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Epígrafe 
 

Os professores precisam aproximar a disciplina do que é espontâneo, 

deixar a criança à vontade, propor jogos, distribuir balas, objetos, para 

que o aluno se sinta bem. A criança adquire habilidades para a 

matemática em casa, no meio em que vive. Cada um tem um modo 

próprio de aplicá-la. Só que na escola dizem que a matemática não se 

faz do jeito de casa. Rechaçam esse conhecimento que o aluno traz e 

isso cria conflito (D’AMBROSIO, 2021). 
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APRESENTAÇÃO 
_____________________________ 

 

UM DEDIM DE PROSA... 

 

Caríssimos (as) professores (as),  

 

Sou professor de Matemática da Educação Básica desde 2014, tendo iniciado minhas 

atividades docentes como professor de curso técnico e dos anos finais do Ensino 

Fundamental. Tenho experiência docente também em outras disciplinas além da Matemática, 

como, por exemplo, Higiene do Trabalho, Física, Química, Cálculo I, Desenho Técnico, pois 

tenho as formações adicionais de Engenharia Metalúrgica e de Segurança do Trabalho. 

Atualmente, sou professor de Matemática do Ensino Médio e dos anos finais do Ensino 

Fundamental em duas escolas da rede privada de ensino do estado de Minas Gerais. 

O produto educacional, que será apresentado neste caderno de sugestões de atividades, 

se originou de minha pesquisa de Mestrado Profissional em Educação Matemática, da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), que conduzi no período de Março de 2020 a 

dezembro de 2021, com 5 (cinco) alunos do 7º ano, do Ensino Fundamental, de uma escola 

privada localizada na região imediata de João Monlevade, em Minas Gerais. 

Assim, esse produto educacional é um recorte dessa dissertação de mestrado que 

investigou como a perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática poderia contribuir para 

o desenvolvimento dos conceitos de Geometria Euclidiana plana e espacial, tendo como um 

recurso pedagógico mediador o Cubo Mágico. 
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Nesse sentido, esse caderno de sugestões, além de sugerir atividades práticas para os 

professores, busca também orientar sobre a possibilidade da utilização da perspectiva 

sociocrítica da Modelagem Matemática na Educação Básica e, em especial, no processo de 

ensino e aprendizagem em Geometria. Dessa maneira, esse produto educacional se inicia com 

uma breve discussão teórica sobre as potencialidades da utilização da Modelagem Matemática 

nas práticas pedagógicas das salas de aula de acordo com a sua perspectiva Sociocrítica.  

Nesse caderno de sugestões, apresento também os três blocos de atividades e uma 

atividade prática com a utilização do Tangram que foram desenvolvidos e realizados sob a 

perspectiva das fases e dos passos do desenvolvimento da Modelagem Matemática nas 

escolas. Esses blocos contêm atividades para serem realizadas em salas de aula, com o suporte 

e acompanhamento dos professores, em casa e extraclasse. 

Contudo, apesar dessas atividades terem sido realizadas com alunos do 7 ano do 

ensino fundamental, elas também podem ser aplicadas para os alunos de outros anos dos 

ensinos Fundamental e Médio, desde que sejam realizadas as devidas adaptações para 

atenderam essa população escolar.  

Além das discussões realizadas sobre as fundamentações teórica e metodológicas, a 

estrutura desse produto educacional também contém Sugestões, Pontos Importantes e Dicas, 

que poderão orientá-los com relação ao desenvolvimento das atividades aqui apresentadas.  

Agradeço a todos e todas e desejo uma boa leitura, esperando que esse produto 

educacional desperte em vocês o interesse em colocar em prática uma maneira inovadora de 

difundir o conhecimento matemático para os alunos por meio de uma ação pedagógica para a 

Modelagem Matemática em sua perspectiva sociocrítica. 

Concluindo a nossa prosa, se vocês estiverem interessados em conhecer a minha 

pesquisa completa, podem acessar a minha dissertação na página do programa de Mestrado 

Profissional em Educação Matemática da UFOP por meio do link 



 
 

11 | P á g i n a  
 

 

http://www.ppgedmat.ufop.br/index.php/producao/dissertacoes ou podem entrar em contato 

comigo por meio do endereço eletrônico: pvlopes13@gmail.com. 

