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Caro(a) colega,   

Leciono Matemática há dez anos, com experiência no ensino básico e superior. 

Há três anos, iniciei o meu trabalho com turmas exclusivas de alunos surdos no ensino 

fundamental, em uma escola municipal de Belo Horizonte e deparei-me com algumas 

dificuldades, por exemplo, não saber Libras
1
. Apesar de uma intérprete que 

acompanhava a turma, eu não desenvolvia metodologias apropriadas, acarretando em 

aulas na maioria das vezes expositivas. Esporadicamente, planejava aulas que fossem 

mais interessantes e atrativas, com o uso de jogos, uso de fitas métricas, material 

dourado, mas, ainda assim não obtinha resultados satisfatórios com meus alunos.  

Diante de tanta frustração, tomei a inciativa de fazer um curso de Libras, e de 

estudar mais sobre a área da educação dos surdos. Foi então que iniciei a pesquisa 

intitulada “Ensinando Geometria Espacial para alunas surdas de uma escola pública de 

Belo Horizonte (Mg): um estudo fundamentado na perspectiva Histórico-cultural”, 

como aluna do Mestrado Profissional em Educação Matemática da Universidade 

Federal de Ouro Preto. Nesse estudo, observo uma proposta de ensino de Geometria 

Espacial que desenvolvi e utilizei em sala de aula exclusiva para alunas surdas.  

Compartilho aqui com você essa proposta. Participaram da pesquisa alunas 

surdas profundas do 9º ano do ensino fundamental, fluentes em Libras. Para isso, 

comento brevemente algumas orientações e conceitos que fundamentaram a proposta de 

ensino e então descrevo, detalhadamente, todas as atividades desenvolvidas com as 

alunas. 

Espero que essa proposta possa trazer contribuições para seu trabalho, seja com 

alunos surdos, seja ouvintes.  

  

Um grande abraço,  

Fernanda 

 

 

                                                           
1
 Língua brasileira de sinais. 
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INTRODUÇÃO 

 

As atividades aqui apresentadas foram desenvolvidas com quatro alunas com 

surdez profunda do 9º ano do ensino fundamental de uma escola municipal de Belo 

Horizonte e fazem parte de um trabalho desenvolvido na pesquisa de campo. A escola, 

apesar de ser regular, em uma perspectiva de inclusão, mantém turmas exclusivas de 

alunos surdos e procura, ainda que timidamente, uma proximidade com a abordagem 

bilíngue. Todas elas são filhas de pais ouvintes e tiveram um primeiro contato com a 

Libras tardiamente, fato que ocorre comumente no Brasil. Em cada atividade 

desenvolvida, contei com o apoio de uma intérprete. 

 As atividades e a abordagem sugeridas vieram da conclusão da pesquisa. Elas 

procuram se aproximar de uma proposta bilíngue e tiveram como aporte teórico a teoria 

Histórico-Cultural de Vygotsky e os Estudos Surdos.  

Em cada atividade sugerida, descrevo os objetivos, os materiais necessários, os 

procedimentos para seu desenvolvimento e os resultados que obtive com minhas alunas. 

Selecionei atividades conhecidas pelos professores para o ensino da Geometria, mas 

com uma abordagem que pudesse ajudar a diagnosticar conhecimentos prévios e 

estimular o diálogo, possibilitando a construção de sinais em Libras ainda inexistentes 

para objetos matemáticos. Isso é importante porque a Libras ainda não contempla todos 

os sinais relacionados a termos técnicos como símbolos e termos matemáticos, físicos, 

químicos e outros. Dessa forma, muitos professores sentem essa dificuldade na 

comunicação com seus alunos surdos, devido a essa escassez e a interpretam como um 

obstáculo. 

 A descrição de cada atividade e a forma como foi conduzida e realizada pelas 

alunas, podem servir como um possível caminho a ser trilhado no ensino de alunos 

surdos. Trata-se de um trabalho, que outros professores que partilham dos mesmos 

objetivos e veem a comunicação como um obstáculo no ensino de Matemática, possam 

utilizar como referência em suas aulas. Entre outras considerações que poderiam ser 

feitas, é de se observar que as atividades, da forma como foram conduzidas, 

proporcionaram uma ampliação dos conceitos geométricos, do vocabulário do 

português escrito e da Libras. 
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 Inicio com uma discussão sobre o ensino de Matemática de alunos surdos, cito 

alguns problemas enfrentados pelo professor, e faço um levantamento de algumas 

pesquisas na área que trazem possíveis caminhos para o professor que atua com alunos 

surdos. Discorro também brevemente, sobre alguns conceitos discutidos por Vygotsky 

em sua teoria Histórico-Cultural que considerei importante para embasar minhas 

atividades. Em seguida, discorro sobre as atividades sugeridas, os objetivos, os 

materiais utilizados, os procedimentos e os resultados que obtive na pesquisa. 

O ENSINO DE MATEMÁTICA PARA ALUNOS SURDOS 

 

Segundo Fernandes e Correia (2012), nos dias atuais, os modelos educacionais 

apresentam a educação bilíngue como uma diretriz de ensino para alunos surdos, sendo 

senso comum considerar a língua de sinais como a primeira língua do surdo e a língua 

portuguesa, na modalidade escrita, sua segunda língua. 

No Bilinguismo, o objetivo é levar o Surdo a desenvolver habilidades, 

primeiramente em sua Língua de Sinais natural e, subsequentemente, na 

língua escrita do país a que pertence. Tais habilidades incluem 

compreender e sinalizar fluentemente em sua Língua de Sinais, e ler e 

escrever fluentemente no idioma do país ou cultura em que vive 

(CAPOVILLA, 2001, p.1486). 

Capovilla (2001) acrescenta, ainda, que a educação bilíngue desenvolve 

adequadamente as competências linguística e comunicativa, permite uma aquisição 

espontânea da Língua de Sinais, o desenvolvimento de regras linguísticas, conexões 

entre o uso da linguagem e a formação de conceitos, além do desenvolvimento da 

identidade surda. 

No Brasil, a língua de sinais usada pela comunidade surda é a Libras, 

reconhecida e legalizada pelos órgãos oficiais em 2002 pela lei 10.436 (SLOMSKI, 

2012). 

Apesar de o bilinguismo ser atualmente a diretriz para a aprendizagem dos 

surdos, segundo Miranda e Miranda (2011) muitos professores de Matemática creem 

equivocadamente que o domínio do conteúdo e o uso da Libras são suficientes para o 

processo de ensino e aprendizagem  desses alunos.  
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Para Nogueira e Zanqueta (2013), entre todas as disciplinas lecionadas a alunos 

surdos, a Matemática é, contudo, a que mais se aproxima dos objetivos e conteúdos, da 

metodologia e avaliação ofertados aos ouvintes. 

No entanto, o ensino de Matemática para alunos surdos tem mais fatores 

envolvidos do que simplesmente conduzir uma aula dada para alunos ouvintes 

transmitida em Libras. 

Para Borges (2013, p.45), “o simples fato de utilizar a Libras como primeira 

língua, por si só, não garante uma boa qualidade no ensino e na aprendizagem de 

Matemática”. 

A escola não deve se limitar apenas a traduzir, para a língua de 

sinais, metodologias, estratégias e procedimentos da escola 

comum, mas deve continuar a preocupar-se em organizar 

atividades que proporcionem o salto qualitativo no pensamento 

dos surdos (NOGUEIRA e ZANQUETA, 2013, p.39). 

Fernandes (2007), em suas considerações, relata que não é suficiente apenas um 

território linguístico comum, pois, no processo de aprendizagem, inúmeros fatores estão 

presentes, como a didática do professor, o envolvimento da família e as concepções 

sobre a própria surdez por parte desses profissionais. 

Miranda e Miranda (2011) fazem uma reflexão sobre o ensino de Matemática 

para alunos surdos e analisam os problemas e os obstáculos enfrentados na educação 

desses alunos. Eles se referem à educação Matemática, aos conhecimentos que o 

professor de alunos surdos deve possuir, e à adoção de metodologias mais apropriadas 

aos alunos surdos em sala de aula. 

Quanto ao ensino de Matemática para alunos surdos, Miranda e Miranda (2011, 

p.32) comentam que  

[...] uma das maiores dificuldades que o docente encontra está na 

comunicação em sala de aula com os alunos em virtude da ampla 

utilização da simbologia, seja ela própria da matemática, seja própria 

da língua de sinais.   

Em relação a essa comunicação, percebo que não há sinais definidos para certos 

termos e conceitos matemáticos em Libras. Dessa maneira, sempre que necessária, em 

minhas aulas, havia uma negociação de sinais entre a intérprete e os alunos ou se fazia, 
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em alguns casos, o uso da datilologia
2
. Sobre essa questão, para Borges (2013) e 

Arnoldo Júnior (2010), no ensino de Matemática, há presença de uma linguagem com 

simbologias próprias e, considerando que a Libras ainda possui um número reduzido de 

sinais em relação às palavras da linguagem oral, torna-se um problema a mediação do 

intérprete nas aulas de matemática, assim também como em outras disciplinas como a 

Física, Química, Biologia, etc. 

É de se relevar que vários obstáculos permeiam a aprendizagem de alunos 

surdos. Arnoldo Júnior (2010) e Miranda e Miranda (2011) acrescentam que essa área 

carece de material bibliográfico que sirva de apoio para os professores de alunos surdos, 

afim de nortear suas práticas pedagógicas, dificultando assim a abordagem de 

metodologias mais apropriadas. Miranda e Miranda (2011) complementam dizendo que 

há uma valorização da língua portuguesa e a não valorização da identidade e cultura dos 

surdos nas escolas regulares.  

A leitura dos trabalhos encontrados e selecionados no Banco de Teses da 

CAPES, além de livros e artigos na área, me fez identificar possíveis caminhos para se 

trabalhar com os alunos surdos, a fim de superar esses obstáculos decorrentes da 

comunicação.   

Analisando as pesquisas (SALES, 2008; SALES, 2013; BORGES, 2013; 

SOUZA, 2010; SILVA, 2012; ARNOLDO JUNIOR, 2010; OLIVEIRA, 2010) já 

realizadas com alunos surdos, verifica-se que o professor de Matemática deve em suas 

aulas considerar e priorizar a competência visual-espacial de seus alunos surdos. Essas 

propostas pedagógicas exploraram, então, a capacidade e potencialidade desses sujeitos, 

dando-nos um possível caminho a ser trilhado. Essas pesquisas usaram materiais 

manipulativos e outros recursos didáticos de características visuais em sala de aula para 

o ensino e à aprendizagem de alunos surdos, como o uso de tecnologias digitais 

(SALES, 2009), calculadoras
3
 (SOUZA, 2010), origami (OLIVEIRA, 2005), multiplano 

(ARNOLDO JUNIOR, 2010) e outros recursos justamente por meio da Língua de 

                                                           
2
 Datilologia é o português sinalizado, utilizado, “normalmente, para soletrar nomes de pessoas, de 

lugares, de rótulos, ou para vocábulos não existentes na língua de sinais.” (HONORA; FRIZANCO; 

2010, p. 16). 

3
 Nesta pesquisa foi utilizada uma ferramenta denominada “MusiCALculadora que permite representar 

um número por meio de uma pintura que é gerada a partir dos algarismos que o compõem”(Souza, 2010, 

p.148). 
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Sinais que favorecessem a competência espaço-visual e que se mostraram eficazes no 

ensino de Matemática.  

No entanto, apenas possibilitar o uso desses recursos em sala de aula, também 

não garante uma aprendizagem satisfatória. 

Borges (2013) afirma: 

Uma exploração que privilegia a experiência visual no ensino de 

Matemática passa pelo uso de materiais didáticos e por uma 

intermediação adequada do professor, no sentido de promover uma 

situação de investigação sobre o material (BORGES, 2013, p.40). 

Quanto ao papel dos professores, de alunos surdos ou não, (GESSINGER, 2001 

apud MIRANDA e MIRANDA, 2011, p.38) diz que estes “devem oferecer situações de 

ensino e aprendizagem em que alunos possam construir conceitos matemáticos”. 

Miranda e Miranda (2011, p.38) esclarecem que cabe ao professor “localizar ou criar 

sucessivas zonas de desenvolvimento proximal” a fim de consolidar as habilidades e os 

conceitos trabalhados em sala de aula. 

É preciso identificar os conceitos matemáticos espontâneos dos alunos, 

pois, a partir do momento em que os próprios conhecimentos 

começarem a fazer parte do processo, se estabelecem relações entre os 

conceitos que se têm e os que irão surgir no decorrer da aprendizagem. 

A não preocupação com o conteúdo de noções básicas por parte do 

professor pode causar prejuízo quanto às aquisições realizadas por parte 

do aluno surdo (Miranda e Miranda, 2011, p.38). 

Para que possa haver essa construção de conceitos por parte do aluno, Miranda e 

Miranda (2011) esclarecem que é necessário que o professor adapte sua metodologia ao 

perfil de seu aluno, em especial ao aluno surdo, pois “os surdos são capazes de aprender 

matemática, contudo de maneira diferente da dos ouvintes” (p.39). 

A APRENDIZAGEM E A TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 

No processo pedagógico, é fundamental o papel da mediação, seja através da 

interação social, seja através de instrumentos (SOUSA, 2009). 

