidade dos alunos, bem como promove a sua acuidade sensorial23. 

 

23Para a Programação Neurolinguística - PNL, a acuidade sensorial é a capacidade desenvolvida pela 

consciência de observação e percepção do ambiente por meio dos sentidos, que significa o refinamento 
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Esses participantes também afirmaram que a utilização do Cubo mágico facilitou o 

seu entendimento dos assuntos geométricos estudados, possibilitando o desenvolvimento 

desses conteúdos nas atividades propostas durante a condução do trabalho de campo desse 

estudo. Por exemplo, a participante F4 respondeu que “Sim. Eu tava tendo dificuldades e 

facilitou mais”. 

Nesse direcionamento, sobre a utilização de atividades diferenciadas nas aulas de 

Matemática, os PCN (BRASIL, 1998) propõem a utilização de materiais manipulativos no 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática, ressaltando que: 

Os materiais manipulativos constituem uma forma interessante de propor 

problemas, pois permitem que estes sejam apresentado atrativo e 

favorecem a criatividade na elaboração de estratégias de resolução de 
problemas e busca de soluções. Propicia a simulação de situações que 

exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o planejamento das 

ações (p. 46). 

 

As atividades propostas no trabalho de campo desse estudo foram avaliadas por esses 

participantes como ótimas e muito boas, que as identificaram como de fáceis resolução, pois 

a utilização do Cubo Mágico auxiliou-os nesse processo. Por exemplo, o participante M1 

comentou que essas atividades foram “Ótimas, porque eu aprendi muita coisa que eu não 

sabia porque foi muito legal” enquanto a participante F2 afirmou que “achei fácil a maioria 

das atividades, pois tinha o cubo mágico para ajudar”. 

Para Piaget (1989), os materiais manipulativos e os “jogos não são apenas uma forma 

de divertimento, mas são meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento 

intelectual” dos alunos. Para Rosa (2010), os jogos e os materiais manipulativos auxiliam 

os alunos a desenvolverem a sua inventividade e criatividade para que eles possam resolver 

as situações-problemas presentes no cotidiano, bem como as atividades propostas em salas 

de aula. 

É importante destacar que, durante a realização das atividades propostas no 

desenvolvimento da condução do trabalho de campo desse estudo, a utilização do Cubo 

Mágico despertou o interesse e a motivação dos alunos para o desenvolvimento dos 

conteúdos geométricos planos e espaciais que foram estudados durante o desenvolvimento 

 

 
 

progressivo das capacidades perceptivas, pois ouvir, sentir e ver com destreza os acontecimentos do mundo é 

a maneira mais assertiva de escapar de leituras mentais distorcidas da realidade. Assim, é importante que os 

indivíduos atentem para as respostas fisiológicas perceptíveis das pessoas, pois esta é a maneira mais segura 

de se obter informações de qualidade a respeito das experiências vivenciadas pelos outros (SBPNL, 2020). 
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dessa ação pedagógica. Por exemplo, o participante M1 afirmou que “o que mais chamou a 

minha atenção foi poder fazer as coisas com o cubo mágico”. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostraram que essa ação pedagógica possibilitou 

que esses participantes comentassem que “não imaginei que poderia aprender geometria com 

a ajuda do Cubo Mágico”. Por exemplo, a participante F4 complementou a sua resposta ao 

afirmar que “eu achava que o cubo era apenas para deixar os lados com as mesmas cores”. 

Nesse contexto, Haydt (2006) argumenta que: 

Para que haja uma aprendizagem efetiva e duradoura é preciso que existam 

propósitos definidos e autoatividade reflexiva dos alunos. Assim, a 

autêntica aprendizagem ocorre quando o aluno está interessado e se mostra 
empenhado em aprender, isto é, quando está motivado. É a motivação 

interior do aluno que impulsiona e vitaliza o ato de estudar e aprender. Daí 

a importância da motivação no processo ensino- aprendizagem (p. 75). 

 

Conforme essa perspectiva, esses participantes comentaram que as atividades 

propostas com o Cubo Mágico foram realizadas com tranquilidade e com facilidade, 

possibilitando o entendimento dos conteúdos geométricos plano e espaciais. Por exemplo, 

o participante M1 afirmou que a atividade foi “Tranquila, porque ficou fácil com a ajuda do 

cubo de entender a geometria” enquanto a participante F2 complementou a sua resposta ao 

afirmar que as “atividades ficam mais fáceis para aprender”. 

Desse modo, a utilização de materiais manipulativos em aulas de Geometria auxilia 

no desenvolvimento da construção de conteúdos matemáticos, pois contribui para uma 

melhor visualização dos conceitos geométricos e, também, para a elaboração de 

questionamentos e o desenvolvimento de discussões sobre os conteúdos relacionados com 

as geometrias planas e espacial (GIOSTRI; SILVA 2014). 

Por outro lado, esses participantes comentaram que desconheciam a possibilidade da 

utilização do Cubo Mágico para estudarem e aprenderem os conteúdos geométricos planos 

e espaciais. Por exemplo, o participante M1 comentou que “Não sabia que o cubo mágico 

podia ser utilizado para estudar geometria. Eu achava que o cubo era usado somente para 

brincar”. De acordo com Bassanezi (2006), é importante destacar que no: 

(...) caso da Matemática, é necessário buscar estratégias alternativas de 

ensino-aprendizagem que facilitem sua compreensão e utilização. A 

modelagem matemática, em seus vários aspectos, é um processo que alia 

teoria e prática, motiva seu usuário na procura do entendimento da 
realidade que o cerca e na busca de meios para agir sobre ela e transformá-

la. Nesse sentido, é também um método científico que ajuda a preparar o 

indivíduo para assumir seu papel de cidadão (p. 17). 
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Nesse sentido, infere-se que, para esses participantes, os conceitos geométricos 

planos e espaciais estão presentes nas atividades realizadas em suas vidas diárias. Por 

exemplo, a participante F4 destacou que “a gente precisa da Matemática em nossas vidas, 

no trabalho, na viagem e para construir casas e prédios”. Nesse contexto, Sadovsky (2007)  

observa que a: 

(...) Matemática, não só no Brasil, é apresentada sem vínculos com os 
problemas que fazem sentido na vida das crianças e dos adolescentes. Os 

aspectos mais interessantes da disciplina, como resolver problemas, 

discutir idéias, checar informações e ser desafiado, são pouco explorados 
na escola. O ensino se resume a regras mecânicas que ninguém sabe, nem 

o professor, para que servem (p. 8). 

 

Por conseguinte, esses participantes também comentaram que as geometrias plana e 

espacial são importantes para a realização das atividades diárias, como, por exemplo, nas 

construções de casas e prédios e na localização de lugares. Por exemplo, o participante M1 

destacou que essas “geometrias ajudam muito nas construções de prédios, casas e em 

diversas coisas”. 

Nesse direcionamento, Lorenzato (1995) afirma que o conhecimento dos conteúdos 

geométricos propicia a leitura interpretativa do mundo, tornando-a completa e abrangente 

enquanto promove a comunicação das ideias matemáticas de uma maneira holística, 

possibilitando a visualização e a compreensão das propriedades geométricas. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostraram que, para esses participantes, em anos 

escolares anteriores, a realização de atividades com a utilização materiais manipulativos 

direcionada para a aprendizagem de conteúdos geométricos em salas de aula eram 

infrequentes e inconstantes. 

Esses resultados também mostraram que os professores raramente utilizavam os 

materiais manipulativos nas atividades matemáticas curriculares propostas em salas de aula, 

pois “as atividades eram sempre de fazer exercícios do livro didático”. Por exemplo, a 

participante F4 comentou que “realizei atividades com material dourado no 5º ano e depois 

não utilizei mais”. 

Nesse contexto, Lorenzato (2006) afirma que os materiais manipulativos podem ser 

utilizados para a ação pedagógica desenvolvida pelos professores com os conteúdos 

matemáticos, pois esses materiais “podem ser um excelente catalisador para o aluno 

construir o seu saber matemático” (p. 21) enquanto Passos (2006) considera que os materiais 

manipulativos “devem servir como mediadores para facilitar a relação 
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professor/aluno/conhecimento no momento em que um saber [matemático] está sendo 

construído” (p. 78). 

Os resultados obtidos nesse estudo mostraram que esses participantes gostariam de 

aprender outros conteúdos matemáticos com a utilização de materiais manipulativos em sala 

de aula. Por exemplo, a participante F4 afirmou que “Gostaria de trabalhar com as atividades 

de raiz quadrada e fração”. 

Com relação à promoção do desenvolvimento de competências matemáticas dos 

alunos, bem como para tornar as aulas mais interessantes e motivadoras, Lellis e Imenes 

(1994) revelam que essa ciência, muitas vezes, é ensinada de acordo com uma abordagem 

tradicional, conteudista e de maneira cansativa. Assim, essa abordagem tradicional está 

desconectada da realidade dos alunos, pois desenvolve uma dependência mutuamente 

exclusiva com os conteúdos matemáticos. 

Essa abordagem está relacionada com um processo que não promove o 

desenvolvimento do pensar com autonomia dos alunos, pois há uma ênfase no estudo de 

conteúdos matemáticos de maneira abstrata e descontextualizada. Nesse sentido, é 

importante destacar que esses participantes comentaram que “se mais matérias fossem 

ensinadas com materiais manipulativos ficaria mais fácil e divertido aprender”. 

Em virtude das dificuldades iniciais dos alunos com o entendimento de conteúdos 

geométricos identificados no questionário inicial, o professor-pesquisador também utilizou, 

numa segunda atividade, um Tangram, que foi construído pelos participantes por meio de 

dobraduras, como um material manipulativo para auxiliar o professor-pesquisador no 

desenvolvimento dessa ação pedagógica, bem como para auxiliar os alunos no entendimento 

de conceitos geométricos. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostraram que, nessa atividade realizada 

presencialmente, o professor-pesquisador trabalhou com a coordenação motora dos 

participantes para a realização das dobras e dos cortes, bem como observou o 

desenvolvimento da habilidade de visualização das figuras geométricas que estavam sendo 

confeccionadas em sala de aula. 

Essa abordagem também possibilitou que esses participantes determinassem quantos 

triângulos eram necessários para a construção das demais peças do Tangram, bem como 

identificassem que as figuras geométricas que formam essas peças são “o triângulo, o 

quadrado, o losango e o paralelogramo”. Por exemplo, a participante F4 respondeu que 
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as “figuras coloridas do Tangram ajudam com os triângulos” enquanto os participantes F2 

e M1 comentaram que o “as cores do Tangram ajudaram a diferenciar as figuras”. 

Os resultados obtidos nessa atividade mostraram que uma das principais dificuldades 

encontradas pelos participantes desse estudo com relação aos conteúdos geométricos planos 

e espaciais estavam relacionadas com a visualização desses objetos, que são importantes na 

construção e exploração de conceitos matemáticos. Nesse sentido, Garcia (2006) comenta 

que a: 

(...) observação das formas geométricas constitui-se em espaço que exige 

a descrição e a comparação das formas geométricas, resgatando as suas 
semelhanças e diferenças possibilitando, dessa forma, a construção da 

imagem mental, o que possibilitará ao aluno pensar no objeto geométrico, 

na sua ausência, distinguindo as suas características conceituais e figurais 
(p. 1). 

 

Em concordância com Teixeira, Vasconcellos e Guimarães (2006) a geometria é um 

campo relevante da Matemática com importância fundamental para o desenvolvimento dos 

raciocínios lógico e dedutivo que estão relacionados com as noções de espaço e da percepção 

visual. 

Continuando com a realização dessa atividade, 3 (três) participantes desse estudo 

identificaram quantas vezes uma determinada peça do Tangram cabe em outra peça por meio 

da visualização dessa ação. Assim, a realização presencial dessa atividade possibilitou que 

esses participantes tivessem mais facilidade no desenvolvimento dessa atividade. 

Por exemplo, a participante F2 respondeu que “para mim, poder pegar e manipular 

o Tangram facilitou, pois eu podia pegar as peças com as mãos e ir testando”. Então, o 

professor-pesquisador perguntou aos demais participantes se eles concordavam com esse 

comentário e todos concordaram com essa asserção. 

Com relação à Matemática se tornar uma disciplina mais atrativa e investigativa com 

a utilização de materiais manipulativos, é importante ressaltar que esse tipo de material 

“exerce um papel importante na aprendizagem. Facilita a observação e a análise, desenvolve 

o raciocínio lógico, crítico e científico, é fundamental e é excelente para auxiliar o aluno na 

construção de seus conhecimentos” (TURRIONI, 2004 apud JANUÁRIO, 2008, p. 17). 

Nesse sentido, D’Ambrosio (1993) aponta que o processo de ensino e aprendizagem 

em Matemática deve privilegiar esse processo de investigação, sendo que esse campo do 

conhecimento deve ser percebido como uma área útil para os alunos, pois existe uma: 
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(...) necessidade de os novos professores compreenderem a Matemática 

como uma disciplina de investigação. Uma disciplina em que o avanço se 

dá como consequência do processo de investigação e resolução de 
problemas. Além disso, é importante que o professor entenda que a 

Matemática estudada deve de alguma forma, ser útil aos alunos, ajudando-

os a compreender, explicar ou organizar sua realidade (p. 35). 

 

Esses resultados mostraram que esses participantes estavam motivados e interessados 

na realização dessa atividade prática, pois a utilização desse material manipulativo os 

auxiliaram na montagem de figuras geométricas, apesar das dificuldades iniciais com a 

visualização das peças do Tangram, que foram sendo minimizadas e/ou reduzidas durante a 

condução do trabalho de campo desse estudo. 

Por exemplo, a participante F2 comentou que essas “atividades práticas são muito 

mais interessantes do que ficar na sala só fazendo exercício do livro didático” enquanto a 

participante F4 afirmou que “se a geometria fosse assim mais em prática, eu iria aprender 

mais e até gostaria de Matemática”. 

É importante destacar que esses participantes tiveram dificuldades para entender 

como determinar a fração correspondente a uma determinada peça do Tangram em relação 

à outra, principalmente, com relação aos valores de seu numerador e denominador. 

Então, a manipulação das peças do Tangram confeccionadas por esses participantes 

possibilitou que essa identificação fracionária fosse compreendida no decorrer da realização 

das atividades propostas durante a condução desse estudo. Nesse direcionamento, Guzmán 

(2002) afirma que os: 

(...) conceitos matemáticos, as ideias e os métodos, têm uma grande riqueza 

de relações visuais que são intuitivamente representáveis de diversas 
maneiras [e observa que as] representações concretas dos objetos que se 

está manipulando para ter uma abordagem mais eficiente da abstração que 

se está interpretando é o que chamamos de visualização matemática (p. 
205). 