Espero que esse caderno de sugestões possa contribuir de um modo significativo para 

o desenvolvimento de sua prática docente em sala de aula, bem como possa auxiliá-los a 

refletirem sobre a utilização da Perspectiva Sociocrítica da Modelagem Matemática em 

contextos escolares e extraescolares por meio do emprego de materiais manipulativos nesse 

processo. 

 

Um abraço! 

 

Professor Paulo Victor Clark Lopes 

mailto:pvlopes13@gmail.com
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MODELAGEM MATEMÁTICA EM SALA DE AULA 

 

A Modelagem Matemática como uma possibilidade metodológica para o processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática é recente, tendo sido caracterizada como uma 

tendência em Educação Matemática há pouco mais de trinta anos (BIEMBENGUT, 2009). 

Nesse sentido, Burak (1987, 2004), afirma que a Modelagem Matemática consiste em explicar 

matematicamente os fenômenos do cotidiano da humanidade, podendo contribuir para auxiliar 

os indivíduos na tomada de decisões. Desse modo, Almeida e Vertuan (2011) definem a 

Modelagem Matemática como uma estratégia pedagógica para a abordagem de situações-

problema, não matemáticas, por meio da Matemática. 

Entendemos que a Modelagem tem ampla aplicação em sala de aula pois essa 

tendência se relaciona com a realidade e o cotidiano dos alunos. Dessa maneira, trazer essa 

ação pedagógica para a sala de aula com o objetivo de conectá-la às outras áreas de 

conhecimento é fundamental para tornar os alunos cidadãos críticos, reflexivos e atuantes na 

sociedade. Além disso, a Modelagem é uma importante ferramenta para que nós, professores, 

possamos perceber a maneira com a qual os nossos alunos resolvem os problemas que 

enfrentam no cotidiano, bem como possam descrever as resoluções adotadas durante a 

condução do processo de Modelagem. 

 

 

 

 

 

 

Sugestão... 

Conversem com seus alunos previamente sobre o que é Modelagem 

matemática. Vocês podem pedir que eles pesquisem utilizando o celular ou o 

computador da escola. Vocês também podem ainda solicitar essa atividade 

como uma tarefa no dia anterior ao da realização das atividades. 
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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 sociais. 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 de alunos 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). 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). 
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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 busca 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 tácito1 e explícito2, 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. 

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 

                                                             
1O 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). 
2O 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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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 matematizada. 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 considerada como um conjunto 
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de ações que realiza a mediação entre a transição de uma situação-problema retirada da 

realidade e a elaboração de modelos matemáticos (GALBRAITH, 2012). 

Desse modo, a ação de matematizar também está associada 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). 

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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão... 

Converse com seus alunos antecipadamente sobre o que é Modelagem 

Matemática sociocrítica. Isso fará com que eles já tenham uma ideia 

formada da proposta das atividades. Após a realização das atividades vocês 

podem discutir com os alunos como a perspectiva sociocrítica da 

Modelagem está presente nas situações-problema propostas em salas de 

aula. 
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De acordo com Barbosa (2007) e Rosa e Orey (20017), 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. 

 

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 elaborar 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). 

Nesse 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). 

 

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, 
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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 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. 2). 
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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 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. 
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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). 

 

Em concordância com essa 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. Esse diálogo é necessário para a aquisição de 

conhecimentos matemáticos por meio da condução da perspectiva sociocrítica da Modelagem, 

pois 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Dica... 

Os Blocos de atividades propostos neste caderno seguem a seguinte 

experiência: Os professores apresentam uma situação-problema para os 

alunos investigarem. Nesse caso, os alunos precisam sair da sala de aula para 

coletarem dados, cabendo aos professores apenas a tarefa de formular o 

problema inicial. Esse processo possibilita aos alunos perceberem a função 

sociocrítica do conteúdo matemático a ser estudado. 
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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 elaboração, aplicação e avaliação por meio da preparação de atividades curriculares 

interdisciplinares e contextualizadas com a utilização da perspectiva sociocrítica da 

Modelagem Matemática. 