Mediação é o processo de intervenção de um elemento externo ou psicológico 

nas interações entre o indivíduo e o meio. Assim, a presença desses elementos 

mediadores introduz um elo entre o indivíduo e o meio em que vive (OLIVEIRA, 
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2010). O homem pode usar como elemento de mediação um instrumento (objeto) ou um 

instrumento psicológico (signo). Nos processos histórico-culturais, o instrumento é 

construído pelo homem com a finalidade de realizar alguma ação, transformando a 

natureza, como, por exemplo, com o uso do machado ou da faca. Os signos, por sua 

vez, são marcas externas que auxiliam/medeiam o processo psicológico, seja do próprio 

individuo ou de outras pessoas, atuando, portanto, como um instrumento psicológico 

(OLIVEIRA, 2010). 

Avançando um pouco mais na discussão, os signos são representados por todo 

sistema simbólico como a língua, símbolos algébricos, sistemas de representação 

gráfica por meio da escrita, diagramas, números, desenhos, mapas, esquemas, etc 

(VEER;VALSINER, 1996; OLIVEIRA, 2010). Eles são, pois, artefatos culturais 

projetados para melhorar os processos psicológicos (VEER; VALSINER, 1996). 

É a partir da compreensão do conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP), esclarecido por Vygotsky na teoria histórico-cultural, que entendemos a 

importância das interações sociais para o desenvolvimento e aprendizado do ser 

humano, e definimos a prática pedagógica em sala de aula, seja de alunos surdos ou 

ouvintes. 

A zona de desenvolvimento proximal é definida como a distância entre o nível 

de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial em que se encontra o 

indivíduo (OLIVEIRA, 2010). Dito de outra forma, o desenvolvimento proximal é o 

estágio em que criança tem a capacidade de realizar determinada tarefa com a ajuda de 

adultos ou outras crianças, ou seja, é a fase em que determinada habilidade está em 

processo de amadurecimento, e em que a sua desenvoltura se torna possível através da 

assistência de alguma pessoa dando uma instrução, uma pista ou fazendo uma 

demonstração para a criança (OLIVEIRA, 2010). 

Já o desenvolvimento real, também segundo essa autora, é aquele estágio em que 

a criança apresenta as etapas já consolidadas, ou seja, em que determinada capacidade já 

está alcançada. Nesse estágio, a criança consegue realizar determinada tarefa sozinha, 

sem a necessidade de ajuda de outra pessoa. 
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Veer e Valsiner (1996) esclarecem que habilidades que são realizadas por uma 

criança com a intervenção de outra pessoa, serão realizadas no futuro de forma 

independente. 

A escola então deve dirigir seu ensino, não para etapas psicológicas já 

alcançadas, mas sim para aquelas que já estão sendo desenvolvidas pelos alunos, o 

desenvolvimento potencial. O professor tem o papel de interferir na ZDP, através de 

diálogo, instruções, perguntas, pistas e outras formas, para que avanços no 

desenvolvimento psicológico de seus alunos ocorram. 

Nesse sentido, trabalhar na zona de desenvolvimento proximal em sala de aula é 

trabalhar com as funções psicológicas que estão em processo de maturação e que, aos 

poucos, serão consolidadas. 

Quanto à utilização de materiais manipulativos em sala de aula, estes são vistos 

como instrumentos de mediação. O uso do material manipulativo auxilia em processos 

que levam a uma abstração e generalização, passando-se assim da forma concreta do 

pensamento para o pensamento lógico-conceitual (MOYSÉS, 2012).  

De acordo com Sousa (2009), a formação desse pensamento não é um processo 

linear, e, sim um processo de ampliação gradativa de significados. 

Perante um conceito sistematizado desconhecido, a criança busca 

significá-lo por aproximação com outros já conhecidos, elaborados, e 

internalizados. Também traz consigo conhecimentos prévios e conceitos 

cotidianos que se ampliam ou se ressignificam ao se apropriar, em 

situação escolar, de significações científicas (SOUSA, 2009, p. 4745). 

O trabalho com o uso do material manipulativo como ferramenta mediadora 

possibilita a emergência de uma zona de desenvolvimento proximal, propiciando o 

aluno apropriar-se dos conceitos espontâneos que estão relacionados à mediação direta 

com os objetos concretos do meio em que vivemos (VEER e VALSINER, 1996). 
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AS ATIVIDADES PLANEJADAS 

 

Todos os trabalhos estudados (SALES, 2008; SALES, 2013; BORGES, 2013; 

SOUZA, 2010; SILVA, 2012; ARNOLDO JUNIOR, 2010) nos apresentaram o universo em 

que pesquisadores trabalharam com alunos surdos. Dessa forma, pensamos em 

atividades que contemplassem materiais manipulativos e outras ferramentas didáticas 

que fossem usadas como instrumento de mediação para apropriação de conceitos de 

Geometria Espacial, como massinhas de modelar, palitos, gominhas, cartazes, 

aplicativos na internet, entre outros, usados tradicionalmente nas aulas de Geometria. 

Também foi pensada a forma de conduzir essas atividades, de modo a trabalhar na ZDP 

das alunas, privilegiando as interações entre aluno/intérprete/professor, através de 

constantes diálogos e atividades em grupo, estimulando o uso de sinais em Libras de 

termos e conceitos matemáticos, mesmo que estes não sejam definidos previamente. 

Seguem abaixo algumas atividades desenvolvidas na pesquisa. Apresento as 

atividades sugeridas com objetivos, materiais utilizados, procedimentos e os resultados 

obtidos durante a pesquisa.  

 

I. Atividade das massinhas 
FIGURA 1: sólidos confeccionados com massinhas 

 

Objetivos 

- Conhecer os sólidos estudados 

- Explorar as formas e características dos sólidos geométricos, como faces planas que 

compõem cada poliedro, identificar diferenças e semelhanças entre prismas e pirâmides 

e identificar as diferenças entre poliedros e não poliedros.   
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- Trabalhar em Libras os sinais pré-existentes e estimular a nomeação de sólidos e 

propriedades matemáticas de sinais ainda não conhecidos.   

Materiais utilizados 

- Sólidos geométricos ou superfícies geométricas preparados previamente pelo professor 

ou pelos próprios alunos em aula anterior. 

- Massinha de modelar (industrializada ou preparada com farinha de trigo). 

Procedimentos 

- Apresentar inicialmente os sólidos aos alunos para identificar os conhecimentos 

prévios em relação aos objetos geométricos e nomear em Libras os sólidos com sinais 

existentes da comunidade surda. 

- Estimular que os alunos criem sinais em Libras para os demais sólidos.  

- Disponibilizar os sólidos para o constante manuseio pelos alunos e solicitar a 

confecção dos sólidos apresentados usando massinha de modelar ou farinha de trigo. 

- Observar, durante a confecção dos sólidos, possíveis discrepâncias entre o modelo e os 

sólidos construídos, a fim de, que o aluno perceba as devidas características. 

- Após a confecção dos sólidos, estimular um diálogo com os alunos para que 

identifiquem as características, semelhanças e diferenças entre os sólidos construídos. 

Resultados obtidos na pesquisa 

Nesta atividade, solicitei às alunas que construíssem alguns sólidos geométricos 

“copiando” alguns modelos que eu levei para a sala. Dedicamos três encontros e meio, 

de aproximadamente sessenta minutos, para essa atividade. 

Primeiramente, apresentei os sólidos às alunas.  Não era objetivo estudar as 

nomenclaturas do português escrito, mas as nomenclaturas faladas ou sinalizadas em 

Libras. Então, ao apresentar os sólidos, foquei apenas nos sinais. Nesse primeiro 

contato, eu e a intérprete não encontramos os sinais em Libras para todos os sólidos.  

Com o objetivo de fornecer alguns sinais básicos, de forma a facilitar nossa 

comunicação, apresentamos os sinais de pirâmide, esfera, cubo e cilindro encontrados 
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em Capovilla e Raphael (2001) (ver Figura 02) e o sinal de cone conhecido pela 

intérprete e também já conhecido pelas alunas.  

FIGURA 2: Sinais usados para alguns termos geométricos. 

 

2- cilindro (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2001a, p. 410) 

 

3 - esfera (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2001a, p. 605) 

 

4 - Cubo (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2001a, p.484) 

 

5 - Pirâmide (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2001b, p.1049) 

Fiquei incomodada por não apontar todos os sinais para as alunas. No entanto, 

durante a apresentação dos sólidos, pude perceber que não ter sinal para determinado 

sólido não era problema, visto que, ao responderem sobre os sólidos, constatei que 
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alguns sinais em Libras para estes já eram conhecidos pelas alunas (Ex: Cubo, Cone e 

Cilindro) o que evidencia um conhecimento prévio para algumas formas geométricas. 

Para os sólidos que ainda não tinham um sinal conhecido, as alunas recorriam aos 

classificadores, de forma a descrevê-los de acordo com as propriedades verificadas por 

cada qual. Portanto, durante a apresentação dos sólidos, elas buscavam recursos que 

possibilitassem potencializar a comunicação e a compreensão das características de cada 

objeto.  

Em nosso caso, dois exemplos do uso de configurações de mãos distintas, a que 

cada aluna recorreu durante a atividade foram as descrições do prisma de base triangular 

e um prisma de base hexagonal.   

Quando mostrei o prisma de base triangular, não tínhamos um sinal prévio 

determinado e cada uma das alunas tentou descrevê-lo de maneira distinta. Por exemplo, 

a figura 3 mostra Eva
4
 utilizando o mesmo sinal determinado para “casa” para descrever 

a base triangular, e, na figura 03, Gina descreve um triângulo na horizontal. 

FIGURA 3: Eva e Gina descrevendo o prisma de base triangular (data: 08/05/2013). 

 

Quanto ao prisma de base hexagonal, elas ficaram inicialmente em dúvida e cada 

uma usava um classificador distinto, até que Eva e Gina resolveram utilizar o mesmo 

classificador – três dedos de cada mão posicionados na vertical (ver Figura 04). Com 

esse sinal, Eva e Gina ressaltavam as arestas laterais do prisma hexagonal. 

Posteriormente a intérprete e as alunas utilizaram o mesmo sinal para representar o 

prisma de base hexagonal. 

                                                           
4
  Os nomes das alunas são fictícios. 
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FIGURA 4: Nesta sequência, temos Eva e Gina descrevendo um prisma de base hexagonal e tentando 

criar um sinal em comum (data: 08/04/2013). 
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Nesses dois exemplos, vemos que, inicialmente, as alunas utilizam 

configurações de mãos distintas, mas parecem entrar em acordo, ou seja, uma 

negociação quanto a uma possível criação de sinal para esses sólidos. Posteriormente, 

Clara também usa o sinal atribuído por Gina e Eva para o prisma de base hexagonal 

(Figura 05). 

FIGURA 5: Clara usando o mesmo sinal para o prisma de base hexagonal criado por Gina e Eva (data: 

08/04/2013). 

 

No segundo momento aconteceu quando terminou a apresentação dos sólidos, 

ainda no primeiro encontro. Nesse momento, orientei que, em grupo, confeccionassem 

um sólido de cada modelo, usando as massinhas de modelar. No entanto, cada uma se 

incumbiu de fazer um sólido de sua escolha. As alunas tiveram reações diferentes à 

atividade: Irina se engajou imediatamente e fez alguns sólidos; Clara sentia muita 

dificuldade; Eva estranhou o material (reclamou do cheiro), mas tentou; Gina 

comparava os objetos feitos pelas amigas. Elas estavam participativas, com exceção de 

Clara que, como mencionado, sentia muita dificuldade e apenas observava, 

encontrando-se muito desmotivada, sendo preciso muito incentivo da professora, 

intérprete e colegas para que iniciasse o manuseio da massinha. 

Para minha surpresa, Gina começou a usar, intuitivamente, a planificação de 

alguns prismas e pirâmides para formá-los, como técnica para confeccionar os 

poliedros. Gina usou como estratégia esticar e apertar a massinha, recortar as faces dos 

poliedros com a régua para, então, posteriormente, juntá-las. Ao mesmo tempo, Gina 

observa o trabalho de Eva e lhe mostrava a sua nova estratégia (ver Figura 06 e Trecho 

01). 
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FIGURA 6: Alunas utilizando a planificação para construírem prismas e pirâmides (08/04/2013). 

  

TRECHO 1: Gina ensinando Eva a planificar poliedros (data: 08/04/2013). 

Gina: Olha as partes. 

Eva: Eu tô vendo e fazendo...eu vou fazer certo... eu entendi como que faz.  

Gina: Vou fazer aquele agora. [aponta para o prisma de base hexagonal]. Vou fazer 

direitinho. 

 

Nesse momento, fica claro para mim o potencial desse tipo de atividade, quando 

Gina usa de sua explicação para ajudar Eva, como vemos na transcrição do trecho 01. A 

técnica que ela utilizou, depois de algumas interações com as colegas, fez com que Eva 

e Clara em seguida a adotassem, de forma a construir seus sólidos da mesma maneira. 

Quanto a Clara, embora não tenha pedido ajuda a Gina, ficou observando as colegas. 

Então, buscou um tetraedro, contou por várias vezes suas faces. Depois, começou a 

manusear a massinha, apertando e esticando e, logo em seguida, buscou uma régua. 