 

Nessa perspectiva, Zimmermann e Cunningham (1991) afirmam que a visualização 

matemática pode ser considerada como o processo de formação de imagens, mentalmente, 

com papel e lápis ou com o auxílio de recursos tecnológicos, que utiliza essas imagens para 

descobrir, entender e compreender os conteúdos matemáticos. 

Em outra ação pedagógica, esses participantes foram questionados pelo professor- 

pesquisador sobre quais objetos, em um supermercado, podem ser encontrados a noção de 

volume. Os resultados dessa atividade mostraram que esses participantes citaram diversos 

objetos, como, por exemplo, embalagens de enlatados, garrafas de bebidas, produtos de 
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limpeza e higiene pessoal, bem como mencionaram o valor contido na embalagem desses 

produtos. Com relação à associação de conteúdos geométricos com o cotidiano, Fonseca 

(2009) destaca que a Geometria é uma das: 

(...) melhores oportunidades que existem para aprender matematizar a 
realidade. É uma oportunidade de fazer descobertas como muitos exemplos 

mostrarão. Com certeza, os números são também um domínio aberto às 

investigações, e pode-se aprender a pensar através da realização de 

cálculos, mas as descobertas feitas pelos próprios olhos e mãos são mais 
surpreendentes e convincentes. Até que possa de algum modo ser 

dispensadas, as formas no espaço são um guia insubstituível para a 

pesquisa e a descoberta (p. 92-93). 

 

Essa abordagem possibilita, conforme Kaleff (2003), a utilização de situações 

cotidianas, de conceitos provenientes de diferentes áreas do conhecimento e da interpretação 

das informações visuais no processo de ensino e aprendizagem em Matemática. Desse modo, 

Lorenzato (2006), é importante que os professores adquiram um conhecimento aprofundado 

com relação à utilização de materiais manipulativos para situações específicas que são 

trabalhadas em salas de aula. 

 
4.1.3. Modelagem Matemática 

 
 

A Modelagem Matemática é um método de pesquisa utilizado, em particular, nas 

Ciências, sendo que os seus procedimentos metodológicos são essencialmente os mesmos 

da pesquisa científica (BIEMBENGUT, 2012), que possibilita: 

I. Reconhecimento da situação-problema. 

II. Familiarização com o assunto a ser modelado. 

III. Formulação do problema. 

IV. Formulação de um modelo. 

V. Resolução do problema a partir do modelo. 

VI. Validação do modelo. 

 
Essa abordagem, para Rosa e Orey (2006), busca promover o desenvolvimento do 

conhecimento matemático reflexivo sobre a natureza dos modelos e os critérios utilizados 

em sua construção, aplicação, matematização e avaliação por meio da elaboração de 

atividades curriculares interdisciplinares e contextualizadas com a utilização da perspectiva 

sociocrítica da Modelagem Matemática. 
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Assim, na ação pedagógica proposta na atividade relacionada com o Tangram, com 

relação à determinação do perímetro e da área das peças que formam esse quebra-cabeça, 4 

(quatro) participantes desse estudo matematizaram os procedimentos necessários para 

utilizar o triângulo menor como uma unidade de medida para que pudessem determinar esses 

valores. 

Assim, os resultados obtidos nesse estudo mostraram que, para determinarem esses 

perímetros e áreas, esses participantes utilizaram, inicialmente, as peças do Tangram para 

montar as suas figuras por meio de processos de matematizantes que resolveram as 

situações-problema propostas durante a condução desse estudo. 

Desse modo, os PCN (BRASIL, 1998), de Matemática, ressaltam que, com relação 

ao espaço e à forma, as “atividades geométricas se centram em procedimentos de 

observação, representação e construções de figuras, bem como o manuseio de instrumentos 

de medidas que permitam aos alunos fazer conjecturas sobre algumas propriedades dessas 

figuras” (p. 68), direcionando-os para o desenvolvimento de processos de matematização e 

posterior elaboração de modelos matemáticos. 

Desse modo, os resultados obtidos nesse estudo mostraram que há evidências do 

início de um processo dinâmico de matematização por meio da qual os participantes 

começaram desenvolver as suas percepções sobre o desenvolvimento da Modelagem. Esse 

processo de matematização foi evidenciado também quando esses participantes 

determinaram que o Cubo Mágico possui 12 segmentos de reta perpendiculares. Por 

exemplo, a participante F2 comentou que “são 12, porque 2 x 6 = 12” e, em seguida, 

explicou que “se em cada quadrado existem dois segmentos de reta perpendiculares, então 

no cubo todo existem 12”. 

Com relação a esse processo dinâmico de matematização, Bassanezi (2002) comenta 

que o mais importante não é determinar imediatamente um modelo bem sucedido, mas 

caminhar seguindo as etapas em que os conteúdos matemáticos começam a ser 

matematizados, sistematizados e aplicados na resolução das situações-problema propostas 

nesse estudo. 

Após esse procedimento, esses participantes utilizaram o triângulo menor para 

determinarem quantos triângulos eram necessários para formar as figuras propostas nessa 

atividade, bem como para calcularem o seu perímetro e a sua área. Então, esses participantes 

multiplicaram o triângulo menor pela quantidade de vezes que essa unidade de medida 

caberia em cada uma das figuras propostas nessa atividade. 
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Por exemplo, a participante F2 comentou que para calcular cada área “é só contar 

quantos triangulozinhos cabem nas figuras”, a participante F4 respondeu que “é mais fácil 

fazer dessa maneira” enquanto o participante M1 afirmou que “pensei em usar fórmulas, mas 

não tem as medidas e eu não sei a fórmula de trapézio”. Esse processo possibilitou o 

desenvolvimento da competência da visualização geométrica dos participantes desse estudo 

por meio da matematização dos procedimentos geométricos. 

Com relação ao Cubo Mágico, os participantes determinaram a área de cada uma de 

suas faces ao medirem os seus lados com uma régua. Dessa maneira, primeiramente, esses 

participantes matematizaram os procedimentos para medirem o lado de cada quadradinho 

que compõem esse material manipulativo e, em seguida, determinarem a sua área. Ao 

determinarem que os lados de cada quadradinho mediam 2 centímetros, esses participantes 

encontraram que a área de cada uma dessas figuras geométricas é de 4cm2 com a elaboração 

de modelos matemáticos. 

Nesse sentido, Almeida e Ferruzzi (2009) argumentam que a atividade de 

Modelagem Matemática envolve um conjunto de ações, como, por exemplo, a: 

(...) busca de informações, a identificação e seleção de variáveis, a 

elaboração de hipóteses, a simplificação, a obtenção de uma representação 

matemática (modelo matemático), a resolução do problema por meio de 

procedimentos adequados e a análise da solução que implica numa 
validação, identificando a sua aceitabilidade ou não (p. 121). 

 

Em seguida, esses participantes determinaram que a área de cada face do Cubo 

Mágico é de 36 cm2, pois adicionaram a área dos 9 (nove) quadradinhos que compõem cada 

face desse material manipulativo. Posteriormente, esses participantes determinaram que a 

área total do Cubo Mágico é de 216 cm2, contudo, inicialmente, houve dificuldades desses 

participantes com a visualização do conceito de área nesse material manipulativo. 

Por exemplo, o participante M1 matematizou essa situação-problema para determinar 

que a área total do Cubo Mágico é de “216 cm2, pois multipliquei 36 por todos os 6 lados do 

Cubo”. Conforme esse contexto, Rosa, Reis e Orey (2012) afirmam que o desenvolvimento 

da: 

(...) álgebra, da geometria, da análise e de outros tópicos da Matemática é 

fundamental para a compreensão dos conteúdos dessa disciplina e a sua 

aplicação na resolução de problemas internos à própria Matemática ou de 
situações cotidianas pertencentes ao mundo que nos cerca. No entanto, na 

maioria das vezes, o ensino da Matemática está atrelado ao formalismo 

excessivo, sendo também caracterizado pela postura tradicional dos 
professores (p.2). 



224 
 

É importante ressaltar que, em outra atividade proposta para o trabalho de campo 

desse estudo, esses participantes tiveram dificuldades para determinar o volume de uma pilha 

de caixas cúbicas, com lados medindo 40 centímetros, que foram empilhadas por um 

estoquista em um depósito. 

Desse modo, infere-se que esses participantes não conseguiram perceber a 

quantidade de caixas que estavam colocadas na parte de trás dessa pilha, haja vista que não 

estavam visíveis no desenho disponibilizado nessa atividade, dificultando o processo de 

matematização dessa situação-problema. 

Contudo, a participante F2 resolveu corretamente essa situação-problema 

argumentando que “é só seguir o desenho que dá pra saber a quantidade de caixas na pilha”, 

sendo que os demais participantes concordaram com essa asserção após a explicação dada 

por essa participante. 

Com relação à visualização, Ferreira (1996) afirma que visualizar é “formar ou 

conceber uma imagem visual, mental de (algo que não se tem ante os olhos no momento) ” 

e visualização “ato ou efeito de visualizar” ou “transformação de conceitos abstratos em 

imagens real ou mentalmente visíveis” (p. 1784), ou seja, a formulação de modelos mentais 

que representam a situação-problema dada. 

Assim, os resultados obtidos nesse estudo mostraram que, no que refere à 

visualização, a utilização de materiais manipulativos, de desenhos ou de modelos, serve 

como representações para a geração de uma representação mental, que possibilita a evocação 

do objeto na sua ausência e, assim, se inicia um processo de raciocínio visual, possibilitando 

a representação de um esboço gráfico ou de um modelo mental. 

Desse modo, ao desenvolver as atividades de Modelagem, os alunos se envolvem 

com a “formulação de um problema, um processo investigativo, a busca por uma 

representação matemática (ou modelo matemático), a análise de uma resposta para o 

problema e a comunicação dos resultados obtidos para outros” (ALMEIDA; FERRUZZI,  

2009, p 121). 

Contudo, apesar de algumas divergências nas respostas dadas por esses participantes 

para essa atividade, é importante destacar a maneira como eles matematizaram o seu 

conhecimento geométrico pode ser considerado com um ponto de partida para o 

desenvolvimento da elaboração de modelos no processo da Modelagem Matemática. 
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Conforme proposto por Zabala (1998), é importante que os professores elaborem 

atividades que articulem a teoria e a prática por meio da integração de conteúdos algébricos 

e geométricos através da investigação, da exploração, da visualização e da construção das 

superfícies. Por conseguinte, existe a necessidade de destacar que, para Ferreira (2010), 

existe a necessidade de investigar: 

(...) diferentes formas de trabalhar a geometria para atingir um dos 
principais objetivos educacionais dessa disciplina: a capacidade de 

abstração espacial a partir de projeções nos espaços unidimensional, 

bidimensional e tridimensional. Tal competência se incrementa com 
atividades que possibilitam o desenvolvimento da habilidade de 

visualização para a formação do pensamento geométrico (p. 26). 

 

Destaca-se que esses resultados evidenciam que esses participantes iniciaram o 

desenvolvimento de um processo de matematização que os auxiliaram na elaboração de 

modelos durante o desenvolvimento das atividades propostas no trabalho de campo dessa 

investigação por meio do processo da Modelagem Matemática. 

De acordo com Scheffer (1995), essa tendência em Educação de Matemática parte 

de uma situação-problema, que pode ser explicada matematicamente, sendo considerada 

como uma estratégia de ação, na qual os alunos têm a oportunidade de pensar, criar, 

estabelecer relações e buscar soluções para as representações de sistemas retirados da 

realidade. 

Em seguida, esses participantes afirmaram que o Cubo Mágico possui três 

dimensões: altura x comprimento x largura, tendo portanto um determinado volume. Desse 

modo, a maioria desses participantes determinaram que o volume desse Cubo Mágico é de 

216 cm3. Por exemplo, o participante M1 determinou que a “medida do lado do cubo é 6 

centímetros e o seu volume é 216”. 

Nesse direcionamento, esses participantes determinaram que o volume de cubo com 

lado 10 cm tem volume de 1.000 cm3. Por exemplo, a participante F2 afirmou que o “volume 

desse cubo é de 1000 cm3” ao matematizar que “10 x 10 x 10 = 1.000”. Em seguida, esses 

participantes calcularam corretamente o volume de diversas situações- problema. Os 

resultados obtidos nesse estudo mostraram que alguns participantes apresentaram 

dificuldades para determinar o volume de um cubo, pois se confundiram com o cálculo de 

sua área. 

Nesse sentido, o professor-pesquisador reexplicou as características do volume do 

cubo e a diferença com relação ao cálculo de sua área, ao afirmar que o volume é 

determinado por meio da multiplicação das três dimensões do Cubo (comprimento, largura 
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e altura), pois esses participantes multiplicavam a medida de uma aresta pela quantidade de 

faces do cubo. 

Desse modo, os resultados do estudo conduzido por Espindola, Silva e Brito Júnior 

(2020) mostraram que os alunos apresentam dificuldades nas situações-problema propostas 

com relação ao cálculo da medida da aresta e volume do cubo, sendo que essas dificuldades 

podem interferir na resolução de situações-problema envolvendo o volume de sólidos. 

Então, existe a necessidade de que os professores revisem os conteúdos relacionados 

com o cálculo de volume de sólidos geométricos e, consequentemente, revisar o cálculo de 

área, pois esse conteúdo é importante para a determinação de seus volumes (ESPINDOLA 

et al., 2020). 

Posteriormente, esses participantes determinaram que a capacidade do Cubo Mágico 

que está relacionado com o seu volume. Por exemplo, o participante M1 comentou que a 

capacidade desse cubo é de “216 ml”, contudo, é importante ressaltar que esses participantes 

tiveram dificuldades para a realização dessa atividade, que foram minimizadas e/ou 

reduzidas com a resolução de situações-problema relacionadas com esses conceitos 

geométricos. 

Posteriormente, esses participantes comentaram que quando os valores do 

comprimento, da altura e da largura aumentam, o seu volume também aumenta. Por 

exemplo, o participante M1 respondeu que o volume do cubo “aumenta, pois o volume é o 

resultado da altura, comprimento e altura” enquanto a participante F2 matematizou essas 

situação-problema ao afirmar que “se 1 cm³ é igual a 1 ml e, como calculei o volume na letra 

b, era só pegar o valor e escrever em ml”. 