 

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 

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 

objeto 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 
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possibilita o desenvolvimento de 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, Sarmento (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 

espacial, que são direcionados para a construção e manipulação de sólidos geométricos. Dessa 

maneira, é importante ressaltara que o: 

(...) 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: a) realização de 

experiências em torno de situações-problema propostas em salas de aula, b) representação de 

ideias abstratas, c) análise sensorial necessária para a formação de conceitos matemáticos e 

geométricos e d) oportunizar a descoberta de relações e a formulação de problemas e a 

generalização das resoluções. 
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Além da visualização acerca dos conceitos geométricos planos e espaciais, 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 podem proporcionar para o desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática, Sarmento (2010) destaca que esses 

materiais manipulativos podem:  

a) Propiciar um ambiente favorável à aprendizagem, pois desperta a curiosidade. 

b) Possibilitar o desenvolvimento da percepção dos alunos por meio das interações 

realizadas com os colegas e com os professores. 

c) Contribuir com a (re) descoberta das relações matemáticas e geométricas que são 

subjacentes em cada material. 

d) Motivar o processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 

e) Possibilitar a internalização das relações matemáticas e geométricas percebidas 

durante a utilização dos materiais manipulativos em salas de aula. 

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, como, por exemplo, o Cubo Mágico. 

 

 

 

 

Dica... 

 

O Cubo Mágico utilizado é o modelo tradicional 3x3x3 com 6 cores distintas. 
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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)3. 

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. 

Conforme esse contexto, 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 exportá-lo 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, somente em 2003, é que se realizou o 

                                                             
3Portal 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 outubro de 2021. 

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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segundo campeonato em Toronto, Canadá (RONCOLLI, 2016). 

Conforme Cinoto (2013), foi somente com a criação da World Cube Association – 

WCA (Associação Mundial do Cubo Mágico), que as competições mundiais se tornaram mais 

frequentes no mundo todo, ocorrendo a cada dois anos. 

Para Roncolli (2016), inicialmente, a intenção do inventor do Cubo Mágico era criar 

uma peça que fosse geometricamente perfeita, para auxiliar na ilustração do conceito de 

dimensão do espaço para os seus alunos de arquitetura. 

Similarmente, Oliveira, Parreira e Silva (2017) afirmam que, a princípio, a finalidade 

do Cubo Mágico era ensinar conteúdos geométricos para os alunos para que eles pudessem 

compreender os seus conceitos básicos, 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 

quadradinhos. 

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 1 mostra um Cubo Mágico. 
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Figura 1: 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). 

 

Por outro lado, de acordo com Vasques, Lima e Santos (2016), o Cubo Mágico é um 

puzzle4 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). 

                                                             
4Tradução do inglês: puzzles são jogos do tipo quebra-cabeça. 
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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: 

(...) 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 do Cubo Mágico 

é a sua utilização como um instrumento pedagógico crítico, mediador 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos importantes... 

É importante que cada aluno (a) tenha um Cubo Mágico em mãos para realizar as 

atividades propostas nos Blocos de Atividades. É necessário destacar a importância de 

que as atividades de Modelagem sejam realizadas e trabalhadas em grupos para que 

haja discussões e interações entre os seus participantes. 
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A seguir serão detalhadas a organização dos três blocos de atividades que podem ser 

trabalhados em salas de aula, bem como algumas sugestões durante a sua realização. Cabe 

salientar que, devido a pandemia do COVID-19, os blocos de atividades foram realizados de 

maneira remota, sendo que os encontros acontecendo via GoogleMeet. Os encontros eram 

previamente estabelecidos entre os participantes da pesquisa. Por serem encontros remotos, as 

atividades acabaram não foram realizadas em grupos. Entretanto não houve, ao olhar do 

professor-pesquisador, uma influência negativa nos resultados da pesquisa. 

Os blocos de atividades são compostos por documentos que possuem informações que 

auxiliam os pesquisadores e educadores na comunicação de suas decisões, bem como para 

registrarem os temas que são relevantes para os alunos e da instituição educacional (LEEDY; 

ORMORD, 2010). Em concordância com Rosa (2010), conforme essa perspectiva, as 

informações escritas, os objetos ou os fatos registrados materialmente são utilizados para a 

análise das atividades curriculares propostas em salas de aula. 

Dessa maneira, Rosa (2010) argumenta que a análise dos blocos de atividades dos 

registros documentais está vinculada com a exploração sistemática dos documentos escritos 

pelos alunos, pois é um elemento primordial para a elaboração de atividades curriculares na 

área educacional. Os documentos desse registro 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. 