Clara recortou quatro triângulos feitos de massinha usando a régua e utilizou a mesma 

estratégia de Gina para montar um tetraedro (Figura 07). 
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FIGURA 7: Clara confeccionando sua pirâmide usando a técnica da Gina e Eva. Clara utiliza uma régua 

para cortar as faces. 

 

 Clara consegue terminar um tetraedro, mas logo Eva faz uma crítica, por perceber 

que, em um tetraedro todos os triângulos são equiláteros, diferentemente da pirâmide 

que havia confeccionado. A transcrição do trecho 02 retrata essa conversa. 

 

Professora: Está bom! 

Irina: Bom. 

Eva: Não está bom, está diferente. [referindo-se ao tetraedro que Clara fez; em 

seguida, Eva pegou outra pirâmide que se assemelhava mais daquela que a Clara 

tinha feito].  

Eva: Os triângulos da Clara são diferentes e têm de ser iguais. [referindo-se às faces 

do tetraedro]. 

 

 Nesse diálogo (Trecho 02), Eva percebe que, em um tetraedro, os triângulos são 

equiláteros. É formidável perceber esses momentos em que vêm à tona os conceitos 

geométricos que eu desejava abordar.        

 Depois do tetraedro, pedi à Clara que fizesse uma pirâmide de base quadrada 

para que ela percebesse diferenças em relação ao tetraedro. Pareceu-me que as 

dificuldades foram, aos poucos, sendo vencidas. Nesse momento, senti que houve uma 

interação entre as alunas. As alunas gostaram da ideia de Gina – trabalhar com a massa 

TRECHO 2: Discutindo sobre o tetraedro que Clara construiu (data: 11/04/2013). 
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aberta – gerando curiosidade entre suas colegas Eva e Clara, que, posteriormente, 

aprenderam e usaram a mesma técnica. Apesar de essa técnica ser boa, no sentido de 

ressaltar as características de elementos planos dos sólidos (faces), percebi que ela 

apresentava o problema de “falta de sustentação”: a massa não era dura o suficiente para 

manter em pé o sólido. Esse fato gerou algumas discussões sobre o quão diferente 

teriam sido os resultados dessa técnica, colocando em pauta, mais uma vez a discussão 

sobre as características dos sólidos. 

Depois que cada aluna pegou seu trabalho, pedi que dessem opinião sobre a 

pirâmide da Irina, pois apresentava alguns problemas. Eva percebe que as faces não 

estavam planas, e Gina diz que elas ficaram “chupadas”, ao invés de planas (Trechos 

transcritos 03 e 04, Figura 08 e Figura 09). 

TRECHO 3: Eva referindo-se à pirâmide confeccionada por Irina (data: 11/04/2013). 

Eva: Está diferente. Os lados não estão planos, estão encurvados. Deve ser plano. [Ela 

pega a sua e mostra como deve ser feito. Explicações vieram das alunas, incluindo 

os sinais]. 

 

FIGURA 8: Eva indicando que as faces da pirâmide devem ser planas 

 



21 
 

FIGURA 9: Eva mostrando a sua pirâmide para Irina (data: 11/04/2013). 

 

TRECHO 4: Discutindo como melhorar a pirâmide feita por Irina (data: 11/04/2013). 

Irina: Não tem como ser melhorado. Não sabe, não vai melhorar. Não tem como ficar 

certo. 

Professora: O que podemos fazer para melhorar? 

Gina: Porque a dela está muito chupada. Não está sabendo fazer... Esquece o que 

você fez. 

 

Depois que as alunas terminaram a tarefa de confecção dos sólidos, demos início à 

etapa de sistematização das principais ideias e conceitos abordados durante essa 

atividade. Por meio de perguntas e respostas, iniciei um diálogo sobre o trabalho com o 

objetivo de colher algumas informações sobre as propriedades geométricas observadas e 

percebidas pelas alunas. As questões giraram em torno das características dos sólidos 

comparando os sólidos confeccionados pelas alunas entre eles e com os modelos que eu 

havia disponibilizado.   

Em seguida, vou citar algumas respostas que considerei importantes para a 

sistematização dessa aula.  

As ideias de faces, corpos redondos e não redondos foram perpassadas nesses 

diálogos em que diferenças e semelhanças entre os sólidos foram apontadas como 

retrata o trecho 05.  
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TRECHO 5: Identificando as características dos sólidos mais fáceis de serem confeccionados (data: 

15/04/2013). 

Gina: É! Teve diferença, uma ficou maior, outras ficaram menores. A pirâmide ficou 

diferente uma da outra; a pirâmide torta, o cubo ficou mais ou menos certo; a 

altura ficou diferente. [Ela comparou os sólidos que elas fizeram com a massinha 

com o sólido original que disponibilizei]. 

Professora: Quais foram os mais fáceis de fazer? 

Gina: O cone é mais fácil de fazer. É mais fácil porque a gente vai enrolando e 

modelando. Começa de baixo e vai afinando em cima. 

A Eva concorda e dá a mesma justificativa que a Gina.   

Eva: É só pegar e modelar que fica quase igual. 

Gina: Fiquei pensando. Olhei, e pensei como que eu ia fazer. 

Professora: Vocês disseram que o cone é mais fácil porque é redondo. Quais os outros 

mais fáceis? 

Todas: Aquele. [referindo-nas ao cilindro] 

Nesse momento, apontei a esfera, e elas também concordaram que era fácil. 

Professora: Por quê? 

Gina: Porque é só enrolar. 

 

TRECHO 6: Identificando as características dos sólidos (data: 15/04/2013). 

Professora: Quais os mais difíceis? 

Eva procurou e pegou o prisma de base hexagonal. 

Professora: Por que é mais difícil? 

Eva: Por causa dos lados. 

Gina: É mais difícil, porque tem que pegar a massinha, amassar e fazer os lados. É 

difícil fazer todos os lados certos. 

Professora: E o cubo? É difícil? 

Gina: É fácil. 

Nesse momento, Irina não estava participativa. Eu peguei um cubo e o cilindro.  

Professora: Qual é a diferença entre eles? [referindo-me ao cubo e ao cilindro] 

Gina: É diferente. O cilindro, você pega a massinha e vai enrolando. O cubo você 

pega a massinha, amassa e vai juntando e moldando de forma que fique plano. 

Professora: Quais as diferenças entre eles? [referindo-me ao prisma de base triangular 
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e o cubo] 

Gina: O cubo é mais fácil de fazer, pra modular. O prisma é mais difícil, porque tem 

que recortar e juntar as partes. 

Professora: Agora eu quero as semelhanças. O que tem de parecido?[referindo-me ao 

prisma e o cubo] 

Gina: Só parece na parede. Na superfície. 

Professora: Isso, a superfície. As faces são planas. 

Professora: Quais as semelhanças? 

Gina: São diferentes. As faces são planas. 

Professora: E agora, quais são as semelhanças e diferenças? 

Gina: Eles têm os lados parecidos, mas um tem mais lados. Tem 6 lados e o cubo é 

diferente. 

Eu disse pra elas que todos aqueles objetos eram chamados de sólidos geométricos. Eu 

disse que alguns rolam e outros não rolam. Pedi que separassem os que rolam. Gina 

pegou o prisma de base hexagonal. 

Professora: Se eu colocar ele aqui na mesa ele vai rolar? 

Gina então pegou o cilindro. 

Professora: Esse rola. 

A Gina pegou o cone e a Eva pegou a esfera. Peguei então dois cilindros de alturas 

diferentes. 

Gina: Eles parecem mais ou menos, têm o mesmo formato, porém as alturas são 

diferentes. 

Gina continuava achando que o prisma de base hexagonal rolava. Peguei um prisma de 

base hexagonal maior do que aquele com o qual Gina estava. 

Professora: Se eu deixar ele aqui na mesa. Você acha que ele rola fácil? 

Gina: Não, ele fica. 

A Irina disse que, se jogasse o cubo, ele ia rolar. Fui mostrando os outros sólidos, e elas 

iam dizendo se rolavam ou não. 

Professora: Quando vocês fizeram o cilindro, vocês tiveram que arredondar, o 
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tetraedro não, tiveram de deixar as faces planas. 

Parece-me que não ficou tão óbvio classificar os sólidos em rolam e não rolam
5
 para 

explicar poliedros e não poliedros. 

 

Usamos as recomendações feitas pelos Cadernos de Educação Matemática da 

Prefeitura de Belo Horizonte, em classificar os sólidos em poliedros e não poliedros. 

Neles são definidos os não poliedros como “corpos cuja superfície possui partes não-

planas, ou seja, que podem rolar quando empurrados sobre uma superfície plana. Dentre 

eles, destacam-se os cones, os cilindros e as esferas (SMED, 2008, p.26)”  Dessa 

maneira, como os sólidos utilizados nas atividades eram todos poliedros ou corpos 

redondos, e como na Matemática usamos alguns artifícios, optamos por identificá-los 

em sólidos que rolam e sólidos que não rolam.  

Nessa atividade, verifiquei que conhecimentos sobre a Geometria as alunas 

traziam de outras experiências. Na apresentação dos sólidos, as alunas nos apresentaram 

alguns sinais já conhecidos por elas e também construíram outros. Apresentaram alguns 

classificadores e procuraram meios para se expressar, o que me deixou muito contente. 

O estabelecimento de um mesmo sinal para determinados objetos geométricos e 

determinados conceitos matemáticos foi possível por meio do trabalho em grupo.  

 Através do diálogo, foi possível observar que as alunas percebiam 

características de cada sólido pela atividade com a massinha de modelar. Nessa 

discussão, elas chegaram à conclusão de que alguns eram redondos e outros tinham as 

faces planas. Essa busca por uma melhor comunicação e compreensão de cada objeto 

foi possível com o estímulo proporcionado pelas aulas dialogadas e pelos recursos 

manipulativos e visuais.   

 

 

 

                                                           
5
 A ideia de classificar os sólidos entre os que “rolam” e “não rolam” baseou-se em explicação de um 

livro didático que tomei como referência (DANTE, 2009b), diferenciando os poliedros dos corpos 

redondos.  
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II. Contornando as faces dos poliedros no papel 

 

Objetivos 

- Construir o conceito de face: sua característica planar além de identificar os diferentes 

polígonos de cada face que compõem cada poliedro. 

- Trabalhar alguns sinais em Libras da Geometria Plana, como triângulo, quadrado, 

retângulo, pentágono e hexágono. 

Material 

- Poliedros previamente preparados pelo professor. 

- Cartolina, lápis e borracha. 

Procedimentos 

- Solicitar que os alunos contornem nas cartolinas as faces de diferentes prismas e 

pirâmides. 

Resultados obtidos  

Foram dedicadas duas aulas e meia a essa atividade.  Em um primeiro momento, 

solicitei que as alunas contornassem as faces de diferentes poliedros no papel. Todas as 

alunas presentes nas aulas se engajaram na tarefa. No segundo momento, comentei o 

trabalho de cada uma delas e iniciei um diálogo com o intuito de que identificassem 

algumas propriedades e os diferentes polígonos trabalhados. 

Para explicar a tarefa, usei uma caixa de bombom. Contornei as faces da caixa 

no quadro branco para que entendessem o que era para ser feito. Solicitei que cada aluna 

se incumbisse de contornar o sólido de sua escolha. 

As alunas realizaram a tarefa com muito empenho (Figura 10). Durante a 

atividade, foi possível que elas alunas percebessem a diferença entre as quantidades de 

faces de alguns poliedros e que estabelecessem sinais para determinados polígonos, 

como veremos na transcrição dos trechos 07e 08. 
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FIGURA 10: Gina contornando a face de um paralelepípedo na cartolina (data: 15/04/2013). 

 

TRECHO 7: Eva comparando o número de faces laterais de seu prisma com de sua colega (data: 

15/04/2013). 

Enquanto Eva e Gina contornavam as faces de um prisma hexagonal, Irina escolheu um 

prisma de base pentagonal. Eva, para contornar o prisma de base hexagonal, contou 

todos os lados do hexágono antes de começar a contorná-los na cartolina e observou o 

que a colega fazia. 

Eva: O seu tem cinco lados e o meu seis. [em conversa com Irina]. 

 

O segundo momento aconteceu quando as alunas terminaram de contornar os 

sólidos no papel. Então, comentei o trabalho de cada uma delas e fiz alguns 

questionamentos a respeito da quantidade e forma das figuras contornadas de cada 

sólido.  

Durante o diálogo, Gina cria sinais para heptágono, como retratado no trecho 8, 

hexágono e prisma hexagonal. Neste último, usa um sinal diferente daquele utilizado 

pelas alunas na primeira atividade. 

TRECHO 8: Diálogo sobre as faces contornadas dos prismas (data: 16/04/2013). 

Professora: Esse aqui foi o que a Irina fez. [referindo-me ao prisma de base 

pentagonal]. Parece com o que vocês fizeram?  

Gina: Sim. 

Professora: Mas existe uma diferença. Qual é? 

Eva e Gina: Cinco lados e o nosso seis lados. 
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Professora: Isso. 

Usando o prisma de base pentagonal, mostrei a cartolina que a Irina tinha contornado. 

Professora: Olhem só. Ela contornou e obteve cinco o quê? [mostrando o cartaz]. 

Qual é o sinal? 