Contudo, como nessas atividades, alguns participantes tiveram dificuldades 

relacionadas com o entendimento da definição de volume e de capacidade, o professor- 

pesquisador reexplicou esses conceitos. Por exemplo, as dificuldades da participante F4 

estavam relacionadas com a determinação do volume do cubo, pois ela multiplicou as áreas 

das faces para determinar a capacidade desse sólido geométrico. 

Conforme esse contexto, Berbert (2014) afirma que o desenvolvimento de 

habilidades de leitura e interpretação de problemas envolvendo área e volume de sólidos 

geométricos, de identificação e análise de informações disponíveis nas situações descritas 

nos enunciados das atividades e de buscar informações complementares, possibilitam que 



227 
 

os alunos adquiram os conhecimentos necessários sobre os cálculos a serem utilizados para 

resolvê-los, sendo habilidade importante na elaboração de modelos matemáticos. 

Então, existe a necessidade de que os professores entendam os motivos de seus alunos 

apresentarem dificuldades com relação aos cálculos de área e volume envolvendo sólidos 

geométricos para que eles possam auxiliá-los na compreensão desses conteúdos geométricos 

(BERBERT, 2014). 

Posteriormente, o professor-pesquisador propôs uma situação-problema na qual uma 

caixa de presentes foi revestida com um papel colorido para aprimorar a sua decoração. 

Desse odo, sabendo que cada centímetro quadrado desse papel custa R$ 0,10; determinar o 

valor pago para revestir essa caixa que tem 20 cm de lado. 

Assim, esses participantes matematizaram essa situação-problema ao elaborar um 

modelo matemático para resolvê-la. Por exemplo, a participante F2 respondeu que o valor 

pago foi de “240 porque 20 x 20 = 400. Então, 400 x 6 = 2400 x 0,1 = 240”. 

Então, essa participante descreveu os procedimentos matematizadores que adotou 

para determinar o resultado dessa situação-problema ao afirmar que “primeiramente, eu 

determinei a área de um quadrado para, depois, determinar a área de todos os quadrados, 

multiplicando esse valor por 6. Em seguida, multipliquei esse resultado por 0,10 para 

encontrar o valor pago para revestir a caixa”. 

Contudo, os resultados obtidos nesse estudo mostraram que, antes de responderem 

essa questão, esses participantes tiveram dificuldades para entender o significado de área. 

Dessa maneira, o professor-pesquisador explicou novamente o significado de área e 

comentou que esse cálculo poderia ser comparado com a ação de embrulhar esse cubo num 

papel de presente. 

Então, após essa explicação, infere-se que esses participantes entenderam o 

significado de área, pois realizaram corretamente as atividades sobre esse conteúdo que 

foram realizadas posteriormente durante a condução do trabalho de campo desse estudo. 

Por conseguinte, a descrição das etapas utilizadas nesse processo de matematização 

evidencia a existência do desenvolvimento do processo de Modelagem Matemática, pois 

conforme Biembengut (2002), o raciocínio matemático funcionou como uma ferramenta 

importante para que esses participantes pudessem encontrar os meios necessários para o 

desenvolvimento da capacidade de ler e interpretar a situação-problema proposta, 

possibilitando a elaboração de modelos matemáticos. 
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Nesse direcionamento, para Marincek (2011), a solução de problemas pode ser um 

instrumento importante para o desenvolvimento de habilidades, competências, astúcia, 

raciocínio, argumentação e ação e, nesses casos, a Modelagem Matemática se constitui 

como uma nova perspectiva, possibilitando a exploração de situações-problema cotidianas. 

Posteriormente, o professor-pesquisador comentou com os participantes desse estudo 

que um cubo com 40 cm de aresta e foi cortado em quatro partes iguais. Nesse contexto, 

esses participantes determinaram que o volume total desse cubo é de “64000 centímetros 

cúbicos”. Por exemplo, a participante F4 respondeu que “V=40x40x40=64000 cm3” com a 

utilização de um modelo matemático para representar essa situação-problema. 

Em seguida, esses participantes determinaram que o volume de cada uma das quatro 

partes desse cubo é de “16.000 centímetros cúbicos”, pois dividiram o volume inicial por 

quatro. Por exemplo, a participante F2 respondeu que esse volume é de “64000 

4 = 16.000 cm3”. 

Por conseguinte, Rosa e Orey (2016) afirmam que o desenvolvimento ou a aquisição 

de habilidades e competências dos alunos devem ser exercitadas em ambientes de 

aprendizagem de natureza investigativa, com foco na construção autônoma e reflexiva sobre 

as situações-problema do cotidiano e das ciências de uma maneira geral. 

Os resultados obtidos nessa atividade mostraram que, em algumas oportunidades, os 

participantes se esqueceram sobre a unidade de medida utilizada para a área e o volume, pois 

a troca em sua utilização ocorreu com frequência no desenvolvimento das atividades 

propostas. Assim, o professor-pesquisador explicou novamente sobre a diferença dessa 

utilização, reforçando essas definições. Esses resultados também mostraram que esses 

participantes entenderam essas conceituações, pois resolveram corretamente as situações- 

problema propostas posteriormente durante a realização do trabalho de campo desse estudo. 

Então, infere-se que esses participantes compreenderam que para a determinação da 

área é necessário que a figura geométrica tenha duas dimensões (comprimento e largura) 

sendo que a unidade de medida é elevada ao quadrado enquanto que para a determinação 

do volume são utilizadas três dimensões (comprimento, largura e altura), sendo que a 

unidade de medida é elevada ao cubo. 

Conforme Lima e Bellemain (2010), no processo e ensino e aprendizagem de 

conteúdos geométricos, o domínio das habilidades associadas às grandezas geométricas e 

às suas medidas apresentam uma situação geral insatisfatória no sistema escolar. Desse 
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modo, Lindquist e Shulte (1994) afirmam que quando os alunos se deparam com cálculos de 

área e volume, o seu entendimento é dificultado porque é realizado por meio de um processo 

de mecanização, que impossibilita uma compreensão holística da aplicação dos conceitos 

geométricos em novas situações-problema. 

Continuando com a resolução das atividades propostas no trabalho de campo desse 

estudo, esses participantes determinaram que a área da face de um cubo, cujo perímetro é 20 

cm, é igual 25 cm2. Por exemplo, a participante F2 descreveu a matematização que utilizou 

nesse processo ao afirmar que “20 ÷ 4 =5 e 5 x 5 = 25”. 

Em seguida, esses participantes determinaram que o volume desse cubo é igual 125 

cm2. Por exemplo, a participante F4 utilizou o modelo matemático “V=5x5x5=125cm3” para 

representar essas situação-problema. 

Os resultados obtidos nessa atividade mostraram que esses participantes comentaram 

que a “utilização do Cubo Mágico deixou mais fácil de entender como calcular a sua área e 

o seu volume”. Para Rosa (2010), a observação e a análise dos conceitos geométricos 

possibilitam o desenvolvimento do raciocínio lógico, crítico, reflexivo e científico dos 

alunos, sendo fundamental para auxiliá-los na construção de seus conhecimentos 

matemáticos. 

Nesse sentido, Turrioni (2004) afirma que a utilização correta dos materiais 

manipulativos, com intenção e objetivo, pode se tornar um parceiro dos professores em salas 

de aula, pois funciona como mediadores no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

matemáticos na perspectiva sociocrítica da Modelagem Matemática. Nessa perspectiva, é 

necessário que os materiais manipulativos se configurem como instrumentos mediadores 

táteis e visuais, cujo objetivo é propiciar para os alunos uma vivência crítica, curiosa e 

criativa. 

Nesse contexto, os PCN (BRASIL, 1999), do Ensino Médio, recomendam que o 

estudo de conteúdos geométricos deve ser conduzido e explorado com a utilização da régua 

e do compasso para que os alunos possam visualizar e aplicar as propriedades das figuras 

geométricas, além de contribuir para o entendimento relacionado à posição, à localização e 

aos deslocamentos no plano ou num sistema de eixos coordenados. 

Nesse direcionamento, a representação realizada por meio da visualização é um 

elemento importante para o desenvolvimento do pensamento geométrico (BARBOSA, 

2011). Assim, para o desenvolvimento dos processos de visualização é necessário a 

utilização de modelos que possibilitem que os alunos construam as suas imagens mentais e, 
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posteriormente, a abstração e a generalização dos conceitos geométricos (NACARATO, 

2005). 

A partir dos resultados obtidos nesse estudo, infere-se que essas atividades 

promoveram o desenvolvimento da autonomia dos participantes, bem como de seu 

pensamento crítico e reflexivo, pois eles desenvolveram o seu raciocínio e se sentiram 

valorizados por estarem realizando uma prática por meio da qual eles deveriam propor a 

solução do problema. Nesse sentido, Nacarato, Mengali e Passos (2009) afirmam que é 

necessário possibilitar que os: 

(...) aluno[s] tenha[m] voz e seja[m] ouvido[s]; que ele[s] possa[m] 

comunicar suas ideias matemáticas e que estas sejam valorizadas ou 

questionadas; que os problemas propostos em sala de aula rompam com o 

modelo padrão de problemas de uma única solução e validações sejam 
problemas abertos; que o aluno tenha a possibilidade de levantar 

conjecturas e buscar explicações e/ou para elas. Enfim, que a matemática 

seja para todos, e não para uma pequena parcela dos alunos (p. 37). 

 

Por exemplo, em uma das atividades propostas na condução do trabalho de campo 

desse estudo, o professor-pesquisador comentou com os participantes que o consumo de água 

da população mundial tem aumentado, sendo que, além disso, as chuvas estão mais escassas 

em determinados períodos do ano. Assim, o professor-pesquisador discutiu com esses 

participantes sobre a necessidade de que as pessoas consumam a água de uma maneira 

racional, bem como utilizem sistemas de reaproveitamento da água da chuva, da máquina de 

lavar e do chuveiro. 

Em seguida, o professor-pesquisador solicitou que os participantes resolvessem uma 

situação-problema para a determinação do volume de um reservatório de água em formato 

de um cubo, cujas arestas medissem 40 metros. Para resolver essa situação problema, os 3 

(três) participantes elaboraram um modelo matemático ao utilizarem, de um modo implícito, 

a fórmula: V = a. a. a = a3, para a determinação do volume dessa caixa d’água, ou seja, V = 

40x40x40 = 64.000 m3. Por exemplo, a participante F4 respondeu que o “volume da caixa 

d’agua é 40x40x40= 64.000 m³”. 

Esses participantes também responderam que a capacidade desse reservatório é de 

64 milhões de litros de água. É importante destacar que, durante a realização dessa atividade, 

esses participantes responderam que “para transformar em litros é só multiplicar por 1000”. 

Contudo, a participante F2 complementou a sua resposta ao informar que “se fosse em 

decímetros cúbicos seria o próprio valor em litros”. 
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Continuando com essa situação-problema, o professor-pesquisador discutiu com os 

participantes que essa prefeitura constatou que o reservatório de água precisaria ter as suas 

dimensões alteradas, e assim, os técnicos decidiram aumentar as arestas do reservatório de 

água para 60 metros. Desse modo, o professor-pesquisador solicitou que os participantes 

determinassem o novo volume e a nova capacidade desse reservatório. 

Os resultados desse estudo mostraram que esses participantes também elaboraram 

um modelo matemático que estava implícito em sua resolução ao responderam que o 

“volume novo será de 216 mil metros cúbicos e a capacidade nova será de 216 milhões de 

litros”. Por exemplo, a participante F4 elaborou um modelo matemático para determinar 

que, após a alteração das arestas do reservatório de água, o “novo volume será de 

60x60x60=216.000m³ e que a nova capacidade será de 216.000x1000=216.000.000 litros”. 

Esses participantes também comentaram que, em virtude do aumento da medida das 

arestas do cubo que representa o reservatório de água na situação-problema proposta, o seu 

volume e a sua capacidade também aumentam. Por exemplo, a participante F2 

complementou a sua resposta ao comentar que nas “caixas d’água grandes cabem mais água” 

enquanto o participante M1 afirmou que “se as arestas aumentaram, o volume também 

aumenta”. 

De acordo com esse contexto, existe a necessidade de desenvolver nos alunos um 

olhar para a Matemática e para a sua realidade social por meio da realização de uma ação 

pedagógica investigativa que oportuniza a convivência com os conteúdos matemáticos 

práticos presentes no cotidiano por meio da perspectiva sociocrítica da Modelagem 

Matemática. Essa abordagem possibilitou que os conteúdos geométricos tenham utilidade e 

significado para os alunos, pois podem contribuir para o desenvolvimento e a formação de 

sua cidadania. Dessa maneira, Jacobini e Wodewotzki (2007) afirmam que é importante que 

os alunos se interessem: 

(...) igualmente por reflexões que decorrem do compartilhamento do 

conhecimento resultante do processo de aprendizagem baseado na 
Modelagem, em algum contexto (social, político, econômico, educacional, 

da escola, da própria sala de aula etc.) que tenha alguma relação com os 

atores envolvidos e que possa, de alguma forma, contribuir para a 
formação da sua cidadania (p. 3-4). 

 

Continuando com a interpretação desses resultados, esse processo de matematização 

possibilitou que o professor-pesquisador discutisse com os participantes desse estudo uma 

situação-problema, na qual as residências tinham caixas de água que possuíam um formato 

cúbico. Em seguida, o professor-pesquisador solicitou que os 
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participantes discutissem sobre a compra de duas caixas d’água com 10000 litros cada e de 

uma caixa d’água com as arestas medindo 4 metros para que, em seguida, comparecem os 

seus volumes. 

Após matematizarem essa situação-problema e elaborarem os seus modelos 

matemáticos, esses participantes responderam que o volume da caixa d’água de aresta 4 

metros é de “V = 4 x 4 x 4 = 64m3”, sendo que a sua capacidade é de “64000 litros”, portanto, 

maior que o volume d’água das duas caixas que é de 20000 litros. Por exemplo, a participante 

F4 afirmou que o volume é “4 x 4 x 4 = 64 enquanto a capacidade é de 64 x 1000 = 64.000, 

maior”. 

Continuando com essa problemática, o professor-pesquisador discutiu com os 

participantes a situação-problema na qual uma caixa d’água de 500 litros d’água está sendo 

utilizada em uma casa, estando diretamente conectada ao chuveiro. Assim, esses 

participantes determinaram em quanto tempo essa caixa estaria vazia se a sua vazão fosse de 

20 litros por minuto. 