Nesse caderno de sugestões, as atividades curriculares propostas para a sala de aula 

foram compostas por 3 (três) blocos, cujos objetivos são: 

a) Identificar como os alunos percebem a presença da Matemática, em especial a 

Geometria Plana e Espacial no cotidiano escolar. 

b) Verificar se os alunos entenderam os conceitos geométricos propostos durante as 

atividades que realizadas em sala de aula. 
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c) Contribuir para a formação educacional dos alunos 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 podem contribuir para o desenvolvimento dos conteúdos das 

Geometrias plana e espacial. 

Assim, os 3 (três) blocos neste caderno de sugestões para serem realizadas em sala de 

aula podem propiciar os dados necessários para auxiliar o(as) professore(a)s na análise do 

desempenho dos alunos nessas atividades. 

 

PRIMEIRO BLOCO DE ATIVIDADES 

 

O primeiro bloco de atividades poderá ser realizado para que os alunos possam 

conhecer o Cubo Mágico. Aqui, os professores podem explorar os conteúdos relacionados 

com os raciocínios lógico e geométrico. 

É esperado que, durante a realização das atividades desse bloco, que os alunos se 

interessem e se empolguem ao tentar deixar que todos os lados do Cubo Mágico fiquem com 

as mesmas cores após iniciarem as atividades. Esclareça para os alunos que, ao final dessa 

atividade, eles terão um tempo para realizar essas tentativas. 

É interessante que os professores observem, sempre que possível, quais estratégias e 

quais discussões os alunos estão realizando para chegarem ao objetivo desejado na resolução 

desse quebra-cabeça. 

Alguns alunos podem possuir um conhecimento mais avançado sobre a resolução do 

Cubo Mágico ao assistirem vídeos ou pesquisarem materiais na internet. É importante que os 

alunos estejam à vontade para explorarem o Cubo Mágico e para responderem às perguntas 

realizadas nessas atividades. 
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Em seguida, peçam que os alunos expliquem e justifiquem por meio da escrita ou 

através da discussão de suas respostas. Existe a necessidade de que os alunos discutam sobre a 

maneira como eles descrevem a resolução das atividades, pois essa abordagem pode mostrar a 

maneira como estão matematizando o seu conhecimento matemático por meio da modelagem. 

 

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 

3x3x3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01) O Cubo Mágico é dividido em quantas cores? _________________________________. 

 

Sugestão... 

 

Montar uma apresentação em PowerPoint para ser apresentada para os alunos, contando 

a história do Cubo Mágico de Rubik, a evolução desse material manipulativo até o seu 

desenvolvimento no modelo atual e, também, apresentar, outros modelos desse cubo 

para o conhecimento dos alunos. 



 
 

31 | P á g i n a  
 

 

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. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

04a) Você consegue determinar quantas figuras geométricas formam o cubo? 

a) (   ) Sim. Explique a sua resposta. _____________________________________________ 

b) (   ) Não. Explique a sua resposta. _____________________________________________ 

Dica... 

 

Nesta questão é possível que os alunos respondam 

apenas um (quadrado) ou que o Cubo Mágico contém a 

quantidade total de quadrados existentes, pois eles 

podem considerar as faces e os quadrados menores. 
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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: 

Dica 

 

Na questão 6, é esperado que os alunos realizem os 

movimentos solicitados e que percebam que as mudanças 

ocorrem apenas com relação às cores do Cubo Mágico. 

Perguntar para os alunos se, ao realizarem esses movimentos, 

se a quantidade de cores em cada face é igual. 
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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. ___________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

____________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

Dica 

 

Vocês podem mostrar para os seus alunos alguns vídeos 

que podem ser facilmente encontrados na internet sobre as 

pessoas que resolveram o Cubo Mágico. 
 

Sugestão 

 

Após a realização do primeiro bloco, promova uma discussão 

com os alunos, sobre os pontos que eles consideram positivo e 

negativo nessas atividades. Assim, ouvir os relatos e as 

experiências dos alunos na realização das atividades são 

importantes, pois valorizam o trabalho realizado pelos alunos. 
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SEGUNDO BLOCO DE ATIVIDADES 

 

Nesse bloco de atividades os professores podem trabalhar com os conceitos primitivos 

e outras temáticas importantes relacionados com a Geometria Plana. Recomendo que as 

atividades sejam realizadas em grupo de 3 a 4 alunos. Se não for possível, pelo menos, tente 

realizar essa ação pedagógica em duplas. 