Gina: Cinco retângulos. 

Professora: Isso. E dois o quê? 

Gina: Pentágono. 

Professora: Isso. 

Professora: Agora, vamos lá. A Gina contornou essa figura aqui [mostrei o prisma de 

base hexagonal]. Obteve seis o quê? 

Gina: Seis retângulos. 

Professora: Isso. E dois... 

Gina: Dois hexágonos, com seis lados. 

Professora: Isso. 

Posteriormente, mostrei o que Eva tinha contornado. Também era um prisma 

hexagonal, mas com dimensões diferentes do prisma de Gina. 

Professora: O que a Eva fez é parecido com esse? [referindo-me aos dois prismas] 

Eva: É igual. 

Professora: A diferença está na altura... Esse também tem seis retângulos e dois 

hexágonos. 

 

Para criar o sinal do pentágono (Figura 11), Gina levanta os dois dedos e 

contorna os lados do heptágono no ar. Similarmente, acontece para o sinal do hexágono 

(Figura 13). Já no sinal que fez para o prisma de base hexagonal (Figura 12), Gina 

contorna com as palmas das mãos as faces laterais, diferentemente da primeira aula, 
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quando enfatizava as arestas laterais, talvez, por estarmos priorizando as faces naquele 

trabalho. 

FIGURA 11: Gina criando o sinal para pentágono (data: 16/04/2013). 

 

FIGURA 12: Gina sinalizando o prisma de base hexagonal (data: 16/04/2013). 

 

FIGURA 13: Gina criando o sinal de hexágono (data: 16/04/2013). 

 

No trecho 08, as alunas conseguiram identificar as diferenças entre as faces de 

alguns prismas e pirâmides, como, por exemplo, no prisma de base pentagonal, o qual 

Gina identificou possuir faces laterais retangulares e duas bases pentagonais. Elas 

trabalharam também em Libras os sinais das formas geométricas planas, como 

triângulo, quadrado, retângulo, pentágono e hexágono e espacial, como o sinal do 

prisma de base hexagonal.  

 Continuando o nosso diálogo (Trecho 09 e 10), as alunas concluíram que 

existem poliedros que possuem as faces laterais retangulares e outros que possuem as 

faces laterais triangulares, diferenciando-se apenas na base. Com essa conclusão, foi 
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possível classificar, informalmente, prismas e pirâmides, avançando um pouco mais em 

nossos conceitos. 

TRECHO 9: Diálogo sobre o trabalho contornando os sólidos no papel (16/04/2013). 

Professora: Agora eu quero que vocês analisem o que vocês contornaram e vão tirar 

uma conclusão da atividade. Observem as figuras que mais apareceram, o que mais 

repetiu. Cada uma olha para a sua cartolina. 

Gina: São diferentes... o quadrado... o quadrado... o retângulo. 

Professora: Todas as figuras são quadrados? [referindo-me às faces]. 

Gina: Tem alguns. 

Professora: Alguém contornou essa? [referindo-me a um tetraedro]. 

Gina: Não. 

Professora: Que figura aparece quando a gente contorna? 

Gina: Triângulo. 

Professora: Isso... só triângulo. 

Professora: E esse daqui? [mostrei um cubo]. 

Gina: Só quadrado. 

Professora: Isso, e esse daqui? [mostrei um paralelepípedo]. 

Gina: Retângulo. 

Professora: E esse daqui? [referindo-me a uma pirâmide de base quadrada]. 

Gina: Quadrado e triângulos. 

Professora: Isso... tem mais quadrado ou mais triângulo? 

Gina: Mais triângulo...embaixo só um quadrado. 
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Depois de mais algumas conversas, separei todos os prismas para que dissessem 

as suas características e, posteriormente, fiz o mesmo com as pirâmides, sendo assim, 

possível que as alunas identificassem mais algumas diferenças. 

TRECHO 10: Identificando as faces dos prismas (data: 16/04/2013). 

Professora: Quais as características que esses possuem? [referindo-me aos prismas]. 

Gina pegou o prisma de base hexagonal e respondeu. 

Gina: Só a base que é diferente. Nas laterais são iguais.  

Acredito que, nesse momento, ela percebeu que os retângulos das faces laterais eram 

congruentes e as bases eram outro polígono. 

Professora: Isso. 

 

Em outra conversa (Trecho 11), Gina parece identificar algumas propriedades de 

prismas e pirâmides. 

TRECHO 11: Identificando diferenças entre prismas e pirâmides (data: 16/04/2013). 

Gina: Os que têm tampa são retângulos.  

Professora: Deixa eu ver se foi isso que quis dizer: as que têm “tampa”, nas laterais 

são retângulos.  

Gina: Com uma base, são triângulos em volta.  

Professora: Isso. Acontece com todas? 

Gina: Eu acho... não... as que têm uma base em volta são triângulos... os que em volta 

são retângulos têm tampa. 

Professora: Isso! Então quais são as semelhanças desses sólidos que têm tampa e os 

que não têm tampa? [referindo-me aos prismas e as pirâmides que estavam em cima 

da mesa]. 

Eva: Separa os de lá e os de cá [sugerindo separar e deixar apenas as pirâmides de um 

lado e os prismas do outro]. 
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Na aula, após a atividade, escrevi no quadro o título “Sólidos Geométricos” e 

separei-o em duas partes: poliedros e não poliedros
6
 e, em seguida, pedi às alunas 

contassem o que aprenderam, pois Clara e Irina tinham faltado e perdido as atividades 

da aula anterior (Trecho 12). Durante a explicação das alunas, Gina usa um sinal (Figura 

15) para representar poliedros, que veio a ser usado posteriormente por todas elas 

(Figuras 16 e 17).  

TRECHO 12: Tentando explicar poliedros e não poliedros (data: 17/04/2013). 

Professora: Me expliquem o que são poliedros e não poliedros. 

Gina: Os P-O-L-I-E-D-R-O-S rolam e os [aponta para o quadro para se referir aos não 

poliedros] não rolam. 

Professora: Ao contrário. Poliedros são os que possuem as faces planas. 

Professora: Lembram? 

Eva: Sim. 

Professora: Um exemplo é esse. [mostrei o cubo]. 

 

Quando solicitei que Gina e Eva explicassem sobre os poliedros e não poliedros 

para as colegas que estavam ausentes na aula anterior, Clara e Irina, procurei verificar se 

elas haviam compreendido os conceitos. No momento em que Gina explica (mesmo 

trocando os conceitos), identifiquei que os conceitos de poliedros e não poliedros, até 

então trabalhados, estavam em um processo de internalização. Moysés (2012) esclarece: 

Ao pedir que o aluno explique, o professor pode detectar se está 

havendo, no plano intrapsicológico, uma reestruturação das relações 

que ocorreram no âmbito interpsicológico. Para isso é necessário que 

esse aluno consiga expor com suas próprias palavras o assunto tratado, 

deixando perceber possíveis relações com outros temas; que 

exemplifique com dados tirados do seu cotidiano; que faça 

generalizações etc. (p. 38). 

 

                                                           
6
 Todos os não poliedros usados nas nossas atividades eram corpos redondos. Optamos por usar essa 

nomenclatura (não poliedros) recomendada por SMED (2008). Deixamos claro, que existem não-

poliedros que não são corpos redondos e, portanto, “não rolam”. 
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Segundo Moysés (2012), a apreensão de um conceito científico pelo aluno exige 

que o professor trabalhe intencionalmente, atuando como mediador entre o aluno e o 

objeto do conhecimento, questionando-o, corrigindo-o e fazendo-o explicar. Desse 

modo, diante de seu equívoco, decidi intervir durante a explicação da aluna e separar, 

com elas mesmas, os poliedros dos não poliedros (Trecho 13).  

TRECHO 13: Identificando poliedros e não poliedros (data: 17/04/2013). 

Professora: Vamos então colocar nessa mesa todos os poliedros e nessa outra mesa os 

não poliedros. 

Professora: Esse daqui é o quê? [referindo-me ao prisma de base triangular]. 

Gina: São planas e também é firme. [referindo-se ao prisma de base triangular]. 

Professora: Isso. Então ele é poliedro. [coloquei o prisma na mesa onde ficariam os 

poliedros]. 

Professora: E esse? [referindo-me ao cilindro]. 

Eva: Rola. 

Gina: Esse rola. 

Professora: Isso! Então ele é não poliedro. 

 

FIGURA 14: Gina referindo-se à característica planar das faces (data: 17/04/2013). 
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FIGURA 15: Gina criando um sinal para os poliedros (data: 17/04/2013). 

 

Durante a conversa, Gina criou um sinal para nomear os poliedros (sinal de 

ficar) e Eva um sinal para os não poliedros (sinal de rolar). Após esse diálogo, pedi que 

fôssemos separando os poliedros de um lado e os não poliedros de outro lado da mesa. 

Nesse momento, percebi que as alunas compartilharam do mesmo sinal criado por Gina 

e Eva para definir poliedros e não poliedros. 

FIGURA 16: Sinal dado aos poliedros usado pelas alunas (data: 17/04/2013). 

 

FIGURA 17: Sinal dado aos não poliedros pelas alunas (rola) (data: 17/04/2013). 

 

Para Moysés (2012), quando o aluno explica o que aprendeu, o professor tem a 

oportunidade de buscar as ideias importantes como ponto de partida para o que se quer 

ensinar. “É caminhar com base nessas ideias, ampliando os esquemas mentais já 

existentes, modificando-os ou substituindo-os por outros mais sólidos e abrangentes.” 

(MOYSÉS, 2012, p. 37). 
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Nesta atividade, então, foi possível trabalhar com o conceito de face, os sinais de 

alguns polígonos, poliedros e não poliedros. 

 

III. Relacionando os sólidos com as planificações e confecção dos cartazes. 

FIGURA 18: Alunas confeccionando os cartazes 

 

Objetivos 

- Relacionar o sólido à sua planificação; 

- Identificar por meio dos cartazes, cada sólido geométrico que foi trabalhado nas aulas, 

incluindo a nomenclatura e planificação. 

Materiais utilizados: 

- Sólidos geométricos com suas respectivas planificações preparados previamente pelo 

professor; 

- Cartolina ou papel Craft; 

- Cola e tesoura.  

 Procedimentos 

- Apresentar aos alunos diversas planificações e os sólidos relativos a cada uma delas 

preparados previamente; 

-Propor aos alunos que associem cada planificação ao seu sólido em uma 

correspondência biunívoca;  

- Solicitar que separem os poliedros dos não poliedros e, de preferência, os poliedros em 

prismas e pirâmides; 
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- Propor aos alunos que confeccionem os cartazes colando os sólidos às suas respectivas 

planificações e ao nome. 

Resultados obtidos na pesquisa  

Nesta atividade, dedicamos quatro encontros para finalizar toda a proposta. Essa 

dividiu-se em quatro momentos até a sua finalização com a construção dos cartazes. No 

primeiro momento, solicitei que Gina e Eva explicassem à Clara e Irina o que haviam 

aprendido na aula anterior, pois elas não estavam presentes. Na atividade anterior, as 

alunas desenharam, sobre o papel, as faces de alguns sólidos produzindo, assim, o 

desenho de alguns sólidos planificados. Em um segundo momento, solicitei que as 

alunas relacionassem cada sólido à sua planificação (preparados previamente). Para essa 

atividade, não tínhamos um sinal determinado para planificação e, inicialmente, 

procurei explicar do que se tratava e solicitei que relacionassem cada planificação ao 

sólido correspondente. No terceiro momento, solicitei que as alunas separassem 

prismas, pirâmides e os não poliedros. No quarto momento, confeccionamos os cartazes 

separados por essa classificação (ver Figura 20). Em seguida, faço a descrição de cada 

momento de forma mais detalhada. 

No primeiro momento, para que as alunas fossem se familiarizando com as 

nomenclaturas, escrevi no quadro “Sólidos geométricos” e o dividi em duas partes, nas 

quais escrevi poliedros e não poliedros. Nessa ocasião, Gina se utiliza da datilologia 

para soletrar o termo “Sólidos geométricos” (Trecho 14 e Figura 19).  

TRECHO 14: Introduzindo a nomenclatura “Sólidos Geométricos” (data: 17/04/2013). 

Professora: Gente, todos esses sólidos aqui são sólidos geométricos [apontando para o 

quadro, onde havia escrito SÓLIDOS GEOMÉTRICOS]. 

Gina: S-O-L-I-D-O-S-G-E-O-M-E-T-R-I-C-O-S 
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FIGURA 19: Gina sinalizando s-o-l-i-d-o-s g-e-o-m-e-t-r-i-c-o-s. 

 

 

 

Para minha surpresa, não foi preciso solicitar que Gina e Eva explicassem o que 

tinham aprendido na aula anterior, pois, ao mencionar o conteúdo, as alunas já se 

prontificaram a explicar o que tinham entendido e Clara e Irina, por sua vez, já 

prestavam bastante atenção (Trecho 15 e Figuras 20; 21; 22).  

TRECHO 15: Explicações de Gina e Eva sobre poliedros e não-poliedros (data: 17/04/2013). 

Professora: Lembram que dividimos eles em duas partes? 

Gina: Lembro... tinham uns que rolavam e tinha uns que não rolavam. 

Eva: Tinham uns que rolavam e outros que ficam [referindo-se aos poliedros]. 