Os resultados obtidos nesse processo de matematização mostraram que esses 

participantes responderam que o tempo de vazão da água da caixa d’água é de 25 minutos. 

Por exemplo, a participante F4 matematizou essa situação-problema ao afirmar que que é 

vazão é dada por “500 20 = 25 minutos”. Esses resultados também mostraram que esses 

participantes compreenderam o conceito de vazão, pois afirmaram o definharam como a 

“quantidade de água que se retira da caixa d’água”. 

Continuando com essa temática, o professor-pesquisador discutiu com esses 

participantes a situação-problema na qual um tanque d’água possui um formato cúbico com 

arestas medindo 5 metros, sendo que toda a água nesse depósito deveria ser retirada de 

maneira manual com o auxílio de baldes. Em seguida, esses participantes determinaram a 

quantidade de baldes, com capacidade de 20 litros cada, que é necessária para esvaziar esse 

tanque. 

Esses resultados mostraram que esses participantes determinaram que seriam 

necessários 6.250 baldes para esvaziar esse tanque. Por exemplo, a participante F2 

matematizou essa situação ao elaborar o seguinte modelo matemático: “V = 5 x 5 x 5 = 125. 

V = 125 m³ = 125.000 litros. 125.000 20 = 6.250 baldes”. 

Essas anotações também mostraram que a discussão desses participantes sobre a 

resolução dessa situação-problema evidenciou a utilização da visualização que os 
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direcionou para o desenvolvimento do processo de matematização dos conceitos 

matemáticos através da Modelagem Matemática. 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2006) afirmam que a matematização é o processo por 

meio do qual os membros de grupos culturais distintos utilizam diferentes ferramentas 

matemáticas para auxiliá-los a organizar, analisar, compreender, entender, modelar e 

resolver problemas enfrentados no cotidiano. 

Assim, essas ferramentas possibilitam a identificação e a descrição de ideias, 

procedimentos e práticas matemáticas específicas de um contexto cultural, que visam 

auxiliar os alunos no entendimento das relações e regularidades, na esquematização, na 

formulação e na visualização de situações-problema de maneiras diferenciadas, transferindo-

as do mundo real para a conceituação e a abstração matemática (ROSA; OREY, 2006). 

No contexto hídrico, as respostas dadas para as atividades propostas durante a 

condução do trabalho de campo desse estudo, possibilitaram a inferência de que esses 

participantes consideram importante a economia de água através de sua utilização consciente 

pela população. Por exemplo, o participante M1 comentou sobre a importância de 

economizar água ao “fechar as torneiras e tomar banhos mais rápidos” enquanto a 

participante F4 afirmou que “se as pessoas não mudarem seus comportamentos, vai ficar 

difícil ter água até para beber”. 

Desse modo, para Orey e Rosa (2007), a perspectiva sociocrítica da Modelagem 

enfatiza que existe a necessidade da proposição de um processo de ensino e aprendizagem 

em Matemática direcionado para o desenvolvimento da eficiência sociocrítica dos alunos, 

cujo objetivo é a sua transformação em cidadãos “flexíveis, adaptáveis, reflexivos, críticos 

e criativos” (ROSA; OREY, 2007, p. 201). 

Posteriormente, esses participantes explicaram que os conhecimentos matemáticos 

podem auxiliá-los no cálculo da diminuição do consumo de água em sua casa, visando a 

economia da água e a redução do valor da conta a ser paga mensalmente. Por exemplo, a 

participante F4 afirmou que o conhecimento matemático “pode auxiliar a fazer contas do 

consumo da casa. Lá em casa minha mãe calcula no caderno dela os valores das contas para 

economizar”. 

Os resultados obtidos nessas atividades mostraram que esses participantes 

perceberam a presença de conhecimentos matemáticos em algumas situações cotidianas. Por 

exemplo, a participante F2 comentou que a “Matemática pode nos ajudar em vários 



234 
 

momentos como ajudar a saber se o salário é suficiente para pagar as contas, para somar os 

valores dos produtos no supermercado”. 

Em seguida, o professor-pesquisador questionou se os conhecimentos matemáticos 

poderia auxiliar a verificar se uma família está gastando água e energia elétrica em demasia 

em sua casa. Esses participantes responderam afirmativamente essa questão. Por exemplo, 

a participante F4 comentou que a “Matemática ajuda pois se a conta vem cara é porque tá 

usando muita água e luz” enquanto a participante F2 destacou que “se a conta der valor alto 

é porque as pessoas precisam economizar no próximo mês”. 

Assim, Rosa e Orey (20017) destacam a importância de que o processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática seja direcionado para o desenvolvimento da eficiência 

sociocrítica dos alunos, que tem como objetivo prepará-los para uma participação ativa na 

sociedade, bem como para o exercício pleno da cidadania ao auxiliá-los na busca de soluções 

práticas para as situações-problema que enfrentam em seu cotidiano. 

É importante destacar que, com a finalização da fase interpretativa desse estudo, o 

professor-pesquisador procederá com a proposição de uma resposta para a questão de 

investigação desse estudo que está relacionada com a sua problemática, bem como procederá 

com a escrita das considerações finais dessa investigação. 
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CAPÍTULO V 

 
 

APRESENTANDO UMA RESPOSTA PARA A QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO 

 
 

Nesse capítulo, o professor-pesquisador apresenta uma resposta para a questão de 

investigação desse estudo. 

 
5.1. Questão de Investigação 

 
 

As fases analítica e interpretativa desse estudo foram obtidas por meio da análise dos 

dados constantes nos instrumentos de coleta de dados que possibilitaram que o professor-

pesquisador respondesse à questão de investigação proposta para essa pesquisa: 

 
Como a ludicidade do material manipulativo do Cubo Mágico como um 

recurso mediador pode contribuir para o desenvolvimento de conteúdos da 

Geometria Euclidiana (plana e espacial) por meio da dimensão sociocrítica 

da Modelagem Matemática para os alunos do 7o ano do Ensino 

Fundamental? 

 
Nesse sentido, destaca-se que o desenvolvimento dessa questão de investigação 

direcionou todas as etapas desse estudo. No entanto, é importante ressaltar que essa 

problemática foi implicitamente respondida no decorrer do desenvolvimento dos Capítulos 

3 e 4 dessa dissertação. 

Contudo, para que essa resposta pudesse ser efetivamente determinada, os dados 

foram analisados e triangulados, bem como os resultados provenientes da fase analítica desse 

estudo foram interpretados por meio da elaboração de categorias conceituais em 

conformidade com os pressupostos metodológicos da Teoria Fundamentada nos Dados. 

 
5.1.1. Uma Resposta para a Questão de Investigação 

 
 

A resposta para essa questão de investigação mostrará como a ludicidade do material 

manipulativo do Cubo Mágico funcionou como um recurso mediador que contribuiu para o 

desenvolvimento de conteúdos geométricos planos e espaciais por meio 
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da dimensão sociocrítica da Modelagem Matemática para os alunos do 7o ano do Ensino 

Fundamental. 

Assim, a ludicidade explícita na utilização do Cubo Mágico como uma ação 

pedagógica para o processo de ensino dos conteúdos das Geometrias Plana e Espacial 

possibilitou o entendimento dos participantes desse estudo com relação aos conceitos 

geométricos estudados durante a condução das atividades propostas no trabalho de campo 

dessa pesquisa. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostraram que a maioria dos participantes 

apresentaram dificuldades de conceituação e visualização geométrica, contudo, buscou-se, 

com a realização das atividades propostas, minimizar essas dificuldades e reconstruir os 

conceitos geométricos. 

Desse modo, esses participantes se tornaram atores ativos num ambiente de 

aprendizagem que utilizou a perspectiva sociocrítica da Modelagem Matemática como uma 

fundamentação teórica relevante para o desenvolvimento desse estudo por meio das 

matematizações realizadas na resolução das situações-problemas propostas nesse estudo. 

Desse modo, os resultados obtidos na atividade realizada com o Tangram mostraram 

que há evidências do início de um processo dinâmico de matematização de conceitos 

geométricos nas atividades propostas, por meio das quais esses participantes iniciaram o 

desenvolvimento de suas percepções sobre a elaboração de modelos no processo da 

Modelagem Matemática. 

Assim, essa ação pedagógica contribuiu para que as ideias e os pensamentos 

geométricos dos participantes desse estudo fossem desenvolvidas a partir da realização de 

atividades de ordenação, de classificação e de elaboração de modelos relacionados com as 

características e propriedades das figuras planas e dos sólidos geométricos estudados no 

trabalho de campo desse estudo. 

Similarmente, o desenvolvimento do processo de matematização e da elaboração de 

modelos com a utilização de materiais manipulativos, como, por exemplo, o Cubo Mágico 

e Tangram, auxiliaram esses participantes na manipulação das figuras e formas que 

possibilitaram o entendimento de suas características e propriedades geométricas. 

É importante destacar que, nessa ação pedagógica, os materiais manipulativos 

funcionaram como elementos de mediação no processo de ensino e aprendizagem de 

conteúdos geométricos, haja vista que a manipulação desses objetos possibilitou que os 
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participantes desse estudo percebessem as características e propriedades do Cubo Mágico, 

potencializando a compreensão de seus conceitos geométricos. 

Desse modo, o raciocínio geométrico desenvolvido por esses participantes funcionou 

como uma ferramenta matemática importante para o desenvolvimento de sua capacidade de 

visualização e de interpretação das situações-problema propostas, possibilitando o 

desenvolvimento do processo de matematização e da elaboração de modelos matemáticos. 

Por conseguinte, a utilização de materiais manipulativos como o Cubo Mágico e o 

Tangem nas aulas nessa ação pedagógica auxiliou esses participantes no desenvolvimento 

da construção dos conteúdos geométricos, pois contribuiu para uma melhor visualização dos 

conceitos relacionados com as geometrias planas e espaciais e, também, para a elaboração 

de questionamentos que possibilitaram o desenvolvimento de discussões sobre os conteúdos 

geométricos. 

Existe a necessidade de destacar que a realização das atividades propostas nessa ação 

pedagógica despertou o interesse e a motivação dos participantes desse estudo para o 

desenvolvimento dos conteúdos geométricos planos e espaciais que foram estudados durante 

a condução do trabalho de campo dessa investigação através da mediação do Cubo Mágico 

na perspectiva sociocrítica da Modelagem Matemática. 

Consequentemente, essa ação pedagógica promoveu o desenvolvimento da 

capacidade de generalização, projeção, visualização e transcendência do conhecimento 

geométrico, propiciando condições para que os participantes desse estudo desenvolvessem 

a abstração dos conceitos geométricos proposto nessa ação pedagógica. 

Desse modo, esses materiais manipulativos funcionaram como recursos pedagógicos 

que serviram como mediadores do processo de ensino e aprendizagem em Geometria que 

possibilitaram o desenvolvimento da relação professor/alunos/conhecimentos para a 

construção do conhecimento geométrico que foi desencadeado virtualmente no ensino 

remoto emergencial. 

Essa ação pedagógica também possibilitou que os participantes formassem e se 

apropriassem dos conceitos geométricos por meio de sua participação ativa nas atividades 

curriculares lúdicas que promoveram a visualização dos conceitos geométricos propostos 

nesse trabalho de campo, contribuindo para que esses participantes percebessem as 

características e propriedades em diversos contextos. 
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Consequentemente, nesse estudo, esses materiais manipulativos são considerados 

como elementos catalisadores para que esses participantes construíssem o seu saber/fazer 

geométrico através do desenvolvimento de ações pedagógicas diferenciadas em salas de 

aula. Desse modo, Jesus e Fini (2005) destacam que os: 

(...) recursos ou materiais de manipulação de todo tipo, destinados a atrair 
o aluno para o aprendizado matemático, podem fazer com que ele focalize 

com atenção e concentração o conteúdo a ser apreendido. Estes recursos 

poderão atuar como catalisadores [mediadores] do processo natural de 
aprendizagem, aumentando a motivação e estimulando o aluno, de modo a 

aumentar a quantidade e a qualidade de seus estudos (p. 144). 

 

Nesse direcionamento, a ação pedagógica proposta nesse estudo também contribuiu 

para que esses participantes desenvolvessem um olhar geométrico sobre a própria realidade 

para se apropriarem dos conceitos geométricos abstratos que estão presentes em seu 

cotidiano. Para Rosa (2010), é importante que os conteúdos trabalhados em sala de aula 

partam de situações vivenciadas diariamente pelos alunos, visando possibilitar o 

entendimento do espaço como referência, de modo que seja possível situá-lo, analisá-lo e 

perceber os seus objetos para que, em seguida, sejam representados por meio de modelos. 

De acordo com essa asserção, essa ação pedagógica promoveu o desenvolvimento da 

atenção e da concentração dos participantes através de seu envolvimento no processo de 

construção de saberes e fazeres geométricos, pois a utilização de materiais manipulativos 

estimulou a visualização das principais características e propriedades geométricas através da 

mediação e da manipulação do Cubo Mágico. 

Então, a ação pedagógica proposta nesse estudo por meio da utilização do Cubo 

Mágico possibilitou que esses participantes recorressem às habilidades de visualização para 

executar diferentes processos mentais com a exploração de materiais manipulativos, como, 

por exemplo, o Cubo Mágico e o Tangram. É importante destacar que essa abordagem 

aguçou a curiosidade e oportunizou o desenvolvimento da percepção visual, sensorial e 

geométrica desses participantes. 

Desse modo, esses materiais auxiliaram esses participantes a ampliarem a 

compreensão dos conceitos geométricos e o entendimento das propriedades e características 

geométricas presentes nas situações-problema propostas nessa ação pedagógica através da 

percepção e da visualização desses conceitos de uma maneira concreta e holística. 

Ressalta-se que os blocos de atividades propostos para a condução do trabalho de 

campo desse estudo oportunizaram para esses participantes a experiência de 
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matematizarem as situações-problema propostas através da manipulação do Cubo Mágico 

por meio do desenvolvimento de atividades geométricas lúdicas. Essa abordagem também 

contribuiu para o desenvolvimento do pensamento abstrato e da aquisição de habilidades e 

competências matemáticas dos participantes desse estudo, que foram exercitadas em um 

ambiente de aprendizagem de natureza investigativa, com foco na construção autônoma e 

reflexiva dos conceitos geométricos. 