Assim, antes de iniciar o trabalho com esse bloco de atividades, existe a necessidade 

de que os professores interajam com os alunos, explicando o que são os conceitos primitivos, 

bem como as origens da Geometria Plana, as diferenças entre a Geometria Euclidiana e a não-

Euclidiana para enriquecer e instigar a curiosidade dos alunos na resolução das atividades 

propostas nesse bloco. 

É provável que durante a realização das atividades desse bloco, os alunos possam ter 

dificuldades em compreender porque os conceitos primitivos não possuem definição e, desse 

modo, os professores podem mostrar os objetos ou figuras geométricas que podem ser 

utilizadas para representar esses conceitos. 

Outro ponto importante que deve ser trabalhado antes da aplicação desse bloco é 

relembrar para os alunos como a régua pode ser utilizada na resolução das situações-problema 

Ponto Importante... 

 

Durante a coleta de dados do questionário inicial, notamos nas respostas 

dadas pelos alunos, as suas dificuldades com os conteúdos geométricos, 

sendo que na discussão realizada durante os nossos encontros, constatei 

que esses alunos pensavam que a Matemática e a Geometria eram campos 

de estudo diferentes. Se vocês também perceberem essa dificuldade, 

propomos que, posteriormente, vocês realizem uma atividade prática 

simples e interessante com o Tangram para discussão das principais 

características e propriedades das figuras geométricas desse quebra-

cabeça. 
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propostas nesse bloco. Pode parecer simples, porém, alguns alunos podem não possuir uma 

prática escolar em utilizar a régua para auxiliar na identificação dos valores encontrados. 

 

Bloco de Atividades 2: Trabalhando com Conceitos da Geometria Plana com o 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. Será também necessário a utilização de uma régua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dica... 

 

Como as atividades podem ser realizadas em grupo, é 

importante que as discussões entre os membros de cada grupo 

aconteçam. Esse processo em que os alunos discutem para que 

possam determinar uma resposta para uma determinada 

situação-problema é uma fase importante da Modelagem 

Matemática. É necessário também que os professores analisem 

e ouçam como os alunos determinaram o resultado ou a 

resposta para as situações-problema propostas neste caderno de 

sugestões. O processo de matematização, que é a maneira como 

os alunos descrevem o seu raciocínio, é extremamente 

importante para que eles possam entender os conceitos 

geométricos, que visa construir o seu conhecimento 

matemático. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 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. 

 

02 Os lados do Cubo são formados por qual figura geométrica? 

(  )  Quadrado   (   ) Retângulo    (   ) Triângulo. Explique como você identificou essas figuras.  

Sugestão 

 

Montar uma apresentação PowerPoint ou promover uma discussão com os alunos sobre: 

como surgiu a Geometria, quais são os seus conceitos primitivos, as suas características e 

propriedades geométricas e as suas divisões e aplicações em situações-problema retiradas 

da realidade dos alunos. 
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___________________________________________________________________________. 

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? 

___________________________________________________________________________. 

Dica 

 

Os professores podem explorar com os seus alunos as 

principais características e propriedades do quadrado. 
 



 
 

38 | P á g i n a  
 

 

c) Um segmento que se encontra na horizontal pode ser paralelo com um segmento que esteja 

na vertical? (  ) Sim  (  ) Não. Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

Dica 

 

Explorem com os seus alunos as noções de perpendicularismo e 

paralelismo entre retas no mesmo plano e, também, que essas 

características não podem ser identificadas em planos distintos. 

 



 
 

39 | P á g i n a  
 

 

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. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Ponto importante... 

 

Durante a coleta de dados e das informações realizadas durante a condução da 

pesquisa, que foi realizada de maneira remota, os alunos também tinham a opção de 

responder as questões por áudio, contudo, ouvi-los presencialmente também é 

importante para que vocês possam entender como os alunos constroem o seu 

conhecimento matemático. 
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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_______________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

TERCEIRO BLOCO DE ATIVIDADES 

 

O terceiro bloco de atividades busca trabalhar os conceitos de perímetro, área e 

volume. É importante explicar para os alunos as aplicações destes conceitos na resolução de 

situações-problema encontradas no cotidiano, bem como quais são os seus significados, 

similaridades, diferenças e aproximações, se existirem. 