Gina: Cilindro... que rolam... e outros que tem planos. 

 

FIGURA 20: Gina sinalizando "rolam" referindo-se aos não poliedros. 
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FIGURA 21: Eva referindo-se aos poliedros. 

 

FIGURA 22: Gina referindo-se à superfície planar dos poliedros. 

 

No diálogo, Gina e Eva se lembram das explicações da aula anterior, sólidos que 

rolavam e outros que não rolavam. Além disso, Gina também se referiu à superfície 

planar dos poliedros e, Eva usou o sinal de “ficar” em Libras para se referir a eles. No 

entanto, ao escrever no quadro poliedros e não poliedros, Gina se confunde outra vez 

com as palavras (Trecho 16).   

TRECHO 16: Esclarecendo sobre poliedros e não poliedros (data: 17/04/2013). 

Professora: O que seriam os poliedros? 

Gina: P-O-L-I-E-D-R-O-S 

Gina: São os que rolam! 

Professora: Os não poliedros são os que rolam. [Apontei para a parte direita do 

quadro]. E esse daqui [parte esquerda do quadro] são os que não rolam. 

 

O segundo momento aconteceu após a revisão dos conceitos de poliedros e não 

poliedros trabalhados na aula anterior. Para solicitar a tarefa a ser feita, do segundo 

momento, precisávamos esclarecer previamente o que era planificação de um sólido. 
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Dessa maneira, com um gesto realizado involuntariamente por mim (palmas das mãos 

unidas, abrindo-as no sentido de cima para baixo) e, posteriormente, também pela 

intérprete, acabou sendo esse o sinal negociado e usado para “planificação” (ver Figura 

23) por nós e pelas alunas em aulas futuras (Trecho 17).  

TRECHO 17: Diálogo em que surgiu o sinal de planificação (data: 17/04/2013). 

Professora: Meninas...olhem pra esse sólido [cubo]. Imagina se eu desmontar e abrir. 

Vou ter uma planificação. 

Professora: Olhem aqui. Tenho várias planificações. 

 

FIGURA 23: Professora fazendo um gesto para planificação (data: 17/04/2013). 

 

As alunas acabaram formando duas duplas e realizaram a atividade sem 

dificuldade e com bastante empenho. Elas usaram como estratégia sobrepor o sólido nas 

planificações para descobrirem a associação correta. 

No terceiro momento, após o término da tarefa da associação dos sólidos com às 

planificações, solicitei que fizessem uma classificação separando, primeiramente, 

poliedros e não poliedros e, posteriormente, os poliedros em prismas e pirâmides. Para 

essa classificação, solicitei que separassem poliedros com laterais retangulares dos 

poliedros que tivessem laterais triangulares (uma maneira que encontrei para separar 

prismas de pirâmides). Eva tomou a iniciativa, e as outras a ajudaram. Depois que os 

prismas estavam separados das pirâmides, pedi que Irina e Clara tentassem identificar 

características dos dois grupos, visto que tinham perdido as aulas anteriores. Elas se 

expressaram pouco (Trecho 18); Irina disse que as bases dos paralelepípedos eram 

quadradas e Clara apenas faz o sinal de cubo e paralelepípedo, quando Eva interferiu 
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dizendo que os prismas possuem “tampas”, referindo-se às bases de cima e de baixo, e 

faces laterais retangulares.  

TRECHO 18: Diálogo sobre as características dos prismas (data: 17/04/2013). 

Professora: Eu queria que a Clara e a Irina me dissessem as características daqueles 

grupos [referindo-me aos prismas e pirâmides].  

Irina: Estes têm bases quadradas. [referindo-se aos paralelepípedos] 

Clara: Cubo; tem paralelepípedo. 

Eva: Porque lá tem as tampas e nas laterais são retângulos. 

Professora: Isso mesmo. 

  

No quarto momento, como os sólidos já estavam separados por suas 

classificações, solicitei que as alunas fossem montando os cartazes (ver Figura 24).  

As alunas tiveram reações diferentes. Enquanto Gina e Irina se engajaram na 

atividade, Clara, inicialmente, apenas observava. Clara então foi incentivada por mim e 

pelas colegas a ajudar na tarefa (Trecho 19). Todas as alunas se empenharam na 

atividade afinal. 

TRECHO 19: Professora e colegas ajudando Clara a construir os cartazes (25/04/2013). 

Professora: Cola o outro no cartaz. [referindo-me a um prisma]. Faz igual o que Gina 

está fazendo. Recorta a planificação e contorna com a canetinha pra ficar bem bonito. 

[incentivando Clara]. 

Clara: É difícil. 

Professora: É difícil?? Contornar com a canetinha? 

Clara: É porque fica torto. 

Professora: Usa régua. 

Clara: Eu quero fazer! Como vou fazer aqui? [pergunta a Irina] 

Irina: Aíi mesmo, normal... de qualquer jeito. 

Clara: Qual a melhor localização para colar? 

Intérprete: Aíi mesmo. É melhor. 
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À medida que os cartazes iam ficando prontos, as alunas se interessavam pelos 

nomes (Trecho 20). Dessa maneira, introduzi as respectivas nomenclaturas, que foram 

impressas previamente para os cartazes. 

TRECHO 20: Aprendendo algumas nomenclaturas (25/04/2013). 

Irina: Qual é o nome desse? [referindo-se ao paralelepípedo] 

Professora: P-A-R-A-L-E-L-E-P-I-P-E-D-O. 

Professora: Esse aqui também é paralelepípedo [mostrando um cubo]. Mas lembram 

que eu falei que todas as faces dele são quadrados? Lembram que ele leva um nome 

especial? 

Gina: C-a-i-x-a. 

Professora: C-u-b-o... Se alguém olhar esse cartaz, vai saber o que é paralelepípedo e 

o que é só o cubo? 

Gina: Não, mas o P-A-R-A-L-E-L-E-P-I-P-E-D-O, ele é esticado e o C-U-B-O são 

quadrados e iguais. 

Professora: Cubo são os dois...mas os três são paralelepípedos. 

Gina: As figuras são iguais, tem os lados quadrados. 

Gina: Paralelepípedo pode. O quadrado é igual ao cubo é igual ao paralelepípedo. 

Gina: Entendi. 

 

 No diálogo, Irina se interessa pelo nome do paralelepípedo e Gina chama, 

inicialmente, o cubo de caixa. Gina, equivocadamente, diz que o paralelepípedo é 

“esticado”, mas acerta ao dizer que o cubo possui faces (quadrados) iguais.  

Ao chamar o cubo de c-a-i-x-a, Gina mostra seu conhecimento em relação ao 

nome do objeto com a mesma forma do cubo, ou seja, um conceito espontâneo que 

adquiriu em seu dia a dia. Esse conceito vai, gradativamente, reformulando-se em um 

conceito científico dado pela Matemática, o cubo. Segundo Quadros (2012), "o fato de 

passar a ter contato com a língua portuguesa com significado trazendo seus conceitos 

adquiridos na sua própria língua, possibilitará um processo muito mais significativo." 

(p. 34).  
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FIGURA 24: Cartazes construídos pelas alunas (29/04/2013). 

 

 

 

Nessa atividade, identifiquei, por meio do diálogo com as alunas, conceitos de 

poliedros e não poliedros, externalizados, apesar da confusão com a troca das palavras. 

Acredito que essa troca ocorreu por associarem a palavra “não” de não poliedros com 

não rolam. Na tarefa da associação dos sólidos com a sua planificação, foi possível 

estabelecer um sinal para a palavra planificação e na atividade, não tiveram dificuldades 

em realizá-la. Para a construção dos cartazes, Clara, que começou desmotivada, 

surpreendeu-me ajudando suas colegas a concluir a atividade. Foi possível, enfim, 

introduzir as nomenclaturas através de um recurso visual (cartazes) para que as alunas, 
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ao longo do processo, conseguissem apropriar-se de alguns nomes dos sólidos 

geométricos. 

 

IV. Atividade impressa “Nomenclaturas e classificações de sólidos” 

 

Objetivos 

-Trabalhar a nomenclatura de alguns sólidos geométricos através do português escrito, 

planificações, representações dos sólidos no papel, classificações de sólidos em 

poliedros e não poliedros. 

Materiais utilizados 

- Atividade impressa preparada previamente (APÊNDICE A); 

- Cartazes confeccionados pelos alunos em aula anterior. 

Procedimentos 

- Solicitar que os alunos respondam na folha da atividade; 

- Instruir o que se pede na primeira e segunda questão; 

- Disponibilizar o uso dos cartazes como um suporte. 

Resultados obtidos na pesquisa  

Esta foi a primeira atividade de cunho mais abstrato, ou seja, com pouca 

dependência de material concreto. Dedicamos meia hora a essa atividade. 

Para realizarem a tarefa, entreguei as folhas impressas (ver Figuras 27; 28; 29) e, 

com a ajuda da intérprete, expliquei o que se pedia em cada item. Disponibilizei 

também os cartazes confeccionados na aula anterior (Figura 24) como ferramenta de 

consulta para auxiliá-las na tarefa.  

 As alunas tiveram reações diferentes. Enquanto Gina se prontifica a consultar os 

cartazes, Clara e Irina apresentam dificuldades em iniciar a tarefa. Senti a necessidade 

de uma intervenção maior e as fui orientando item por item, para que Clara e Irina 

conseguissem realizá-la. Usei como auxílio os sólidos preparados previamente por mim, 
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para identificar cada figura representada no papel. Mostrando cada sólido da atividade, 

deixava que elas procurassem as respostas nos cartazes e que respondessem sozinhas a 

cada item proposto. Observamos as alunas participando da atividade e consultando os 

cartazes no trecho a seguir (Trecho 21), nos quais Clara e Gina procuram o nome da 

pirâmide de base quadrada. Nesse trecho, observa-se também que as alunas partilham 

do mesmo sinal de planificação usado nas aulas anteriores (ver Figuras 25 e 26).  

TRECHO 21: Corrigindo a atividade impressa "Nomenclaturas e Classificações" (data: 02/05/2013). 

Professora: Na letra E, é um sólido ou é a planificação dele? 

Clara: Planificação. 

Gina: Planificação. 

Professora: De qual deles? 

Clara apontou para a pirâmide que estava no cartaz. 

Gina: Q-U-A-D-R-A-D-O. 

Nesse momento, eu estava dando mais atenção à Clara e não percebi que Gina 

sinalizava. 

Professora: Clara, responda pra gente. 

Clara: Aquela! [apontando para a pirâmide no cartaz]. 

Professora: Certo. Pirâmide! E a base dela é um quadrado. 

Gina: P-I-R-A-M-I-D-E. 

 

FIGURA 25: Clara usando o sinal de planificação compartilhado pelas colegas (data: 02/05/2013). 
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FIGURA 26: Gina usando o sinal de planificação compartilhado pelas colegas (data: 02/05/2013). 

 

Através da intervenção feita por mim, as alunas conseguiram terminar a 

atividade com êxito, apesar de alguns erros na grafia cometidos por Irina e Clara (ver 

Figuras 27, 28, 29). Segundo Drago e Pereira, nos seus trabalhos a respeito de política 

de atendimento aos alunos surdos na cidade de São Paulo, uma preocupação da 

Secretaria de Educação é o ensino da Língua Portuguesa, “uma vez que, por não terem 

acesso à linguagem oral, os surdos apresentam dificuldades significativas no uso da 

Língua Portuguesa” (p. 84). 

Nessa intervenção, não foram dadas as respostas, mas foram apontados 

caminhos e pistas para que as alunas buscassem suas próprias conclusões. Desse modo, 

percebi a importância do papel do outro como mediador do conhecimento para o 

processo de aprendizagem, incidindo em zona de desenvolvimento proximais. Além 

disso, os cartazes foram disponibilizados para consulta. Esses materiais orientaram as 

ações das alunas ao realizar as tarefas, facilitando a interação em sala de aula. 

Nessa atividade, foi possível trabalhar algumas nomenclaturas em português e 

utilizar o sinal de planificação negociado nas aulas anteriores. A utilização desse sinal 

pelas alunas representa uma internalização do significado de planificação que, através 

dele, foi compartilhado entre elas. 
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FIGURA 28: Atividade realizada por Irina (data: 02/05/2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 27: Atividade realizada por Clara (data: 02/05/2013). 
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V. Desenhando um sólido geométrico 

 

FIGURA 30: Modelos usados na atividade “Desenhando um sólido geométrico” (data: 15/05/2013). 

 

Objetivos 

-Trabalhar a representação de um sólido geométrico bidimensionalmente pela sua 

representação no papel; 

Quando os alunos têm de representar um objeto geométrico por meio de um 

desenho, buscam uma relação entre a representação do objeto e suas propriedades e 

organizam o conjunto do desenho de uma maneira compatível com a imagem 

mental global que têm do objeto (BRASIL, 1997, p.125). 

 

FIGURA 29: Atividade realizada por Gina 
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Material utilizado 

- Alguns sólidos e “esqueletos” de sólidos para serem representados no papel; 

- Folha A4 ; 

- Máquina fotográfica (opcional). 

Procedimentos 

- Apresentar o sólido a ser construído; 

 - Solicitar aos alunos que façam a sua representação no papel. 