Então, esses materiais manipulativos funcionaram como uma representação física que 

foi utilizada para auxiliar os participantes desse estudo a discutirem sobre os objetos 

matemáticos que foram matematizados e modelados. Nessa ação pedagógica, os materiais 

manipulativos se configuraram como instrumentos mediadores táteis e visuais, que 

propiciaram para esses participantes uma vivência crítica, curiosa e criativa das situações- 

problema estudadas, que os direcionaram para a elaboração de modelos fundamentados em 

conhecimentos geométricos. 

Nesse estudo, a utilização lúdica do Cubo Mágico contribuiu para estimular o 

interesse dos participantes para a aprendizagem de conceitos e conteúdos geométricos, pois 

oportunizou o desenvolvimento das habilidades cognitivas, criativas e de visualização 

através da realização das atividades propostas no trabalho de campo desse estudo numa 

perspectiva sociocrítica da Modelagem. 

Por conseguinte, a utilização do Cubo Mágico como um material manipulativo 

mediador do processo de ensino e aprendizagem em Geometria resultados contribuiu para 

que as dificuldades de visualização dos participantes desse estudo fossem sanadas no 

decorrer da realização do trabalho de campo desse estudo, possibilitando a abstração dos 

conceitos geométricos. 

Dessa maneira, a utilização de materiais manipulativos foi uma ação pedagógica 

relevante para que os participantes transpusessem os entraves que existiram no processo de 

ensino e aprendizagem em Geometria, que contribuiu para o estabelecimento de reflexões 

críticas sobre a ação manipulativa desse material. Essa abordagem possibilitou o 

reconhecimento de relações, características e propriedades geométricas que direcionaram 

esses participantes para o desenvolvimento de seu pensamento geométrico ao analisarem e 

agirem sobre as situações-problema propostas em salas de aula. 

Nessa perspectiva, Nacarato (2004/2005) destaca que o principal “problema não está 

na utilização desses materiais, mas na maneira como utilizá-los (p. 3) em salas de aula. 

Conforme essa asserção, é importante ressaltar que a utilização de materiais manipulativos, 
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como o Cubo Mágico, possibilitou que esses participantes construíssem o seu conhecimento 

geométrico plano e espacial, despertando a sua curiosidade, incentivando a sua criatividade 

ao assumirem o papel de protagonista da aprendizagem dos conceitos geométricos propostos 

nessa ação pedagógica. 

Dessa maneira, a visualização, os materiais manipulativos, os desenhos, os processos 

de matematização e os modelos matemáticos forma utilizados para promover a geração e a 

representação de uma imagem mental, possibilitando que esses participantes evocassem um 

determinado objeto em sua ausência. Então, iniciou-se um processo de raciocínio visual que 

possibilitou a o desenvolvimento da matematização e da representação de um esboço gráfico 

ou de um modelo matemático. 

Nesse sentido, Lindquist (1994) comenta que os “materiais de manipulação fornecem 

oportunidades para raciocinar com objetos e, portanto, para ensinar a resolver problemas e 

ensinar para resolver problemas” (p. 77). Nesse sentido, é importante destacar que, uma 

contribuição importante desse estudo foi mostrar que a Geometria é um campo fértil para 

que esses participantes percebessem, entendessem e compreendessem as formas geométricas 

presentes em seu cotidiano. 

Essa abordagem possibilitou o desenvolvimento de habilidades relevantes de 

Modelagem Matemática, como, por exemplo, a experimentação, representação, descrição, 

a visualização e a argumentação por meio da utilização de materiais manipulativos com a 

utilização de processos de matematização para a elaboração dos modelos matemáticos que 

representaram as situações-problema propostas nessa ação pedagógica. 

Nessa perspectiva, os materiais manipulativos funcionaram como elementos de 

mediação do processo de ensino e aprendizagem em Geometria, haja vista que a 

manipulação desses objetos possibilitou que os participantes desse estudo perceberem as 

suas características, potencializando a compreensão de seus conceitos geométricos e de suas 

propriedades. Por exemplo, Oliveira Júnior e Miziara (2014, p. 182) destacam que os: 

(...) materiais concretos podem ocupar, em qualquer nível de ensino, uma 
posição estratégica como ferramenta constante de diálogo entre os 

professores e os alunos. Assim, as atividades, envolvendo materiais 
concretos, se afirmam como espaço de debate e discussão coletiva, sendo 

que a participação do aluno no aperfeiçoamento de estratégias é um dos 

pontos principais, indispensáveis para a compreensão dos conceitos 
estudados (p. 182). 

 

Similarmente, os materiais manipulativos possibilitam a observação e a análise das 

características e propriedades geométricas que permitem o desenvolvimento do raciocínio 
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lógico e crítico, que são essenciais para a construção dos saberes e fazeres matemáticos. 

Nesse contexto, Pais (2013) salienta que os materiais manipulativos como recursos 

mediadores para o processo de ensino e aprendizagem em Geometria “são criações 

motivadas por supostas necessidades do ensino para servirem como recursos para outras 

aprendizagens” (p. 17). 

Nesse contexto, os materiais manipulativos possibilitaram como o Cubo Mágico e o 

Tangram, através de seu manuseio pelos participantes desse estudo, uma aprendizagem 

contextualizado e com significado, bem como desenvolvendo do interesse pela Geometria 

ao relacionar os seus conteúdos com as atividades realizadas no cotidiano. 

Essa abordagem tornou a Geometria mais atrativa e investigativa para os 

participantes desse estuco com a utilização do Cubo Mágico e do Tangram, pois esses 

materiais manipulativos exerceram um papel importante na aprendizagem de conteúdos 

geométricos, possibilitando a observação e a análise das características e propriedades 

geométricas nas situações-problema propostas nessa ação pedagógica. 

Essa ação pedagógica contribuiu para o desenvolvimento do raciocínio lógico, crítico 

e reflexivo dos participantes, sendo fundamental para auxiliá-los na construção de seus 

conhecimentos geométricos. Essa abordagem possibilitou a inferência de que as atividades 

propostas durante a condução do trabalho de campo desse estudo podem ser configuradas 

como etapas da Modelagem Matemática. 

Finalizando, é importante destacar que as atividades propostas nessa ação 

promoveram o desenvolvimento da autonomia dos participantes, bem como de seu 

pensamento crítico e reflexivo, pois eles desenvolveram o seu raciocínio ao participarem de 

uma ação pedagógica por meio da qual eles propuseram a solução das situações- problema 

propostas por meio de processos matematizantes e da elaboração de modelos matemáticos. 

Então, essa abordagem contribuiu para que esses participantes desenvolvem um olhar 

diferenciado para a Geometria e para a sua realidade por meio da participação numa ação 

pedagógica investigativa que oportunizou a sua convivência com os conteúdos geométricos 

presentes no cotidiano através da perspectiva sociocrítica da Modelagem Matemática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Os professores, educadores e alunos estão imersos num mundo repleto de formas por 

meio do qual as ideias, as noções, as propriedades e as figuras geométricas estão presentes 

na natureza, nas artes, na arquitetura ou em outras áreas do conhecimento. Assim, a 

Geometria é constituída como um dos conteúdos estruturantes da Educação Básica, pois no 

ambiente escolar, esses profissionais trabalham com os conceitos de espaço, de formas e de 

medições. 

Nesse sentido, de acordo com os PCN (BRASIL, 1998), de Matemática, o 

conhecimento de conteúdos geométricos implica no reconhecimento de objetos no plano e 

de sua localização no espaço. Consequentemente, a Geometria possibilita o desenvolvimento 

da percepção espacial e da visualização dos alunos, sendo relevante para a evolução de 

diferentes áreas do conhecimento. 

Essa abordagem geométrica permite que os alunos desenvolvam a sua percepção, a 

sua linguagem e o raciocínio geométrico com o objetivo de construir conceitos matemáticos 

por meio de ações pedagógicas que são desencadeadas no ambiente escolar. 

Dessa maneira, a ação pedagógica relacionada com a perspectiva sociocrítica da 

Modelagem e a utilização lúdica dos materiais manipulativos, como o Cubo Mágico e o 

Tangram, que foi proposta para a condução desse estudo foi relevante para o 

desenvolvimento do processo de significação dos conceitos geométricos planos e espaciais. 

Nesse contexto, é importante destacar que o processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática se reveste de maior significado quando os alunos se envolvem em atividades 

que são elaboradas para priorizar o seu protagonismo na  aquisição de conceitos que 

possibilitam o desenvolvimento da construção de conhecimentos geométricos 

(LORENZATO, 2006). 

Assim, Nacarato e Passos (2003) afirmam que o trabalho docente pode desencadear 

diferentes raciocínios dos alunos, que possibilitam a sua transformação em elementos 

importantes para a construção do pensamento geométrico, contudo, essas intervenções 

educacionais requerem um saber disciplinar pedagógico e curricular da Geometria pelos 

professores para o desenvolvimento dessa ação pedagógica em salas de aula. 

Dessa maneira, os conceitos geométricos podem ser elaborados a partir de uma ação 

interiorizada dos significados que são atribuídos às ações, às formulações e às 
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verificações realizadas pelos alunos por meio da mediação de materiais manipulativos, 

como, por exemplo, o Cubo Mágico. 

No entanto, considerando as experiências da prática pedagógica docente no espaço 

escolar, bem como os resultados obtidos nesse estudo, infere-se que uma das dificuldades 

dos alunos referentes aos conceitos das Geometrias Plana e Espacial, estavam relacionadas 

com a visualização e, também com a compreensão dos conceitos geométricos básicos e as 

suas relações com as formas geométricas e as suas características e propriedades. 

Por exemplo, quando os alunos se deparam com os cálculos de perímetro, de área e 

volume, esses entendimentos conceituais se tornam difíceis, pois os realizam por meio de 

um processo de mecanização, que os impossibilitam de entenderem a sua aplicação em 

outras situações e contextos. 

Então, é importante destacar que essa abordagem ocorre devido à uma defasagem 

sistêmica existente no processo de ensino e aprendizagem em Matemática, na qual os 

componentes geométricos nem sempre são apresentados para os alunos, pois estão 

desvinculados dos demais conteúdos matemáticos, como, por exemplo, a álgebra. 

Conforme essa perspectiva, Lorenzato (1995) ratifica a necessidade de que o 

processo de ensino e aprendizagem em Geometria possibilite o desenvolvimento do pensar 

geométrico e do raciocínio visual, pois são componentes importantes para a continuidade do 

desenvolvimento cognitivo dos alunos e dos processos de matematização necessários para a 

elaboração e modelos matemáticos. 

De acordo com esse contexto, o professor-pesquisador propôs o desenvolvimento de 

um estudo sobre os conceitos geométricos planos e espaciais direcionado para os alunos do 

7º ano do Ensino Fundamental, na perspectiva sociocrítica da Modelagem Matemática. Por 

conseguinte, esse profissional buscou compreender a relação entre os conteúdos geométricos 

com os participantes desse estudo por meio da utilização do Cubo Mágico como um 

instrumento pedagógico mediador desse processo. 

Consequentemente, é necessário destacar que os resultados obtidos nesse estudo 

mostraram que uma das principais dificuldades desses participantes estava relacionada com 

a visualização dos objetos geométricos propostos nas atividades realizadas com os materiais 

manipulativos. Contudo, de acordo com Becker (2009), é: 

(...) fundamental que o aluno adquira e desenvolva habilidades que 

permitam entender e interpretar diferentes tipos de representações 
bidimensionais de objetos tridimensionais, ou seja, habilidades que 

permitam ao aluno criar, mover, 6 transformar e analisar imagens mentais 

de objetos tridimensionais gerados Por uma informação dada através de 
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um desenho plano. Os tipos de atividades propostas nos livros não 

permitem o desenvolvimento dessas habilidades por não oportunizarem 

aos alunos a experiência e a possibilidade da criação de suas próprias 
hipóteses (p. 20). 

 

Nesse sentido, conforme a concepção de Miorim e Fiorentini (1990), os recursos 

relacionados com os materiais manipulativos se mostraram especialmente relevantes quando 

os alunos não conseguem assimilar os conceitos geométricos e/ou quando os professores 

encontram dificuldades para alcançar os seus objetivos no desenvolvimento de uma ação 

pedagógica que possa auxiliá-los no desenvolvimento de um determinado conteúdo 

geométrico. 

Finalizando, os resultados desse estudo mostraram que, geralmente, existe uma 

lacuna nos estudos relacionados com os conteúdos geométricos, que têm recebido menos 

atenção do que as intervenções pedagógicas realizadas com outros componentes 

matemáticos. 

Assim, esse estudo buscou mostrar como a ludicidade do material manipulativo Cubo 

Mágico como um recurso mediador poderia auxiliar os alunos do 7o ano do Ensino 

Fundamental no desenvolvimento de conteúdos da Geometria Euclidiana (plana e espacial) 

por meio da dimensão sociocrítica da Modelagem Matemática para que os participantes 

pudessem desenvolver a sua percepção espacial e a visualização, que são habilidades 

importantes que possibilitam a conexão da Geometria com outras áreas do conhecimento. 

Dessa maneira, é de suma importância que os alunos realizem as suas atividades 

geométricas experimentais com a utilização de materiais manipulativos na perspectiva 

sociocrítica da Modelagem, para que eles possam utilizar esses conceitos geométricos que 

são elaborados em outros contextos, bem como em outros momentos no decorrer de sua 

aprendizagem. 

Por conseguinte, os materiais manipulativos, como, por exemplo, o Cubo Mágico, 

constituem importantes recursos pedagógicos mediadores que estão a serviço dos 

professores em salas de aula. Essa abordagem possibilita que os professores tornem as aulas 

de Matemática mais dinâmicas e compreensíveis, haja vista que possibilitam a aproximação 

da teoria com a prática através da ação manipulativa dos materiais concretos. 

Contudo, para o desenvolvimento dessa ação pedagógica, os materiais manipulativos 

devem “servir como mediadores para facilitar a relação professor/aluno/conhecimento no 

momento em que um saber está sendo construído” (PASSOS, 2006, p. 78). No entanto, 

nesse processo, o papel dos professores não deve ser 
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substituído pelo dinamismo das atividades exploratórias, pois a sua orientação é essencial 

para a aplicação e a avaliação das atividades propostas em salas de aula, bem como para 

oferecer oportunidades de descobrimento de padrões e relações matemáticas ao respeitar o 

tempo de concretização dos conceitos geométricos pelos alunos. 