O principal objetivo deste bloco de atividades é verificar como os alunos 

compreendem e aplicam esses conceitos na resolução de problemas propostos em salas de 

aula e encontrado nas atividades diárias. 

Ponto Importante 

 

Observem que, em todas as questões, sempre é solicitado que os alunos 

justifiquem as suas respostas, pois é importante para que possamos entender o 

processo de matematização que eles estão utilizando para a resolução das 

situações-problema propostas em salas de aula. Então, é importante que os 

alunos justifiquem as suas respostas da maneira como eles acharem mais fácil, 

que pode ser por meio de cálculo, da escrita, de fórmulas, de diagramas, do 

desenho, de equações ou de expressões matemáticas. 
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Existe a necessidade de que os professores discutam a maneira como os alunos 

matematizam e elaboram os seus cálculos, pois o entendimento de seus raciocínios são muito 

importantes e devem ser valorizados e respeitados. 

É claro que os professores podem mostrar as fórmulas que serão utilizadas na 

resolução das situações-propostas, entretanto, por experiência com a realização de minha 

pesquisa, posso dizer que, em determinadas oportunidades e tarefas, os alunos resolvem as 

situações-problema propostas em salas de aula sem seguir o modelo da fórmula. 

Desse modo, os alunos utilizam as próprias ideias de resolução, pois eles podem seguir 

um caminho determinado por eles através das experiências de aprendizagem nesse processo, 

possibilitando a criação de significados para o entendimento dos problemas apresentados de 

uma maneira holística. 

 

Bloco de Atividades 3: Trabalhando com Conceitos das Geometrias Plana e Espacial com o 

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. 

 

 

 

 

 

Observação... 

 

Antes de iniciar esse bloco de atividades, os professores podem questionar os 

alunos sobre os conceitos de área, volume e capacidade por meio da utilização de 

uma apresentação PowerPoint sobre esses conceitos e as suas aplicações. 
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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. ___________________________________________________________________. 

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____________________________________________________________________. 
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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? 

___________________________________________________________________________. 

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 
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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? _____________________________________. 

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. 

___________________________________________________________________________. 

 



 
 

45 | P á g i n a  
 

 

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. 

___________________________________________________________________________. 

Dica... 

 

É bastante comum os alunos confundirem os conceitos e as 

aplicações de área e perímetro. Procure explorar esses 

conceitos em sala de aula, mostrando também a diferença 

existente entre volume e capacidade e, também, como esses 

conceitos estão associados com as situações-problemas 

vivenciadas na vida diária. 
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09) 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 seu uso e a utilizar de sistemas de reaproveitamento da água da 

chuva, da máquina de lavar e do chuveiro. Supondo que em sua 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 as suas dimensões alteradas. 

Então, decidiram aumentar as arestas desse reservatório para 60 metros. Qual será o novo 

volume e a nova capacidade? 

___________________________________________________________________________. 

d) Em relação aos valores encontrados na letra c, eles são maiores do que os encontrados na 

letra b? Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________. 

 

10) 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 1000 litros e estuda a possibilidade de 

comprar mais uma caixa d’água que possua arestas medindo 4 metros. Essa nova caixa 

d`água possui volume maior, menor ou igual às outras duas? Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________. 

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 d’água 

estará totalmente vazia? 

___________________________________________________________________________. 
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11) 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? 

___________________________________________________________________________. 

 

12) Você considera importante economizar água? Explique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________. 

 

13) O que você pode fazer em sua residência para contribuir com um uso mais consciente de 

água? 

___________________________________________________________________________. 

 

14) Explique como a matemática pode auxiliar você na diminuição do consumo de água em 

sua casa. 