Resultados obtidos na pesquisa  

Nesta atividade, solicitei às alunas que desenhassem no papel alguns sólidos, de 

acordo com os modelos que levei preparados previamente (ver Figura 30). Dedicamos a 

esta atividade um encontro de cerca de sessenta minutos. 

Os principais objetivos do desenho das figuras espaciais em sua representação 

plana, segundo os PCNs, são (p. 125): 

- Visualizar – fazer ver, resumir; 

- ajudar a provar; 

- ajudar a fazer conjecturas. 

 Segundo os PCNs, no momento em que 

os alunos têm de representar um objeto geométrico por meio de um 

desenho, buscam uma relação entre a representação do objeto e suas 

propriedades e organizam o conjunto do desenho de uma maneira 

compatível com a imagem mental global que têm do objeto (Brasil, 

1998, p. 125). 

 

Assim, essa foi uma forma que encontramos para que as alunas observassem as 

propriedades dos sólidos e os representassem no papel. Iniciei essa atividade 

apresentando um cubo e solicitando que elas o reproduzissem no papel. As reações 

foram diferentes: enquanto Clara e Irina ficaram pensativas no início, Eva tomou a 

iniciativa e desenhou um cubo em sua mesa (Figura 31). 
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FIGURA 31: Reprodução do desenho feito por Eva em sua mesa (data: 15/05/2013). 

 

Eva mostra o desenho às suas colegas e lhes ensina como fazer (Trecho 22). 

Todas elas, então, desenharam (ver Figura 32) usando a técnica de Eva.  

TRECHO 22: Eva ensinando suas colegas desenharem um cubo (data: 15/05/2013). 

Irina: Difícil 

Eva faz o desenho na mesa. 

Clara: É no papel [dizendo a Eva]... difícil. 

Clara faz um quadrado na mesa e mostra para Eva. Eva então faz outro cubo para que 

Clara veja como se faz. 

Irina também faz um desenho, mas Eva ri de seu desenho e mostra como ela havia 

feito. 

Eva faz outra vez o desenho em sua mesa para Irina perceber como se desenha. 

Irina faz dois quadrados sobrepostos. 

 

 Irina: E aí? 

Eva: Faz os risquinhos. 

Irina completa. 
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Eva: Isso! Tá certo! 

Irina: Oba! 

Irina, agora sozinha, comemora e desenha na mesa outra vez o cubo. 

Clara ainda tem dúvidas. Eva então a ajuda, fazendo outro desenho para Clara. 

Eva: Pronto, entendeu? Não precisa ser grande não. 

Nesse momento, Irina faz um desenho no papel e mostra a Eva. 

Eva: Tá próximo. [referindo-se ao desenho de Irina]. 

Irina termina e me mostra o desenho pronto. 

Professora: Muito bom! 

Eva: Sou eu que estou ensinando pra elas! 

Clara: Tô indo certo?[perguntando a Eva]. 

Eva: Vai, tá certo. 

Clara: Certo. 

 

FIGURA 32: Primeiros cubos feitos por Eva, Clara e Irina (data: 15/05/2013). 

 

Eu questionei os desenhos (Figura 28), diferente do cubo deixado como modelo, 

pois neles apareciam todas as arestas. Destaquei que o cubo que elas desenharam era um 

cubo “transparente”. Os PCNs esclarecem: 

As produções dos alunos mostram que eles costumam situar-se em 

relação a dois pólos, geralmente antagônicos: 

- um que consiste em procurar representar o objeto tal como ele 

(aluno) imagina como o objeto se apresentaria à sua vista; 

- outro que consiste em procurar representar, sem adaptação, as 

propriedades do objeto que ele (aluno) julga importantes. (BRASIL, 

1998, p. 126) 

 

Nesse caso, as alunas representaram o objeto sem adaptações, visto que o cubo 

estava em cima da mesa, e não se observavam as arestas de trás. Solicitei, então, que 

fizessem outro desenho, mais parecido com o que realmente observávamos. Visto que 
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elas demoraram muito, então eu tive a ideia de aproveitar a máquina fotográfica e 

propus que tirássemos uma foto do cubo. A máquina fotográfica atuou como um 

instrumento de mediação, de modo a fazer a transição entre o sólido em três dimensões 

para o de duas dimensões (papel). 

Deixei que Eva tirasse uma foto dos sólidos a serem desenhados de forma a 

facilitar essa transição de dimensões. Eva, por sua vez, tomou a iniciativa de começar o 

desenho e ajudou suas colegas. Clara precisou de uma intervenção minha, e, então, 

ajudei a observar as arestas do cubo na foto, para que ela fizesse o desenho. Já o cubo 

que Irina desenhou estava muito diferente do modelo (Figura 33).  

FIGURA 33: Desenho semelhante do cubo feito por Irina (data: 15/05/2013). 

 

Irina representou todas as faces que estava em nossa visão (a face da frente, as 

duas laterais e a face de cima). Parecia que tínhamos aberto o cubo (Trecho 23). 

TRECHO 23: Questionando o desenho feito por Irina (data: 15/05/2013). 

Professora: Vê se tá igual e me diz. 

Irina: Olhando assim tá igual. 

Professora: Parece que você desenhou ele aberto. 

Eva persistia olhando a foto e comparando com seu desenho. 

Clara: Difícil. 

Irina observa o que fez e procura melhorar seu desenho. 

 

Segundo os PCNs, o aluno faz composições em seu desenho de forma a julgar 

ser a melhor maneira possível. 

A dificuldade dos alunos é a de encontrar articulações entre as 

propriedades que ele conhece e a maneira de organizar o conjunto do 

desenho, pois ele deverá escolher entre sacrificar ou transformar 

algumas delas, como o desenho das figuras tridimensionais. 
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Mesmo no início do terceiro ciclo os alunos usam ainda de forma 

bastante espontânea sua percepção para representar figuras; aos 

poucos, essa espontaneidade tende a diminuir e é substituída por uma 

tendência de apoiar-se nos métodos do professor (BRASIL, 1998, 

p.126). 

 

As três alunas conseguiram reproduzir o cubo da fotografia (ver Figura 34). 

FIGURA 34: Segundos cubos desenhados por Eva e Clara, e terceiro cubo feito por Irina 

(data:15/05/2013). 

 

Como ocorreu que no primeiro desenho do cubo elas o estavam desenhando 

como se ele fosse “transparente”, propus que desenhassem agora um “esqueleto” de 

tetraedro e, nesse desenho, todas as arestas deveriam ser representadas. A Eva fez 

primeiro, na mesa, e mostrou para Clara como era. Clara e Irina precisaram da ajuda de 

Eva. As três fizeram com muito capricho (ver Figura 35). 

FIGURA 35: "Tetraedros" feitos por Clara, Irina e Eva (data: 15/05/2013). 

 

Após essa atividade, mostrei um tetraedro para que pudessem perceber a 

diferença entre o “esqueleto” e o sólido, e solicitei que fizessem um desenho do 

tetraedro. Mais uma vez, Eva toma a iniciativa, usa a máquina para fotografar o 

tetraedro e, com sua foto (ver Figura 36), ajuda suas colegas que estavam tendo 

dificuldades (Trecho 24). 
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TRECHO 24: Usando a fotografia para desenhar um tetraedro (data: 15/05/2013). 

Eva pega a pirâmide e manipula o objeto rodando e observando. 

Professora: Vai querer tirar uma foto? 

Eva: Sim. 

Eva gira a pirâmide para escolher a melhor posição para a foto. 

Clara: Errado, errado. [dizendo a Eva]. 

Eva tira a foto e mostra para Clara. 

Clara: Difícil. [observando a foto]. 

Eva segura a máquina com uma das mãos e desenha com a outra, enquanto Irina faz 

um desenho na mesa. 

Clara começa a fazer seu desenho, mas espera que Eva termine. Eva entrega a máquina 

para Clara olhar também. 

A intérprete ajuda a Clara observar as arestas da pirâmide que apareciam na foto. 

Clara, por aproximadamente 3 segundos, olha atentamente para a foto. 

Clara: Ah! Certo. [Apaga o que tinha feito e faz um desenho no ar]. 

Clara faz o seu desenho no papel e fica muito bom. 

Clara: Terminei. 

Professora: Certo. 

  

 FIGURA 36: Foto tirada por Eva (data: 15/05/2013). 

 

 

 

 

 

 



53 
 

FIGURA 37: Tetraedro feito por Eva, Irina e Clara (data: 15/05/2013). 

 

Destaco, como fato importante, o uso da máquina fotográfica como instrumento de 

mediação. Através da observação da fotografia, foi possível fazer a transição do 

tridimensional para o bidimensional com uma maior facilidade. Pude perceber também, 

nessa atividade, a ZDP emergindo através da interação entre as alunas, quando Eva 

ensina suas colegas a realizarem os desenhos no papel. 

 

VI. Exploração de um aplicativo na internet 
FIGURA 38: Explorando um aplicativo da internet. 

 

Objetivos 

- Apresentar as alunas os diversos sólidos representados bidimensionalmente, e 

tridimensionalmente trabalhados em sala, além de suas planificações, conceitos de face, 

vértice e aresta, de prismas e pirâmides usando um aplicativo da internet de fácil 

manipulação, interativo e gratuito. 

Material utilizado 

- Computadores com acesso a internet.  
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Procedimentos 

- Dispor os alunos em dupla para cada computador (se possível); 

- Solicitar que os alunos expliquem o que aprenderam até o momento; 

- Acessar o link http://www.uff.br/cdme/platonicos/platonicos-html/tetraedro-br.html; 

- Explicar sobre o funcionamento do aplicativo e mostrar que podemos visualizar, no 

aplicativo, os vértices, as arestas e faces, além da planificação de cada poliedro;  

- Propor que os alunos explorem prismas e pirâmides, com diversos recursos do 

aplicativo, como as planificações de cada um.  

Resultados obtidos 

Objetivamente, planejei dois momentos para a conclusão da atividade. No 

primeiro momento, pedi que acessassem www.uff.br/cdme e esclareci sobre aplicativo 

com o qual iríamos trabalhar (Figura 39). No segundo momento, solicitei que 

explorassem os prismas e as pirâmides do aplicativo. Para isso, dedicamos um encontro 

de sessenta minutos no laboratório de informática. 

FIGURA 39: Alunas explorando o aplicativo de geometria (data: 22/05/13). 

 

As alunas reagiram de formas distintas a essa atividade. A dupla Gina e Clara se 

mostrou muito mais entusiasmada pela atividade do que a dupla Eva e Irina. Acredito 

que um dos motivos dessa diferença foi pelo fato de os computadores de Eva e Irina 

estarem travando.  

 No decorrer dessa aula, infelizmente, tive um problema com a máquina 

filmadora e registramos diálogos da dupla Clara e Gina. Durante a atividade, essa dupla 

http://www.uff.br/cdme/platonicos/platonicos-html/tetraedro-br.html
http://www.uff.br/cdme
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interage demonstrando grande entusiasmo pela atividade ao explorar o que se encontra 

na tela (Trecho 25).  

TRECHO 25: Gina entusiasmada com o aplicativo da internet (22/05/2013). 

Gina: Olha! Tá partido no meio [nesse momento verificava uma planificação]. Muito 

legal. Vamos olhar outro! 

 

Nesse momento do diálogo, Gina e Clara exploravam uma planificação de um 

sólido e se animam a observar outros sólidos. Posteriormente, Gina clica em uma 

pirâmide (ver Figura 40) e faz comentários em relação à quantidade de faces laterais, 

sua planificação e como pode ser construída (trecho 26).  

FIGURA 40: Pirâmide explorada por Clara e Gina no aplicativo (data: 22/05/13). 

 

TRECHO 26: Gina relacionando sua atividade com atividades anteriores (data: 22/05/2013). 

Gina: Com o compasso faz. 

Gina começa a contar os lados da base da pirâmide. 

Gina: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.[eram 12]. 

Gina: Muitos...muitos. [referia-se à quantidade de lados da base da pirâmide]. 
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Nesse trecho (26), Gina faz referência a seus conhecimentos prévios, vindos de 

atividades realizadas anteriormente sobre construção de sólidos a partir de sua 

planificação feita com régua e compasso. Ela demonstra surpresa ao ver uma pirâmide 

com muitas faces e explora a planificação da pirâmide (ver Figura 41), enquanto Clara 

estranha a figura, mexendo também no mouse (ver Trecho 27). 

TRECHO 27: Gina ensinando Clara a confeccionar sólidos a partir de sua planificação, fazendo 

referências a atividades anteriores (data: 22/05/2013). 

Clara: Ham? [faz uma expressão de que não estava entendendo]. 

Gina: A pirâmide está aberta. Aí é só cortar. Aí junta tudo, fecha e forma a pirâmide. 

Entendeu? 

Clara: Entendi. 

Gina: Como vou abrir um cubo? Parece que são 5 ou 6 lados mais ou menos. 

Gina: Eu já fiz um cubo, e ficou retinho. Fiz com papel e ficou certinho. Ficou plano. 

Eu fiz com compasso. Fiz 4 quadrados e 2 do lado um em cima e um embaixo.[Gina 

referia-se à atividade que tínhamos feito na semana anterior em que construímos a 

planificação do cubo usando compasso]. 

Clara: Como? 

Gina: Junta e vira um cubo. 