Nesse direcionamento, Lorenzato (2006) enfatiza que os professores devem se 

questionar sobre a escolha dos materiais manipulativos para que eles possam elaborar 

atividades que visam motivar os alunos no entendimento dos resultados obtidos e na 

compreensão da (re) descoberta dos conceitos e propriedades geométricas por meio da 

adequação desses materiais às suas necessidades educacionais. 

De acordo com Lorenzato (2006), é necessário que os professores definam uma ação 

pedagógica para a utilização de materiais manipulativos nas salas de aulas para que esses 

instrumentos mediadores possam auxiliar no processo de ensino a aprendizagem de 

conteúdos geométricos. 

Desse modo, é importante que os professores apresentem um determinado conteúdo 

geométrico por meio da elaboração de atividades que tenham como objetivo motivar os 

alunos para a sua aprendizagem, evitando a sua memorização, visando possibilitar a 

redescoberta dos conteúdos geométricos pelos alunos por meio de sua matematização através 

da perspectiva sociocrítica da Modelagem Matemática. 

É importante destacar que, embora não tenha sido objeto de estudo conteudista desta 

pesquisa, recomenda-se que futuras pesquisas utilizem o Cubo Mágico para o 

desenvolvimento de conteúdos matemáticos e geométricos, como, por exemplo, as 

Geometrias não Euclidianas, as Frações, as Simetrias, a Análise Combinatória e a Teoria de 

Grupos, que são temáticas interessantes que podem se desenvolver em estudos relevantes 

para a Educação Matemática. 

Por outro lado, como perspectivas futuras de investigações para o professor- 

pesquisador, a problemática proposta para estudo poderá ser aprofundada em uma tese de 

Doutorado, por meio da qual outras fundamentações teóricas e metodológicas podem ser 

desenvolvidas, como, por exemplo, as conexões do Cubo Mágico com a Etnomatemática e 

a Etnomodelagem, bem como a utilização de abordagens metodológicas diversas como o 

Estudo do Método Misto. 
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ANEXO I 

 

 
Papel Timbrado da Escola 

 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA 

 
 

Autorizo o professor-pesquisador Paulo Victor Clark Lopes e o seu orientador Prof. Dr. 

Milton Rosa, professor do Mestrado Profissional em Educação Matemática, do 

Departamento de Educação Matemática, da Universidade Federal de Ouro Preto, realizarem 

a sua pesquisa intitulada: Investigando o Cubo Mágico no Desenvolvimento de Conteúdos 

da Geometria Euclidiana para Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental por meio da 

Modelagem Matemática, com os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental, desta escola, 

de acordo com atividades previstas no projeto de pesquisa, durante as aulas da disciplina de 

Matemática. 

 

 

 
 

  , Minas Gerais, / /2021 

 

 

 
Escola:    

 
 

Assinatura do (a) Diretor (a)    
 

 

Carimbo da direção e da escola 
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APÊNDICE I 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 
 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) PARA OS 

ALUNOS MENORES 

(De 12 a 17 anos) 

 

Prezado (a) Aluno (a), 

 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada: Investigando 

o Cubo Mágico no Desenvolvimento de Conteúdos da Geometria Euclidiana para 

Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental por meio da Modelagem Matemática. O nosso 

principal objetivo é verificar se as atividades elaboradas fundamentadas na Modelagem 

Matemática, podem ser utilizadas como uma ação pedagógica para o desenvolvimento de 

conhecimentos matemáticos e geométricos aplicadas ao Cubo Mágico, por meio da 

perspectiva sociocrítica da Modelagem Matemática, conseguirão desenvolver nos alunos 

uma consciência crítica e reflexiva que proporcione a formação do pensamento crítico, 

lógico e dedutivo. 

É importante destacar que a direção da escola foi consultada sobre a realização desse 

projeto, havendo a devida autorização para a sua condução. Os procedimentos metodológicos 

que serão utilizados no decorrer da pesquisa estão relacionados com a elaboração de 3(três) 

blocos de atividades, cada um com 6 aulas (de 50 minutos cada) de duração, que será 

realizada uma vez por semana na própria escola, durante as aulas de matemática, sob a 

condução e orientação do professor-pesquisador Paulo Victor Clark Lopes. 

Essas atividades serão aplicadas pelo professor-pesquisador em sala de aula durante 

2 meses. Você também responderá dois questionários: a) um inicial que tem o objetivo de 

traçar o seu perfil geral para obter informações pessoais sobre o seu nível econômico, gênero 

e sua relação com a matemática e b) outro final, que visa identificar as novas percepções da 

Matemática adquiridas após a realização das atividades. 

Essas atividades serão filmadas e gravadas em áudio para que o professor- 

pesquisador possa verificar o seu desenvolvimento com as atividades propostas em sala de 

aula. Apesar de as atividades serem filmadas, a sua identidade será preservada, pois o foco 

da filmagem será a interação entre você e os demais alunos e o professor-pesquisador. O 

foco das gravações será garantir a coleta de dados sem perdas de informações, por parte dos 

pesquisadores, durante a sua participação e a de seus colegas nas atividades propostas. 

Caso, você participe dessa pesquisa, a sua imagem será destorcida para evitar uma 

possível identificação. A sua colaboração é totalmente voluntária, pois a qualquer momento 

você poderá desistir de participar desse estudo, sem qualquer prejuízo ou penalidade para a 

sua participação nas atividades de sala de aula. 
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A qualquer momento, você poderá retirar o seu consentimento ou interromper a sua 

participação nesse estudo. Garantiremos, também, o anonimato de sua identidade e o sigilo 

da escola, pois as informações que você fornecer não serão associadas com o seu nome em 

nenhum documento resultante dessa pesquisa. 

As atividades serão elaboradas e realizadas de acordo com cronograma da escola. 

Assim, você não será prejudicado (a) em relação ao estudo do conteúdo matemático 

determinado no currículo escolar. 

Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob a responsabilidade do professor-orientador Dr. Milton Rosa em sua sala de 

trabalho, no. 1-11, no primeiro andar, do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – 

ICEBIII/UFOP, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse fim, 

até a publicação dos resultados dessa pesquisa, quando serão incinerados. Esses materiais 

apenas serão consultados pelo professor-pesquisador e por seu professor-orientador. 

Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento dessa pesquisa estão relacionados 

com o manuseio de materiais escolares tais como lápis, caneta, computador, tesoura, cola e 

réguas, que são necessários para a realização das atividades em sala de aula. Esses riscos 

serão minimizados por meio da observação e da orientação do professor- pesquisador e do 

professor-orientador desse projeto de pesquisa para que esse manejo seja realizado com 

segurança. 

Caso ocorra algum incômodo durante a condução dessa pesquisa e você se sinta 

cansado ou desanimado com relação à realização das tarefas propostas nesse projeto, essas 

atividades serão paralisadas até que você se sinta à vontade e disposto para a sua 

continuidade. 

Procuraremos propiciar situações de aprendizagem em um ambiente de convívio 

agradável e respeitoso, para que você se sinta valorizado (a) e à vontade para se expressar, 

bem como estimulado (a) para participar das atividades propostas em sala de aula. Essa 

pesquisa poderá auxiliar você na aprendizagem de conteúdos matemáticos por meio da 

utilização de uma metodologia diferenciada e inovadora por meio da utilização da 

Modelagem Matemática, que se trata de um processo pedagógico diferenciado, que vem 

sendo utilizado no campo da educação matemática podendo tornar as aulas mais atraentes 

e interessantes. 

Como o professor-pesquisador e o seu professor-orientador providenciarão todos os 

materiais necessários para a realização dessa pesquisa, você não terá gastos com a sua 

participação nesse estudo, que será de responsabilidade desses profissionais. 

Caso você tenha qualquer tipo de dano resultante de sua participação nessa pesquisa, 

você tem o direito à assistência integral e à indenização por parte do professor- pesquisador 

e de seu professor-orientador com referência às complicações que possam decorrer da 

condução desse estudo. 

Toda a metodologia de realização da atividade será passada de maneira detalhada a 

todos os participantes. Qualquer dúvida que porventura possa surgir antes, durante ou após 

a realização das atividades, tanto por parte dos alunos quanto de seus responsáveis, serão 

esclarecidas de imediato pelo professor-pesquisador e seu orientador. 

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas quanto aos aspectos éticos desta pesquisa, 

solicitamos que você entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP, no 

seguinte endereço: Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Centro de Convergência, CEP: 

35400-000, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil telefone: (31) 3559- 1368, E-mail: 

cep@propp.ufop.br, homepage: http://comitedeetica.ufop.br/. 
 

 

mailto:cep@propp.ufop.br
http://comitedeetica.ufop.br/
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Pesquisador Responsável/Orientador: Prof. Dr. Milton Rosa 

Departamento de Educação Matemática- DEEMA/ICEB/UFOP 

Fones: (31) 3559-1313 

E-mail: milton.rosa@ufop.edu.br 
 

 

Orientando: Paulo Victor Clark Lopes 
Endereço: Rua Itabira, 162, B. Armazém, Nova Era- MG 

Telefone:31-989905648/31-38615282 

E-mail: pvlopes13@gmail.com 
 

 
 

Para ser preenchido pelo (a) aluno (a) 

 

Eu, , autorizo a minha 

participação nessa pesquisa com a utilização de todos os dados que possam servir para os 

fins do projeto ao qual estou contribuindo. 

 

Concordo com a gravação de vídeo e áudio: [ ] SIM        [ ] NÃO 
 

 

  , Minas Gerais, de de 2021 
 

 

 
Assinatura do (a) aluno (a) 

mailto:milton.rosa@ufop.edu.br
mailto:pvlopes13@gmail.com
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APÊNDICE II 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA OS 

PAIS DOS ALUNOS MENORES 

 

Prezados Pais, 

 

O seu (sua) filho (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada: 

Investigando o Cubo Mágico no Desenvolvimento de Conteúdos da Geometria 

Euclidiana para Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental por meio da Modelagem 

Matemática. O nosso principal objetivo é verificar se as atividades elaboradas 

fundamentadas na Modelagem Matemática, podem ser utilizadas como uma ação 

pedagógica para o desenvolvimento de conhecimentos matemáticos aplicadas à cultura 

cafeeira, conseguirão desenvolver nos alunos uma consciência crítica e reflexiva que 

proporcione a reinterpretação de seu entorno e a compreensão e valorização das diferenças 

culturais ao descrever e caracterizar o conhecimento matemático de seu meio. 

É importante destacar que a direção da escola foi consultada sobre a realização desse 

projeto, havendo a devida autorização para a sua condução. Os procedimentos metodológicos 

que serão utilizados no decorrer da pesquisa estão relacionados com a elaboração de 3(três) 

blocos de atividades, cada um com 6 aulas (de 50 minutos cada) de duração, que será 

realizada uma vez por semana na própria escola, durante as aulas de matemática, sob a 

condução e orientação do professor-pesquisador Paulo Victor Clark Lopes. Essas atividades 

serão aplicadas pelo professor-pesquisador em sala de aula durante 2 meses. 

Essas atividades serão filmadas para que o professor-pesquisador possa verificar o 

desenvolvimento de seu (ua) filho (a) com as atividades propostas em sala de aula. Apesar 

de as atividades serem filmadas, a identidade de seu (ua) filho (a) será preservada, pois o 

foco da filmagem será a interação entre o seu (ua) filho (a) e a professora-pesquisadora. 

Caso, o seu (ua) filho (a) não participe dessa pesquisa, a sua imagem será destorcida para 

evitar uma possível identificação. 

As atividades serão elaboradas e realizadas de acordo com cronograma da escola. 

Assim, o seu (sua) filho (a) não será prejudicado em relação ao estudo do conteúdo 

matemático determinado pela escola. O seu (sua) filho (a) também responderá dois 

questionários: a) um inicial que tem o objetivo de traçar o seu perfil geral para obter 

informações pessoais sobre o seu nível econômico, gênero e sua relação com a matemática 

e b) outro final, que visa identificar as novas percepções da matemática adquiridas após as 

atividades. 

A colaboração de seu (sua) filho (a) é totalmente voluntária, pois a qualquer momento 

ele(a) poderá desistir de participar desse estudo, sem qualquer prejuízo ou penalidade para 

a sua participação nas atividades de sala de aula. A qualquer momento, 
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vocês também poderão retirar o seu consentimento ou interromper a participação de seu (sua) 

filho (a) nesse estudo. Garantiremos o sigilo da escola e o anonimato da identidade de seu 

(sua) filho (a), pois as informações que ele (a) fornece não serão associadas com o seu nome 

em nenhum documento resultante dessa pesquisa. 

Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob a responsabilidade do professor-orientador Dr. Milton Rosa em sua sala de 

trabalho, n. 1-11, no primeiro andar, do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – 

ICEBIII/UFOP, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse fim, 

até a publicação dos resultados dessa pesquisa, quando será incinerado. Esses materiais 

apenas serão consultados pela professora-pesquisadora e pelo seu professor-orientador. 

Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento dessa pesquisa estão relacionados 

com o manuseio de materiais escolares tais como lápis, caneta, computador, tesoura, cola e 

réguas, que são necessários para a realização das atividades em sala de aula. Caso ocorra 

algum incômodo durante a condução desta pesquisa e o seu (sua) filho (a) sentir-se cansado 

ou desanimado com relação à realização das tarefas propostas nesse projeto, as mesmas serão 

paralisadas até o que ele (a) sinta-se à vontade para a sua continuidade. 

Procuraremos propiciar situações de aprendizagem em um ambiente de convívio 

agradável e respeitoso, para que o seu (sua) filho (a) se sinta valorizado (a) e à vontade para 

se expressar, bem como estimulado (a) para participar das atividades propostas. Essa 

pesquisa poderá auxiliar o (a) seu (ua) filho (a) na aprendizagem de conteúdos matemáticos 

e geométricos por meio da utilização de uma metodologia diferenciada e inovadora por meio 

da utilização da Modelagem Matemática, que se trata de um processo pedagógico 

diferenciado, que vem sendo utilizado no campo da educação matemática podendo tornar as 

aulas mais atraentes e interessantes. 

Toda a metodologia de realização da atividade será passada de maneira detalhada a 

todos os participantes. Qualquer dúvida que porventura possa surgir antes, durante ou após 

a realização das atividades, tanto por parte dos alunos quanto de seus responsáveis, serão 

esclarecidas de imediato pelo professor-pesquisador e seu orientador. 