___________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto Importante... 

 

É importante destacar que as questões de 09 a 14 tratam da Modelagem 

Matemática em sua perspectiva sociocrítica. Explore com os seus alunos 

esse conceito e busquem mostrar como a Matemática pode ser aplicada em 

situações do cotidiano. O exemplo do consumo de água é uma temática 

relevante e simples para ser trabalhada em salas de aula, pois possibilita 

mostrar na prática como funciona um reservatório e como são calculados o 

volume, a capacidade, a vazão e a distribuição da água. Além disso, a 

promoção de discussões sobre a economia de água por meio de ações e de 

campanhas na escola e em sua comunidade. Essa abordagem é uma ação 

pedagógica interessante para ser desenvolvida na comunidade escolar. 
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Comentários Gerais sobre os Blocos de Atividades 

 

Após a aplicação dos três blocos de atividades, vocês podem se reunir com os alunos 

para que eles possam relatar a sua visão geral do estudo realizado, bem como quais foram as 

dificuldades encontradas e as facilidades de serem realizadas. O Cubo Mágico a ser adquirido 

para utilização em salas de aulas é o tradicional, não precisando ser um modelo profissional. 

Assim, após a realização das atividades propostas nesses blocos, verifique o desenvolvimento 

do conhecimento geométrico de seus alunos durante a condução dessas atividades através das 

observações realizadas em salas de aula. 

Desse modo, promova discussões grupais com os alunos e se, durante a condução 

dessas conversas inicial com os seus alunos, vocês perceberem que eles ainda possuem 

dificuldades com os conteúdos geométricos, uma atividade prática e interessante para ser 

realizada está relacionada com a montagem do Tangram por meio de dobraduras. 

Recomendamos também a materiais a utilização de outros materias manipulativos, que podem 

auxiliar os alunos na compreensão de conteúdos das geometrias plana e espacial. 

Com relação à atividade de dobradura com o Tangram, cada aluno (a) receberá uma 

folha de papel A4 e, por meio de dobraduras, os alunos podem construir o seu próprio quebra-

cabeças. A figura 2 mostra um Tangram e as suas peças. 

 

Figura 2: Tangram e as suas peças 

 
Fonte: Arquivo próprio 
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A seguir, estão as orientações para a construção do Tangram com a utilização de 

dobraduras em folha de papel sulfite A4 conforme as etapas abaixo. Essa atividade foi 

proposta por Pollon (2013, p. 5/7). 
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Em seguida, vocês podem solicitar para os alunos colorirem as sete peças do Tangram 

e após essa atividade, eles realizam as atividades propostas para esse quebra-cabeça nesse 

caderno de sugestões. 

É importante destacar que, durante a condução de minha pesquisa de Mestrado, ao 

perceber que os alunos estavam separando os conteúdos e não conseguiam associar Geometria 

com a Matemática e, também, com as situações encontradas no cotidiano, eu e o meu 

professor-orientador decidimos pela aplicação da atividade com o Tangram, cujo objetivo era 

o de verificar o conhecimento dos alunos sobre os conteúdos das geometrias plana e espacial. 

Assim, como resultado dessa atividade, os alunos podem compreender as figuras 

geométricas que compõem o Tangram, bem como as suas principais características e 

propriedade. Desse modo, os alunos podem associar a Geometria com as diversas atividades 

práticas em seu cotidiano. 
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ATIVIDADE DE DOBRADURA COM O TANGRAM 

 

Esta atividade foi realizada em virtude da separação entendida pelos alunos entre a 

Matemática e Geometria e pelo fato de que, no questionário inicial que eles responderam, os 

conteúdos geométricos não foram mencionados e quando apareceram foram tratados como 

um campo de estudo diferente da Matemática, pois durante a aplicação do questionário inicial 

notei essas separações. Por isso, é importante que, nós professores, conversemos com os 

nossos alunos para sabermos como eles estão pensando sobre os conteúdos matemáticos 

propostos em salas de aula. 

O Tangram é um quebra cabeça chinês formado por 7 peças, sendo útil para: a) 

desenvolver o raciocínio lógico e geométrico (habilidades de visualização e a percepção 

espacial e a análise das figuras geométricas e b) praticar visualização e as relações espaciais e 

as estratégias de resolução de problemas. 

A seguir é representada uma figura com as suas peças numeradas, onde cada peça 

corresponde a uma figura geométrica. A figura 3 mostra o Tangram com as suas peças 

numeradas. 

 

Figura 3: Tangram com as peças numeradas 

 
Fonte: Arquivo próprio 
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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 

 

 um retângulo 
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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. 