Gina: Ficou muito bom. 

Gina: Ficou igual a esse. [apontou na tela]. 

Gina: Também fiz um cilindro com papel. Desenhei dois círculos com régua e 

compasso, juntei e colei. Pronto, ficou bom. Também fiz uma pirâmide. 

Clara: Tentei fazer um... 

Gina: Qual? Um cubo? 

Clara: Não. Um quadrado grande. [devia estar referindo-se à atividade do desenho do 

cubo]. 
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Gina: Não é um cubo? 

Gina: Meu cubo ficou bonito. 

 

FIGURA 41: Planificação da pirâmide explorada por Clara e Gina no aplicativo (data: 22/05/13). 

 

No diálogo transcrito no Trecho 27, Gina esclarece para Clara que a 

representação na tela referia-se a uma planificação. Além disso, elas dialogam sobre 

atividades que realizaram nas aulas anteriores, Gina sobre a construção e Clara sobre o 

desenho de um cubo. 

Nesta atividade, tivemos um problema com a internet, pois a rede perdia o 

acesso inúmeras vezes, e um outro problema em filmar o diálogo das duas duplas. 

Apesar desses contratempos, a atividade foi muito produtiva. Foi possível, além de 

explorar a representação dos sólidos bidimensionalmente e suas planificações, explorar 

os conceitos de faces, vértices e arestas. Foi possível também identificar os 

conhecimentos prévios das alunas dados pelas tarefas anteriores, como construção de 

sólidos através de suas planificações e representações dos sólidos bidimensionalmente, 

através de suas conversas durante a atividade. 
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VII. Construções de “esqueletos” de poliedros usando palitos, massinha 

e gominhas. 

 

FIGURA 42: Alunas construindo "esqueletos" de sólidos geométricos. 

 

Objetivos 

- Identificar vértices e arestas através da construção de modelos. 

Material utilizado 

- Palitos de pirulito, massinha de modelar, gominhas e canudinhos; 

- Poliedros previamente confeccionados. 

Procedimentos 

- Apresentar um “sólido” já construído como exemplo. 

- Solicitar que os alunos construam diversos poliedros usando o material 

disponibilizado. 

Resultados obtidos 

Planejei para esta atividade dois momentos: um de diagnóstico quanto ao 

entendimento dos conceitos de faces, vértices e arestas, sendo possível também 

trabalhar um pouco as nomenclaturas no português escrito; o outro para a confecção dos 

“sólidos” propriamente ditos. Dedicamos a esta atividade um encontro de duas horas.  

No primeiro momento, escrevi no quadro os conceitos que iríamos trabalhar na 

atividade: vértice, aresta e face. Não foi preciso explicar cada um deles, pois as alunas 
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tomaram a iniciativa. Clara usou a datilologia para a palavra face, sinalizou aresta 

quando mostrei a palavra aresta e o mesmo para a palavra vértice (ver Trecho 28). 

TRECHO 28: Sistematizando os conceitos de face, vértice e aresta (data: 22/05/2013). 

Clara: F-A-C-E. 

Professora: Vimos o que é A-R-E-S-T-A  

Clara: Aresta. 

Professora: Aprendemos o que é V-E-R-T-I-C-E.  

Clara: Vértice. 

Clara oraliza: Ponto. 

Professora: Isso. 

 

Nesse momento, foi possível identificar processos de internalização dos 

conceitos relacionados (aresta e vértice) e as suas grafias no português escrito, pelo fato 

de as próprias alunas explicarem cada um deles. O processo de internalização é 

gradativo, de transformação e síntese (OLIVEIRA, 2010). 

É como se, ao longo de seu desenvolvimento, o indivíduo “tomasse 

posse” das formas de comportamento fornecidas pela cultura, num 

processo em que as atividades externas e as funções interpessoais 

transforma-se em atividades internas, intrapsicológicas (OLIVEIRA, 

2010, p.38). 

 

O processo de desenvolvimento acontece do plano externo para o interno. Ou 

seja, 

primeiramente o indivíduo realiza ações externas, que serão 

interpretadas pelas pessoas ao seu redor, de acordo com os 

significados culturalmente estabelecidos. A partir dessa interpretação, 

é que será possível para o indivíduo atribuir significados a suas 

próprias ações e desenvolver processos psicológicos internos que 

podem ser interpretados por ele próprio a partir dos mecanismos 

estabelecidos pelo grupo cultural e compreendidos por meio dos 

códigos compartilhados pelos membros do grupo (OLIVEIRA, 2010, 

p.39). 
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O segundo momento iniciou-se quando as alunas terminaram de me dizer o que 

seria face, vértice e aresta. Nesse instante, expliquei a tarefa (Trecho 29) usando um 

prisma de base hexagonal e um “tetraedro” como auxílios. 

TRECHO 29: Instruções para a atividade “Construções de esqueletos de poliedros” (data: 22/05/2013). 

Professora: Neste sólido, vemos as faces. A gente vê também as arestas e os vértices. 

[referindo-me ao prisma de base hexagonal]. 

Professora: Vamos construir sólidos sem as faces, só aresta e vértice. Como se fosse o 

“esqueleto”. 

Gina: Arestas e vértices. 

Professora: Vamos fazer um parecido com esse. [referindo-me ao “esqueleto” do 

tetraedro]. 

Professora: Vocês vão observar o sólido e construir usando palitos e massinhas, um 

sólido parecido. 

Clara oraliza: Hiii, difícil demais. 

 

FIGURA 43: "Tetraedro" usado como amostra para a atividade “Construções de esqueletos de poliedros” 

(data: 22/05/2013). 

 

As alunas tiveram reações diferentes à atividade. Enquanto Gina se empenhava 

na tarefa, Eva, Irina e Clara brincavam com a massinha, colocavam o palito dentro do 

canudinho, mas não pareciam entusiasmadas com a realização da tarefa. Dessa maneira, 

juntei-me às alunas e fiz um “tetraedro” para que pudessem se espelhar. 

A partir dessa ação, Eva e Irina, que estavam “enrolando”, começaram a 

trabalhar, mas Clara ainda sentia dificuldades. Percebida a dificuldade de Clara, solicitei 



61 
 

que fizesse o “tetraedro” por considerá-lo mais fácil. Clara, então, começou a posicionar 

os palitos de acordo com os do modelo (Figura 44), sente dificuldades e consulta suas 

colegas (Trecho 30). Após uma interferência minha e de suas colegas, consegue superar 

os desafios. 

 

 

 

 

 

 

 

TRECHO 30: Clara com dificuldades para realizar a atividade “Construção de esqueletos de poliedros” 

(data: 22/05/2013). 

Clara: Como vou fazer? 

Eva: Vai juntando...é só amassar e encontrar. [referia-se a massinha e aos palitos]. 

Clara: Difícil. 

Clara respira fundo. 

Clara: Ah, difícil. 

 

Nesse ponto, Clara começa a construir o seu, mas fica na dúvida. 

Clara encaixa um palito na vertical e me chama (Trecho 31). 

TRECHO 31: Clara querendo aprovação da professora (data: 22/05/2013). 

Clara oraliza: Professora! 

Professora: É isso mesmo... tá bom... continua. 

 

FIGURA 44: Clara comparando seu trabalho com o modelo a ser criado (data: 22/05/13). 



62 
 

Consertei a posição do palito que Clara tinha posicionado na vertical e ela 

prosseguiu. As colegas, vendo a dificuldade de Clara, tentam ajudá-la (Trecho 32). 

TRECHO 32: Eva incentivando Clara (data: 22/05/2013). 

Eva: Tá certo! [incentivando Clara]. 

Clara: Colo aqui e aqui? [referindo-se aos palitos]. 

Eva: Sim. 

 

Clara consegue, então, terminar um “tetraedro” (Figura 45). 

FIGURA 45: "Tetraedro" feito por Clara (data: 22/05/2013). 

 

Clara se engaja em outro trabalho, o qual, posteriormente, conclui com bastante 

dedicação (Trecho 33; Figura 46). 

TRECHO 33: Clara mostrando seu trabalho (data: 22/05/2013). 

Clara oraliza: Professora! 

Clara: Aqui [apontando para o que tinha construído]. 

Professora: Lindo, muito bom. 

Clara sorrindo: Fácil !!! 
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FIGURA 46: "Pirâmide" de base quadrada feita por Clara (data: 22/05/2013). 

 

Encontramos esclarecimentos sobre a evolução no trabalho de Clara através do 

conceito de ZDP. Segundo VEER e VALSINER (1996), “o desempenho da criança em 

cooperação com os indivíduos mais capazes” (p. 365) revela seu desempenho futuro. 

Sendo assim, Clara, através da ajuda de suas colegas, que atuavam em sua ZDP, 

conseguiu realizar sua tarefa e, posteriormente a essa, concluiu uma pirâmide sozinha 

(Figura 46) e com uma habilidade muito mais apurada. 

Nessa aula, comecei a perceber um maior envolvimento de Clara nas atividades, 

e uma interação maior com as colegas. Acredito que a ajuda de minha parte e das 

colegas no seu primeiro trabalho, incidiu em sua zona de desenvolvimento proximal, 

ajudando-a a concluir a tarefa e tornando essa habilidade potencial em uma habilidade 

real, visto que a segunda atividade Clara conclui sozinha.  

Outro aspecto a ser considerado na atividade está no fato de deixar que 

decidissem que material seria usado (massinha ou gominha). Pois, ao confeccionarem 

prismas usando as massinhas, esta não dava sustentação para o “sólido”, o que foi por 

mim percebido somente quando as alunas executavam a tarefa. Constatado o fato, 

solicitei que usassem gominhas para os “sólidos” que estavam se desmanchando. No 

entanto, o resultado final da atividade foi muito satisfatório.  Clara, que até então 

precisava de ajuda para concluir suas tarefas, conseguiu confeccionar uma “pirâmide” 

sozinha. Afinal, as alunas se envolveram e fizeram trabalhos belíssimos (Figura 47).    
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FIGURA 47: Trabalhos realizados pelas alunas usando palitos, massinha e gominhas. 

 

 

VIII. Atividade da tabela  

 

Objetivos 

- Reconhecer o nome de cada sólido e sua representação no papel; 

- Identificar a quantidade de faces, vértices e arestas de cada um. 

Material utilizado 

- Tabela impressa e uma folha com as representações dos sólidos (APÊNDICE B). 

Procedimentos 

- Disponibilizar para os alunos os sólidos referentes na atividade impressa e os cartazes 

confeccionados nas aulas anteriores; 

-Solicitar que os alunos completem a tabela. Para isso, recorte e cole a representação do 

sólido no seu devido espaço juntamente com seu número de face, vértice e aresta.  
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FIGURA 48: Sólidos disponibilizados para a atividade da tabela (data: 28/05/2013). 

 

Resultados obtidos na pesquisa 

Objetivamente, planejei uma atividade impressa (ver Apêndice B). Esta consistia 

em uma tabela a ser preenchida com representações de sólidos, número de faces, 

vértices e arestas.  Dedicamos um encontro de, aproximadamente, trinta minutos para 

essa atividade. 

Solicitei que as alunas trabalhassem individualmente, para que pudesse perceber 

a autonomia de cada uma. Disponibilizei, na frente da sala de aula, uma mesa com todos 

os sólidos trabalhados, além dos cartazes feitos pelas alunas nas aulas anteriores. Com a 

ajuda da intérprete, foi explicado o objetivo de cada questão e esclareci que elas 

poderiam consultar os cartazes e manipular os sólidos que disponibilizei assim que 

sentissem necessidade.  

As alunas tiveram reações semelhantes. Assim que dei as instruções da tarefa 

(Trecho 34), logo se engajaram na atividade. Estavam muito participativas e 

interessadas em conclui-la com empenho, inclusive Clara (Figura 49), na qual havia 

identificado baixa autoestima. 

TRECHO 34: Instruções para a atividade da tabela (data: 28/05/2013). 

Professora: Meninas, vamos pegar as folhas. Nessa folha eu tenho alguns nomes dos 

sólidos geométricos que a gente aprendeu... e nessa folha eu tenho o desenho de 

cada sólido. Certo? E temos também na mesa todos os sólidos que estão 

desenhados no papel. Certo? O que é pra ser feito: para cada nome, vamos recortar 

o desenho do sólido que está desenhado nessa outra folha e colar aqui na frente. 
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Clara: Colar? 

Professora: Sim. 

Gina: É pra escrever e colar junto? 

Professora: Vamos fazer o seguinte: vamos primeiro colar as figuras agora. Ok? 

Clara: Cola nessa coluna? 

Professora: Sim. 

Professora: Qual é o primeiro nome? O primeiro é C-U-B-O. Qual desses aqui é o C-

U-B-O? [referindo-se à folha com o desenho dos sólidos]. 

Clara: Cubo. 

Professora: Isso, muito bem. Então vamos recortar e colar. 

 

FIGURA 49: Clara tomando a inciativa em realizar a atividade (data: 28/05/2013). 

 

Enquanto as alunas realizavam a primeira parte da atividade, Eva tira uma 

dúvida com a intérprete a respeito da palavra face e seu significado (Trecho 35, Figura 

50).  

TRECHO 35: Eva dando significado para a palavra face (data: 28/05/2013). 

Eva: Face... F-A-C-E. 