Como o professor-pesquisador e o seu professor-orientador providenciarão todos os 

materiais necessários para a realização dessa pesquisa, nem vocês e nem o seu (sua) filho 

(a) terão gastos com a participação de seu (ua) filho (a) realização desse estudo. Caso o (a) 

seu (sua) filho (a) venha a ter qualquer tipo de dano resultante de sua participação nessa 

pesquisa, ele(a) tem o direito à assistência integral e à indenização por parte da professora- 

pesquisadora e do professor-orientador com referência às complicações que possam decorrer 

durante a condução desse estudo. 

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas quanto aos aspectos éticos desta pesquisa, 

solicitamos que você entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP, no 

seguinte endereço: Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Centro de Convergência, CEP: 

35400-000, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil telefone: (31) 3559- 1368, E-mail: 

cep@propp.ufop.br, homepage: http://comitedeetica.ufop.br/. 
 

 

 

Pesquisador Responsável 

Orientador: Prof. Dr. Milton Rosa 

Departamento de Educação Matemática- DEEMA/ICEB/UFOP 

Fones: (31) 3559-1313 

E-mail: milton.rosa@ufop.edu.br 

mailto:cep@propp.ufop.br
http://comitedeetica.ufop.br/
mailto:milton.rosa@ufop.edu.br
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Orientando: Paulo Victor Clark Lopes 

Endereço: Rua Itabira, 162, B. Armazém, Nova Era- MG 

Telefone: 31989905648/3138615282 

E-mail: pvlopes13@gmail.com 
 

Para ser preenchido pelo (a) aluno (a) 

 

Eu, , autorizo a minha 

participação nessa pesquisa com a utilização de todos os dados que possam servir para os 

fins do projeto ao qual estou contribuindo. 

 

Concordo com a gravação de vídeo e áudio: [ ] SIM        [ ] NÃO 
 

 

  , Minas Gerais, de de 2021 
 

 

 

Assinatura dos pais e/ou responsáveis 

mailto:pvlopes13@gmail.com
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APÊNDICE III 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 
 

 
 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

 
Prezado (a) aluno (a), 

 

 
Solicitamos que você responda às perguntas abaixo que são importantes para a coleta de 

dados de minha pesquisa intitulada Investigando o Cubo Mágico no Desenvolvimento de 

Conteúdos da Geometria Euclidiana para Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental por meio 

da Modelagem Matemática. 

Solicitamos que você não assine e nem coloque o seu nome nesse formulário, pois esses 

dados são sigilosos e serão utilizados apenas nesta pesquisa. Responda às perguntas abaixo, 

marcando apenas uma resposta no local apropriado. 

01 – Qual é a sua idade?    

02 - Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino (...) Prefiro não responder. 

03 – Onde você nasceu (sua naturalidade)? 

a) Você nasceu na cidade em que está a escola em que você está estudando ( ) 

b) Você nasce em outra cidade ( ). Qual? . 

04 - Qual é o meio de transporte que você utiliza para ir de sua casa até a escola? 

   . 

Explique a sua resposta. . 

05 – Você mora: 

a) ( ) Com a própria família ( ). Quais?    

b) ( ) Com parentes. Quais?    

c) Outra situação ( ). Qual?    

d) (...) Prefiro não responder    

06 - Quantas pessoas residem em sua casa, além de você? 
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( ) Prefiro não responder. 

07 - A sua família reside em imóvel: 

a) ( ) Próprio 

b) ( ) Alugado 

c) ( ) Emprestado 

d) Financiado 

e) ( ) Outra situação. Qual? . 

f) (...) Prefiro não responder    

08 - Você possui computador em sua residência? 

a) ( ) Sim, com acesso à internet. Explique a sua resposta. 

  . 

b) ( ) Sim, sem acesso à internet. Explique a sua resposta. . 

c) ( ) Não. Explique a sua resposta. . 

08A - Qual é a sua renda familiar em salários mínimos (R$ 1.100,00)? 

d) a) menos que 1 salário mínimo 

e) b) de 1 a 2 salários mínimos 

f) c) de 3 a 4 salários mínimos 

g) d) mais que 4 salários mínimos 

h) e) Prefiro não responder. 

09 - Você gosta de estudar Matemática? ( ) Sim ( ) Não. Explique a sua resposta. 
 
 

10 - Qual (ais) são o (s) conteúdo (s) de Matemática já estudado (s) que você menos gostou 

e por quê?    

11 - Quando você estudou os conteúdos de Matemática, realizou alguma atividade 

utilizando algum objeto que pudesse manipular com as mãos? ( ) Sim. Qual (is) objeto(s)

 . 

Explique a sua resposta. 

  . 

( ) Não. Explique a sua resposta. 

  . 

12 - Você gostaria de aprender matemática utilizando materiais que você possa manipular 

com as mãos? ( ) Sim. ( ) Não. Explique a sua resposta. 
 
 

  . 
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13 - Qual é a sua opinião sobre trabalhos em grupo? Explique a sua resposta. 

  . 

14 - Você gosta de Estudar Geometria? ( ) Sim ( ) Não. Explique a sua resposta. 

  . 

15 - Você conhece o Cubo Mágico de Rubik? ( ) Sim ( ) Não. Explique a sua resposta. 

  . 

16 - Você já tentou resolver o Cubo Mágico? (  ) Sim. ( ) Não. Explique a sua resposta. 

 

a) Se sim, você conseguiu resolvê-lo? . 

Explique a sua resposta. 

  _ 

  . 

17 - Você sabe qual o objetivo do Cubo Mágico de Rubik? ( ) Sim...... ( ) Não. Explique a 

sua resposta. 
 
 

  . 

18 - Você acredita que resolver o quebra cabeça do Cubo Mágico é uma questão de 

raciocínio lógico ou de sorte? Explique a sua resposta. 

  . 

19 - Você sabe um Cubo? ( ) Sim ( ) Não. Explique a sua resposta. 

 

a) Se você respondeu sim, explique quais são as principais características do cubo. 

  . 

20 - Você acredita que o Cubo Mágico pode te ajudar nos Estudos de Geometria? 

( ) Sim. ( ) Não. Explique a sua resposta. 

  . 

21 - Você já ouviu falar a respeito de Geometria Plana e Geometria Espacial? 

( ) Sim. ( ) Não. Explique a sua resposta. 
 
 

  . 

22 – Quais são as figuras planas que você pode identificar no cubo mágico de Rubik? 

Explique a sua resposta. 
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  . 

23 – Em quais objetos em sua casa você pode encontrar o formato do Cubo Mágico de 

Rubik? . 

Explique a sua resposta. 
 
 

  . 

24 - Você pode encontrar o formato do Cubo Mágico de Rubik fora da sala de aula, como, 

por exemplo, em construções, nas casas, igrejas, nas pontes, em seus brinquedos? 

( ) Sim (..) Não. Explique a sua resposta. 

25 - A caixa desenhada abaixo tem a forma de um paralelepípedo. Para que se possa ter uma 

ideia de seu tamanho, Edmar mediu três de suas arestas: a aresta AB mede 7cm, a aresta AD 

mede 9 cm e a aresta CG mede 13 cm. 

 

Com base no desenho acima, responda: 

 
 

a) Quanto mede a aresta AE? 

 
 

b) Escreva o nome de todas as arestas dessa caixa que medem 9 cm. 

 
 

c) Qual é o perímetro do retângulo FEAB? Explique como você resolveu essa questão. 

 
 

d) Qual é a área do retângulo FEAB? Explique como você resolveu essa questão. 

 
 

26 - O Tangram é um quebra cabeça chinês formado por 7 peças. O Tangram é útil para: 

desenvolver o raciocínio lógico e geométrico (habilidades de visualização, percepção 

espacial e análise das figuras); e praticar as relações espaciais e as estratégias de resolução 
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de problemas. A seguir é representada uma imagem de todas as peças juntas, onde cada 

peça corresponde a uma figura geométrica. 

 

 
 

a) Determine o nome de cada uma dessas figuras. 

b) Construa um triângulo usando 3 (três) peças do Tangram. Explique com você resolveu 

essa questão. 

c) Quantas vezes a figura 3 cabe no Tangram? Explique como você resolveu essa questão. 

d) Qual é a fração correspondente à figura 3? Explique como você resolveu essa questão. 

e) Com duas peças podemos construir: 

(Atividade adaptada de: Groenwald, C. L. O. Estágio em Matemática II. Canoas, 

RS: ULBRA, 2014) 

 um trapézio 

 b) um triângulo 
 

 um trapézio 
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 um retângulo 
 

Sabendo que a área do triângulo menor vale 2 unidades de área, qual é a área de cada 

figura construída? Explique como você resolveu essa questão. 
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APÊNDICE IV 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 
 

 
 

QUESTIONÁRIO FINAL 

 
 

Prezado (a) aluno (a), 

 

 
Solicitamos que você responda às perguntas abaixo que são importantes para a coleta 

de dados de minha pesquisa intitulada: “Investigando o Cubo Mágico no Desenvolvimento 

de Conteúdos da Geometria Euclidiana para Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental por 

meio da Modelagem Matemática”. 

Solicitamos que você não assine e nem coloque o seu nome nesse formulário, pois 

esses dados são sigilosos e serão utilizados apenas nesta pesquisa. Responda às perguntas 

abaixo, marcando apenas uma resposta no local apropriado. 

 
1) Você gostou das atividades de Geometria plana e espacial utilizando o cubo mágico? 

( ) Sim. ( ) Não. Justifique a sua resposta. 

  . 

2) O uso do Cubo mágico facilitou o seu entendimento dos assuntos estudados? 

( ) Sim. ( ) Não. Justifique a sua resposta. 

  . 

 
 

3) Como você avalia as atividades realizadas em sala de aula? 

( ) Ótimo ( ) Muito bom ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim. Explique a sua resposta. 

  _ 

3a) As atividades foram fáceis? Explique a sua resposta. 
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3b) As atividades foram difíceis? Explique a sua resposta. 
 
 

 
 

4) O que mais chamou a sua atenção durante a realização das atividades desenvolvidas em 

sala de aula? 

 

 
 

5) Você imaginava que através do cubo mágico seria possível estudar e aprender sobre 

geometria plana e espacial? ( ) Sim. ( ) Não. Justifique a sua resposta. 

 

 
 

6) Após ter desenvolvido todas as atividades propostas em sala de aula, você percebe que os 

conceitos matemáticos sobre geometria plana e espacial estão presentes em nossas vidas? 

Sim ( ). Explique.  . 

Não ( ). Explique. _. 

 
7) Antes deste trabalho você já havia realizado alguma atividade que utilizava algum 

material que pudesse ser manipulado com as mãos para aprender matemática e geometria? 

( ) Sim. Quais atividades foram realizadas?     

( ) Nunca. Explique.    

8) Você gostaria de aprender outros conteúdos da matemática utilizando materiais 

manipulativos? 

( ) Sim. Quais? . Explique a sua resposta. . 

( ) Não. Explique a sua resposta.  . 

 
9) Você indicaria a utilização do cubo mágico nas aulas de geometria para os seus amigos? 

Explique a sua resposta. 

 

 
 

10) Explique como as geometrias plana e espacial são importantes em nossas vidas. 
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11) Explique como você se sente com relação às atividades propostas em sala de aula com 

a utilização do cubo mágico. 

 

 
 

12) O consumo de água da população mundial tem aumentado. Além disso as chuvas estão 

mais escassas em determinados períodos do ano, o que leva as pessoas a ter a necessidade 

de um consumo racional de água e a utilizar de sistemas de reaproveitamento da água da 

chuva, da máquina de lavar, chuveiro, etc. Supondo que na cidade exista um reservatório em 

formato de um cubo, responda às seguintes perguntas: 

a) Se as arestas desse reservatório medem 40 metros, qual seria o seu volume? 

b) A partir da resposta encontrada na letra a, determine a capacidade do 

reservatório, em litros. 

c) A prefeitura constatou que o reservatório de água precisa ter suas dimensões 

alteradas. Decidiram então aumentar as arestas para 60 metros. Qual será o novo 

volume e a nova capacidade? 

d) Em relação aos valores encontrados na letra c, eles são maiores que os 

encontrados na letra b? 

13) Supondo que em nossas residências as caixas de água possuam um formato cúbico, 

responda às perguntas a seguir: 

a) João comprou para sua casa duas caixas d`água de 10000 litros e estuda a 

possibilidade de comprar mais uma que possua arestas medindo 4 metros. Essa 

nova caixa d`água possui volume maior, menor ou igual às outras duas? 

b) Uma caixa d`água de 500 litros está sendo utilizada em uma casa ligada 

diretamente no chuveiro. Se a vazão da água é de 20 litros por minuto, em quanto 

tempo a caixa estará totalmente vazia? 

c) Um tanque em formato cúbico possui 5 metros de aresta. Toda a sua água 

precisará ser retirada de maneira manual com o auxílio de baldes. Pablo chamou 

alguns amigos para lhe ajudar nessa tarefa. Sabendo que cada balde tem 

capacidade de 20 litros, quantos baldes serão necessários para esvaziar todo o 

tanque? 
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14) Você considera importante economizar água? O que você pode fazer para contribuir 

com um uso consciente de água? 

 
 

 

15) Explique como a matemática pode auxiliar você na diminuição do consumo de água 

em sua casa. 
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APÊNDICE V 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 
 

 
BLOCOS DE ATIVIDADES MATEMÁTICAS DO REGISTRO DOCUMENTAL 

 
Bloco de Atividades 1: Conhecendo o Cubo Mágico 

 
Caro (a) aluno (a), 

 
Esta atividade que você está recebendo, denominada de: Bloco de Atividades 1 - Conhecendo 

o Cubo Mágico, será realizada de maneira individual. A atividade terá como objetivo 

conhecer um pouco mais sobre o cubo mágico e identificar as várias possibilidades de sua 

utilização. Para a realização das atividades você receberá também um Cubo Mágico. 

 
01) O Cubo Mágico é dividido em quantas cores? . 

 
 

01a) Você observou algo especial em relação ao posicionamento das cores no Cubo Mágico? 

Explique a sua resposta. 

 

 
 

02) Olhando para o Cubo Mágico você consegue identificar quantas figuras planas 

existem? _ . 

 
03) É possível fazer uma relação entre o número de cores e a quantidade de figuras planas 

existentes no Cubo Mágico? Justifique sua resposta. 

 

 
 

04) Os lados do Cubo Mágico são formados por quais figuras geométricas? Explique a sua 

resposta. 
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04a) Você consegue determinar quantas figuras geométricas formam o cubo? 

a) ( ) Sim. Explique a sua resposta.    

b) ( ) Não. Explique a sua resposta.    
 