___________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALZIM DE PROSA... 

 

A Modelagem Matemática tem se mostrado uma alternativa válida para uma ação 

pedagógica escolar baseada na conexão entre a Matemática e as situações-problema retiradas 

da realidade, pois, nessa abordagem, os alunos são o centro no processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos. Nesse contexto, as práticas vivenciadas em seu 

Sugestão... 

 

Os professores podem solicitar para os alunos colorirem as peças do Tangram e 

proporem, além das questões citadas anteriormente, para que eles construam outras peças 

ou outros objetos utilizando as sete peças desse quebra-cabeça ou parte delas. Para 

realizar as dobraduras e cortes do Tangram podem ser acessados os vídeos explicativos no 

YouTube, como, exemplo, o link de acesso: 

https://www.youtube.com/watch?v=dEbGEBwPNAs. 

https://www.youtube.com/watch?v=dEbGEBwPNAs
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próprio ambiente contribuem para a promoção da reflexão crítica a respeito dos modelos 

elaborados e de seu papel na sociedade (ROSA; OREY, 2003). 

Nesse sentido, a Modelagem Matemática pode ser eficaz no desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos, pois essa tendência na 

Educação Matemática considera o conhecimento dos alunos e oportuniza a sua atuação 

sociocrítica na sociedade e em suas comunidades (ROSA; OREY, 2007). 

Então, as atividades em sala de aula não podem se limitar somente à transmissão de 

conceitos matemáticos, mas deve ser mediada por um ambiente de aprendizagem que 

possibilite interações entre os alunos/alunos e entre os alunos/professores, resultando na 

produção de discursos e práticas matemáticas durante a condução do processo de Modelagem 

Matemática que é desencadeado em salas de aula (SANTOS, 2007).  

Nesse contexto, um dos principais objetivos desse produto educacional é oferecer para 

vocês, professores, uma possibilidade de expandir os seus recursos didáticos e pedagógicos 

por meio da utilização de uma prática de Modelagem em sua perspectiva sociocrítica, em que 

os alunos podem desenvolver as competências e habilidades da Modelagem porque 

participam ativamente do processo de ensino e aprendizagem em Matemática por meio da 

mediação de materiais manipulativos, como, por exemplo, o Cubo Mágico e o Tangram.  

Assim, como vocês podem observar, mediante a leitura desse texto e das sugestões de 

atividades propostas nos blocos apresentados neste documento, busquei o desenvolvimento de 

um caderno de sugestões, que pudesse ser relevante para a elaboração de uma ação 

pedagógica diferenciada em sala de aula, pois possibilita que os alunos construam os seus 

conhecimentos de Geometria Plana e Espacial a partir de um quebra-cabeça conhecido e 

difundido no mundo todo que é o Cubo Mágico. 

Embora, essas sugestões tenham sido elaboradas visando atender os objetivos 

metodológicos de minha pesquisa, todos os procedimentos utilizados para a elaboração dos 
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blocos de atividades podem ser facilmente adaptados para o desenvolvimento de outros 

conceitos matemáticos, como, por exemplo, frações, razão e proporção. 

Espero que vocês, professores, façam bom uso desse material e que as ações 

pedagógicas aqui apresentadas lhes encorajem a se aventurar na aplicação de propostas de 

Modelagem em suas aulas de Matemática, bem como em todos os níveis da Educação Básica.  

Em tempos de Pandemia e Pós Pandemia, existe a necessidade urgente de mudanças 

na Educação Básica e da formulação de propostas educacionais inovadoras podem ser a chave 

para o início de uma alteração na postura dos alunos em sala de aula e na maneira como 

ensinamos os conteúdos matemáticos. As atividades propostas neste caderno de sugestão são 

uma possibilidade para contribuir com o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos. 

Enfim, espero que você possam utilizar este caderno de sugestões com as suas turmas 

por meio das adaptações necessárias para que esse processo seja bem sucedido em salas de 

aula, contribuindo para o desenvolvimento dos alunos com relação ao raciocínio lógico, 

matemático na busca de estratégias para resolver as situações-problema por meio da 

elaboração de modelos na perspectiva sociocrítica da Modelagem Matemática por meio da 

mediação dos materiais manipulativos que podem ser utilizados nessa ação pedagógica. 

 

Meu fraterno abraço. 

Bom trabalho! 

Professor Paulo Victor Clark Lopes 
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