 

05) Ao analisar os lados diferentes do Cubo Mágico é possível notar alguma diferença 

entre elas? 

a) ( ) Sim. Justifique sua resposta. 
 
 

b) ( ) Não. Justifique a sua resposta. 

  . 

 
 

06) O Cubo Mágico possui um eixo central que nos permite girá-lo tanto na horizontal 

quanto na vertical. Realize os movimentos no Cubo Mágico descritos abaixo e descreva as 

mudanças que forem identificadas ao: 

a) Girar a peça da parte superior:    

  . 

b) Girar a peça da parte inferior:    

  . 

c) Girar a peça central:    

  . 

 
 

07) Pegue o seu Cubo Mágico e realize movimentos variados de acordo com a sua 

preferência. Após realizar os movimentos descreva: 

a) Quantas cores aparecem em cada lado do Cubo Mágico?    

  _ 

b) A quantidade de cores é a mesma em todos os lados do Cubo Mágico? Justifique sua 

resposta.   

 

c) Você acha que a quantidade de cores torna a medida do lado diferente? Justifique sua 

resposta.    

  . 
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08) Você terá agora 5 minutos para tentar resolver o Cubo Mágico, ou seja, tentar deixar 

cada lado com apenas uma cor. Relate a seguir como foi a experiência. 

 

 
 

09) O que você achou da experiência de trabalhar com o Cubo Mágico e tentar resolvê-lo? 

( ) Excelente ( ) Ótima ( ) Regular ( ) Ruim. Justifique a sua resposta. 

 

 
 
 

Bloco de Atividades 2: Trabalhando com Conceitos da Geometria Plana por meio do 

Cubo Mágico 

 
Caro (a) aluno (a), 

 
Esta atividade que você está recebendo, denominada de: Bloco de Atividades 2 - 

Trabalhando com Conceitos da Geometria Plana por meio do Cubo Mágico, será realizada 

em grupos de 3 a 4 alunos. Essa atividade terá como objetivo estudar os conceitos primitivos 

da Geometria Plana e ainda outros conceitos que também são importantes para a resolução 

de problemas propostos em sala de aula. Para a realização das atividades você receberá um 

Cubo Mágico. 

 
Os conceitos primitivos não possuem uma definição. Os conceitos primitivos que vocês 

estudarão são o ponto, a reta e o plano. A seguir, realizaremos algumas atividades para que 

vocês possam aprender esses conceitos com o auxílio do Cubo Mágico. 

 
01) Você consegue ver no Cubo Mágico algo que possa estar relacionado com a ideia de 

ponto e de reta? ( ) Sim    ( ) Não. Se sim, identifique no desenho a seguir, explicando a sua 

resposta. Se não, explique a sua resposta. 
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02) Os lados do Cubo são formados por qual figura geométrica? 

( ) Quadrado ( ) Retângulo ( ) Triângulo. Explique como você identificou essas 

figuras. 

 

a) Qual é a característica principal da figura geométrica que representa o lado do cubo? ( ) 

Lados com medidas Diferentes. ( ) Lados com medidas Iguais. Explique a sua resposta. 

 

 
 

03) As retas são linhas infinitas, ou seja, não possuem começo e nem fim. As semirretas são 

linhas que possuem início e não possuem fim e os segmentos de reta são linhas que possuem 

início e fim. 

a) Analisando o Cubo Mágico, qual o nome dado para cada uma de suas linhas? 

( ) Retas ( ) Semirretas ( ) Segmentos de Reta. 

Justifique sua resposta.     

  . 

b) Você consegue determinar com auxílio do Cubo Mágico a quantidade de linhas que 

possui? Explique a sua resposta. 

  . 

 
 

04) A quantidade de linhas em cada lado do Cubo Mágico é a mesma? Justifique sua 

resposta. 

 

 
 

05) Segmentos de reta paralelos possuem a mesma inclinação e por essa razão eles nunca 

se encontram. 

a) Em cada lado do cubo mágico quantos segmentos paralelos existem? 

  . 

b) Se tomarmos como base todo o Cubo Mágico, quantos segmentos paralelos existem? 

  . 

c) Um segmento que se encontra na horizontal pode ser paralelo com um segmento que 

esteja na vertical? ( ) Sim ( ) Não. Explique a sua resposta. 
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06) Quando dois segmentos de reta, duas retas ou duas semirretas se cruzam, ou seja, se 

encontram, dizemos que elas possuem um ponto em comum. Elas recebem o nome de retas 

concorrentes. 

a) No cubo mágico você consegue identificar quantos pontos existem? 

( ) Sim. Qual o valor encontrado? Explique a sua resposta. 

 

 

( ) Não. Explique a sua resposta. 
 
 

 

b) Quando duas retas, semirretas ou segmentos de reta possuem direções diferentes elas 

formam entre si o que chamamos de vértice. Ele pode ser representado por um ponto. A 

partir de cada vértice existem quantos segmentos de reta? Explique como você encontrou 

esse valor. 

 

  . 

c) O número de vértices é igual ao número de pontos? ( ) Sim ( ) Não. Explique a sua 

resposta. 

 

 

d) Quando uma reta, semirreta ou segmento de reta estão na horizontal e uma outra na 

vertical formando um ângulo de 90 graus, dizemos que elas são perpendiculares. Você 

consegue identificar no cubo se existem pares de segmentos de retas perpendiculares? 

( ) Sim. Quantos? . 

Explique a sua resposta.    

( ) Não. Explique a sua resposta.     

 

07) Com o auxílio de uma régua meça o valor de cada segmento de reta. Os valores são 

iguais? ( ) Sim ( ) Não. Explique a sua resposta. 

 

 
 

08) É possível medir o tamanho do ponto? ( ) Sim. ( ) Não. Justifique sua resposta. 
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09) É dentro dos planos que são definidas as figuras geométricas bidimensionais 

(comprimento e largura), pois é como se o plano fosse uma extensão perpendicular da reta. 

Sendo assim, o plano é a superfície na qual as figuras construídas contam com a possibilidade 

de ter largura e comprimento. Considerando o que foi citado anteriormente e com auxílio do 

Cubo Mágico, responda às seguintes perguntas: 

a) Quantas figuras bidimensionais, ou seja, de duas dimensões (comprimento e largura) você 

consegue identificar no cubo mágico? Explique a sua resposta. 

  . 

b) Sabendo que no plano as figuras têm a possibilidade de ter largura e comprimento, 

podemos dizer que o cubo é limitado por quantos planos? 

a) 6 ( ) b) 12 (  ) c) 3 ( )   d) 1 (  ). Explique a sua resposta. 

c) É possível dizer que no Cubo Mágico o número de lados é igual ao número de planos? 

Explique a sua resposta. 

 

 

 

 

 
 

Bloco de Atividades 3: Trabalhando com Conceitos das Geometrias Plana e Espacial por 

meio do Cubo Mágico 

 
 

Caro (a) aluno (a), 

 
 

Esta atividade que você está recebendo, denominada de: Bloco de Atividades 3 - 

Trabalhando com Conceitos das Geometrias Plana e Espacial por meio do Cubo Mágico, 

será realizada em grupos de 3 a 4 alunos. A atividade terá como objetivo estudar os 

conceitos das Geometrias Plana sobre área e perímetro, além dos conceitos da Geometria 

Espacial referentes ao volume e a capacidade. Para a realização das atividades você receberá 

um Cubo Mágico. 

 
01) Cada lado do Cubo Mágico é formado por uma figura plana. Assim dizemos que as faces 

desse cubo são formadas por essa figura. Qual é o nome dessa figura? Explique a sua 

resposta. . 
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b) Quantas figuras formam as laterais (faces) do Cubo Mágico? 

. 
 

c) Quantas arestas tem o Cubo Mágico? 

. 
 

d) Quantos vértices têm o Cubo Mágico? 

. 
 

 
 

02) Em cada lado do cubo temos alguns quadradinhos menores coloridos. 

a) Em cada lado do cubo existem quantos desses quadradinhos? . 

b) Podemos dizer que em todos as faces o número de quadradinhos é o mesmo? 

( ) Sim. ( ) Não. Justifique sua resposta. . 

. 
 

c) Analise todas as faces do Cubo Mágico e responda qual o total de quadradinhos que 

existem em todas as faces. . 

 
03) A área de cada face do cubo pode ser obtida quando realizamos a multiplicação de dois 

de seus lados. Esses lados podem receber outros nomes, tais como: base, altura e aresta. 

a) Com auxílio de uma régua meça a medida de cada quadradinho e anote o seu valor aqui. 

. 
 

b) Agora, calcule a área de cada quadradinho. . 

c) Cada face possui 9 quadradinhos. Determine a soma da área dos 9 quadradinhos. 

. 
 

d) Calcule o valor da área de todos os quadradinhos do cubo e explique qual método você 

utilizou para chegar ao resultado. . 

e) Novamente, com auxílio de uma régua, meça a medida de cada lado do Cubo Mágico. 

  _. 

f) Todos os lados do cubo possuem a mesma medida? ( ) Sim. ( ) Não. Explique a sua 

resposta. 

 

g) Agora, vamos calcular a área do quadrado que representa uma das faces do cubo, 

utilizando o valor que você encontrou na letra E. Qual será o valor da área, em cm²? 

  _. 



285 
 

h) Calcule os valores das áreas de todas as faces do cubo. Explique qual método você 

utilizou para chegar ao resultado. 

 

i) Compare os valores encontrados nas letras D e G. Eles são iguais? ( ) Sim. ( ) Não. 

Explique a sua resposta. 

 

 
 

04) Podemos definir o volume como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que 

ele tem de comportar alguma substância, como, por exemplo, a água. Da mesma forma que 

trabalhamos com o metro linear (comprimento) e com o metro quadrado (comprimento x 

largura), associamos o metro cúbico a três dimensões: altura x comprimento x largura. 

a) O cubo é uma figura que possui comprimento, largura e altura? ( ) Sim. ( ) Não. 

Se sim, essas medidas são iguais ou diferentes?  . 

Se não, explique a sua resposta. . 

b) Para que possamos calcular o volume do cubo precisamos multiplicar o comprimento, a 

largura e a altura. Utilizando os valores já encontrados anteriormente, determine o valor do 

volume do Cubo Mágico. . 

c) Se o cubo tivesse as medidas de comprimento, largura e altura iguais a 10 cm, qual seria 

o   volume   desse   cubo?  . 

Explique como você determinou esse volume.    

d) O valor encontrado nas letras B e C são iguais? ( ) Sim. ( ) Não. Justifique a sua resposta. 

  

  . 

e) Ao trabalharmos o conceito de volume, também trabalhamos com o conceito de 

capacidade. A capacidade mede a quantidade de armazenamento que o sólido possui. 

Normalmente, quando medimos a capacidade estamos querendo saber a quantidade de água 

que cabe dentro do sólido. Sabendo que cada cm³ representa 1 mL (mililitro), determine a 

capacidade do Cubo Mágico.  . 

Explique como você encontrou esse valor. . 

f) Se o cubo tivesse as medidas de comprimento, largura e altura iguais a 8 cm, qual seria o 

seu volume em cm³ e sua capacidade em mL? . 
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g) Quando aumentamos os valores do comprimento, da altura e da largura, o que acontece 

com o volume do cubo? . Explique 

a sua resposta.  . 

 
05) Uma caixa de presentes foi revestida com um papel colorido para aprimorar sua 

decoração. Sabendo que cada centímetro quadrado desse papel custa R$ 0,10; quanto foi 

pago para revestir essa caixa que tem 20cm de lado? Explique como você resolveu esse 

problema. 

 
06) Um cubo tem 40 cm de aresta e foi cortado em quatro partes iguais, como mostra a figura 

abaixo. 

a) Determinar o volume do cubo inteiro. Explique como você encontrou esse volume. 

b) Determina o volume de uma das quatro partes em que foi dividido o cubo. Explique como 

você encontrou o volume de uma dessas partes. 

 
07) O perímetro da face de um cubo é igual a 20 cm. Determine: 

a) a área de uma face do cubo. 

b) o volume do cubo. 

 
 

08) Um estoquista, ao conferir a quantidade de determinado produto embalado em caixas 

cúbicas de lados medindo 40 cm, verificou que o estoque do produto estava empilhado de 

acordo com a figura abaixo. 

 

Determine o volume dessa pilha de caixas. 
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APÊNDICE VI 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 
 

 
Termo de Autorização da Escola para Realização de Aula Prática Presencial 

 
 

Autorizo o professor-pesquisador Paulo Victor Clark Lopes e o seu orientador Prof. Dr. 

Milton Rosa, professor do Mestrado Profissional em Educação Matemática, do 

Departamento de Educação Matemática, da Universidade Federal de Ouro Preto, a 

realizarem um aula presencial, no dia 19 de maio de 2021, seguindo todos os protocolos de 

segurança determinados pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Municipal de 

enfrentamento à COVID-19 referente à sua pesquisa intitulada: Investigando o Cubo Mágico 

no Desenvolvimento de Conteúdos da Geometria Euclidiana para Alunos do 7º ano do 

Ensino Fundamental por meio da Modelagem Matemática, com os alunos do sétimo ano do 

Ensino Fundamental, desta escola, de acordo com atividades previstas no projeto de 

pesquisa, durante as aulas da disciplina de Matemática. 

 

 

  , Minas Gerais, / /2021 

 

 

 
Escola:    

 

 

Assinatura do (a) Diretor (a)    
 

 

 

Carimbo da direção e da escola 
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APÊNDICE VII 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 
 

 
Termo de Autorização dos Pais e/ou Responsáveis para a Realização de Aula Prática 

Presencial 

 
Eu, autorizo 

o meu(inha) filho(a) a participar de uma aula presencial com o professor-pesquisador Paulo 

Victor Clark Lopes, no dia 19 de maio de 2021, seguindo todos os protocolos de segurança 

determinados pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Municipal de enfrentamento à 

COVID-19 referente a sua pesquisa intitulada: Investigando o Cubo Mágico no 

Desenvolvimento de Conteúdos da Geometria Euclidiana para Alunos do 7º ano do Ensino 

Fundamental por meio da Modelagem Matemática, com os alunos do sétimo ano do Ensino 

Fundamental, desta escola, de acordo com atividades previstas no projeto de pesquisa, 

durante as aulas da disciplina de Matemática. 

 

 

  , Minas Gerais, / /2021 
 

 

 
 

Assinatura dos pais e/ou responsável pelo participante 