Intérprete: Sim. 
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FIGURA 50: Sinal de face criado por Eva (data: 28/05/2013). 

 

Nesse momento, Eva cria um sinal − a mão direita passa pelo dorso da mão 

esquerda − e relaciona esse sinal com a palavra f-a-c-e. Com esse gesto, identifico um 

processo de internalização do conceito de face e de sua palavra no português escrito. 

Para a primeira atividade, Clara foi a que mais utilizou os materiais 

disponibilizados para a tarefa, Eva usou algumas vezes e Gina quase não os utilizou. 

No Trecho 36, percebemos Clara utilizando os cartazes para auxiliar em sua 

tarefa (Figura 51). 

TRECHO 36: Clara em procura do sólido de nome paralelepípedo nos cartazes (data: 28/05/2013). 

Intérprete: Qual é o próximo? [referindo-se à atividade de Clara]. 

Clara: P-A-R-A-L-E-L-E-P-I-P-E-D-O. 

Clara procura nos cartazes. 

Clara: Lá! Não... não [apontando para os sólidos nos cartazes]. 

 Clara continua sua procura, olha para a folha novamente e volta para os cartazes. Clara 

levanta de sua mesa e vai procurar mais de perto. 

Clara: Aquele! 

Clara, depois de identificar nos cartazes qual sólido se referia à palavra 

“paralelepípedo”, volta a sua mesa. 

Clara: Aquele comprido parece este aqui. [confere na sua folha]. 

Clara recorta e cola seu paralelepípedo sem a ajuda da intérprete ou da professora. 
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FIGURA 51: Clara utilizando os cartazes como forma de mediação de sua tarefa (data: 28/05/2013). 

 

Eva e Gina (Figura 52) também usam os cartazes para conferir as nomenclaturas. 

FIGURA 52: Gina consultando os cartazes para auxiliar em sua tarefa (data: 28/05/2013). 

 

Para solicitar o restante da primeira atividade, Clara mostra ter compreendido os 

conceitos de face, vértice e aresta (Trecho 37), utilizando os sinais negociados pela 

intérprete (vértice e aresta) e o mesmo sinal de face criado por Eva (ver Figuras 53, 54 e 

55). 

TRECHO 37: Instruções para a continuidade da atividade da tabela (data: 28/05/2013). 

Professora: Aqui vamos determinar o número de faces, depois os vértices e depois as 

arestas. [mostrando na folha as colunas a serem completadas] 

Clara: Vértice, face e aresta? 

Professora: Sim. 
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FIGURA 53: Sinal de vértice usado por Clara (data: 28/05/2013). 

 

FIGURA 54: Sinal de face utilizado por Clara (data: 28/05/2013). 

 

FIGURA 55: Sinal de aresta utilizado por Clara (data: 28/05/2013). 

 

Para o restante da tarefa, Clara utilizou os sólidos disponíveis para responder o 

número de faces, vértices e arestas de alguns poliedros.  Clara toma a iniciativa de 

levantar de seu lugar para buscar o sólido e usa o recurso de sua Língua de Sinais para 

contar o número de faces, arestas e vértices (Figura 56). Nesse momento, Clara foi 

capaz de utilizar o sólido geométrico como ferramenta para determinar o número de 

faces, vértices e arestas do sólido em questão. 
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FIGURA 56: Clara contando os vértices de um prisma de base hexagonal (data: 28/05/2013). 

 

A Libras é um sistema simbólico, portanto, o sinal faz a mesma função da 

palavra. Nesse momento, Clara não estabelece um diálogo com suas colegas ou 

professora, mas consigo mesma. Para (ARNOLDO JÚNIOR, 2010), é “o indício que a 

Libras não apenas tem a função comunicativa, mas que serve de estrutura para as 

operações psicológicas.” (p. 196). 

Nessa atividade, ficou claro o uso dos materiais concretos e dos cartazes como 

instrumentos mediadores para auxiliar as atividades. O homem se utiliza dos 

mediadores para auxiliá-lo em suas atividades no mundo em que vive, desenvolvendo-

se, assim, as funções psicológicas superiores. Depois de uma série de atividades 

realizadas anteriormente, as alunas ainda sentiam a necessidade dos elementos 

mediadores externos e buscaram nos sólidos e nos cartazes uma forma de mediar o 

conhecimento. 

Apesar de Clara apresentar maiores dificuldades e uma baixa autoestima, foi a 

aluna com o maior número de acertos (Figuras 57; 58 e 59) e surpreendeu-me sua 

autonomia e seu desempenho ao realizar essa atividade fazendo uso dos recursos 

disponíveis como mediadores para sua aprendizagem. 
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FIGURA 57: Atividade da tabela realizada por Gina (data: 28/05/2013). 

 

FIGURA 58: atividade da tabela realizada por Eva (data: 28/05/2013). 
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FIGURA 59: Atividade da tabela realizada por Clara (data: 28/05/2013). 

 

Nessa mesma atividade, Eva criou um sinal para face que foi usado também por 

Clara. Eva também utilizou do mesmo sinal criado por Gina em atividades anteriores. 

Esses sinais criados e usados pelas alunas se tornaram compartilhados, importantes para 

a comunicação. Apesar de suas explicações referentes a poliedros e não poliedros 

estarem invertidas entre um conceito e outro, realizaram corretamente a atividade.   

Na atividade da tabela, foi possível trabalhar os conceitos de faces, vértices, 

arestas, e também as representações dos sólidos no papel e suas nomenclaturas, como as 

classificações em poliedros e não poliedros.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Produto Educacional visa nortear o trabalho do professor que atua em salas 

de aulas com alunos surdos do Ensino Fundamental.  

Busquei planejar tais atividades de Geometria Espacial que desenvolvem tarefas 

que contemplassem a utilização de materiais manipulativos e outros recursos didáticos 

que favorecessem os aspectos visuais e, concomitantemente, estimulassem as interações 

interpessoais. Segundo Moysés (2011), o que se observa no ensino atual de Geometria é 

a apresentação de diferentes recursos visuais, no plano ou espaço, ligados a uma 

nomenclatura dos sólidos geométricos e às partes que os compõem, seguidos de 

fórmulas e exercícios repetitivos. 

Embora as atividades realizadas na pesquisa sejam muito próximas das 

atividades tradicionais de Geometria, elas apresentam algumas diferenças pontuais. O 

trabalho desenvolvido na turma foi mais dinâmico e havia disponibilidade constante dos 

materiais para serem utilizados nas tarefas. Aliado a isso, foi incentivado o diálogo 

através de perguntas e respostas, procurando incidir na zona de desenvolvimento 

proximal de cada aluna, respeitando sempre o ritmo de cada uma delas. 

 Foi determinante perceber que, no decorrer das atividades propostas, as alunas 

recorreram, inúmeras vezes, aos materiais disponíveis para auxiliá-las nas tarefas. Em 

algumas delas, aliás, as próprias alunas fabricaram os materiais, considerados por mim 

como artefatos mediadores de aprendizagem. Nas atividades de caráter mais abstrato, as 

alunas fizeram o uso dos recursos didáticos sempre que foi necessário, verificando-se, 

assim, uma capacidade potencial em realizar a atividade, embora ainda não consolidada. 

Pertinente mencionar que foi necessária, algumas vezes, uma intervenção para que esses 

materiais fossem usados de forma apropriada. Dessa maneira, percebemos que não é sua 

natureza que a torna abstrata e, sim, o fato do aluno mudar sua relação com os 

instrumentos de mediação. À medida que o aluno depende menos do material concreto, 

mais ele consegue abstrair. Nas atividades impressas “Nomenclaturas e classificações 

de sólidos” e “tabela” por exemplo, mostramos que as atividades consideradas abstratas 

pelo professor não devem ser privadas do uso dos materiais manipulativos, pois a 

abstração é um processo e os instrumentos de mediação auxiliam nesse processo. 
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Procuramos, dessa forma, com as intervenções e diálogos necessários, 

estabelecer ZDPs com a finalidade de obter um salto qualitativo das funções 

psicológicas superiores. Sobre o assunto, Moysés (2012) comenta que “criando zonas de 

desenvolvimento proximal, o professor estaria forçando o aparecimento de funções 

ainda não completamente desenvolvidas” (p. 34). Nas aulas de intervenção, a 

emergência de ZDPs possibilitou que as alunas adquirissem habilidades anteriormente 

não consolidadas, como desenvoltura para construir sólidos com vários materiais, 

estabelecer relações entre os sólidos geométricos, compreender conceitos da Geometria 

Espacial e estabelecer sinais em Libras para termos geométricos. Por exemplo, Clara 

conseguiu realizar a confecção de uma pirâmide usando canudinhos, o que até então só 

tinha conseguido fazer com a intervenção das colegas e da professora. Gina e Eva, que 

se engajaram em todas as atividades práticas, criaram e utilizaram vários sinais para 

termos geométricos que surgiram nas aulas de intervenção. Apesar de Irina ter 

conseguido desenvolver várias atividades sozinha, como confeccionar e desenhar 

sólidos, em minha opinião, o processo não foi tão proveitoso para ela. Esta era, 

geralmente, mais participativa e interessada nas aulas antes da intervenção, entretanto, 

percebi que ela ficou tímida, o que acredito ser devido às filmagens das aulas. 

Em todas as atividades, procurei explorar, discutir e ressaltar os conceitos 

estudados, deixando que as alunas explicassem o que tinham entendido. Dessa maneira, 

conseguimos, gradativamente, passar de atividades práticas para as representações 

simbólicas no papel. 

Importante destacar que, ao longo do trabalho, não houve intenção de se 

estabelecer sinais em Libras para cada termo matemático, no entanto, alguns foram 

surgindo, naturalmente, no decorrer das atividades (Apêndice C). As alunas criaram 

sinais e usaram sinais compartilhados por toda a turma em relação aos termos da 

Geometria, cada uma em seu ritmo. Percebemos que uma aluna, ao utilizar um sinal, 

influenciava algumas vezes suas colegas a utilizarem o mesmo sinal. Na medida em que 

determinado sinal era aprendido pelas alunas, este era ocasionalmente utilizado por elas 

em aulas posteriores. Analiso o fato como um processo no qual as alunas 

externalizavam algo que, de certa forma, internalizaram. Contudo, “a passagem do 

plano externo para o plano interno não se dá como uma simples cópia.” (MOYSÉS, 

2012, p. 29). Ao contrário, “ela transforma o próprio processo e muda suas estruturas e 

funções” (VYGOTSKY apud MOYSÉS, 2012, p. 30). Desse modo, vejo com bons 
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olhos o fato de as alunas se encontrarem em um processo de transformação. Elas 

mudam gradativamente, assimilando e até criando sinais. Reconheço que antes, apesar 

do uso de materiais manipulativos, o processo de ensino e aprendizagem tinha ênfase no 

ensino transmissivo, o que não possibilitava observar essas alunas em processo de 

aprendizagem mais efetiva. 

Portanto, é fundamental estimular o diálogo entre os alunos surdos, pois é 

através deles que os sinais não definidos surgem e podem ser compartilhados. Não 

tivemos um momento de "oficializar", nas aulas, cada termo que surgiu em Libras. 

Acredito que essa ação, além de definir uma linguagem única e compartilhada em sala 

de aula, estimularia alguns termos e conceitos que ficaram sem um sinal pré-

estabelecido. Corroborando com Sales (2013), “trabalhar com atividades preparadas e 

pensadas para ensinar o surdo, aliadas à língua de sinais, se configurou em uma 

experiência que proporcionou o envolvimento e o desenvolvimento do grupo de alunos 

surdos” (p. 161). 

Como resultado principal de pesquisa, identifiquei uma maior participação e 

autonomia em realizar as atividades por parte das alunas, mas, principalmente, por parte 

de Clara, que era a aluna com maior dificuldade e baixa autoestima. Foi possível 

ampliar o nosso vocabulário tanto em Libras quanto no português escrito. Identifiquei 

uma compreensão dos conceitos de poliedros e não poliedros da forma como foi dada, 

dos conceitos de face, vértice e aresta além, claro, das habilidades em confeccionar os 

sólidos usando de diversos materiais. 

Acredito que a questão das classificações dos sólidos em poliedros e não 

poliedros deixou lacunas em minhas aulas e, talvez, neste trabalho, fosse mais 

conveniente ter adotado as classificações dos sólidos em poliedros e corpos redondos, 

visto que apenas estes foram utilizados em nossas atividades. Além disso, os outros 

sólidos (que não são poliedros e não são corpos redondos) não são trabalhados no 

ensino básico, e são difíceis de serem confeccionados manualmente. Dessa maneira, 

permiti que as discussões em sala girassem em torno de sólidos que “rolam” e sólidos 

que “não rolam”, na linguagem das alunas. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A- Atividade Nomenclaturas e Classificações 

Atividade 

Nome: _____________________________________________________ 

1) Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna. 

A)                                                                                                                                                                                                                                             

              (       ) Cone                                                              

                                

                                         (        ) Cubo 

B)  

                                (         ) Pirâmide de base quadrada. planificado 

 

                       (        ) Cilindro. planificado 

C) 

                       (       ) Paralelepípedo ou Prisma de base retângular 

 

D)  

             (        ) Prisma de base hexagonal. planificado 

 

E) 

               (         ) Pirâmide de base triangular ou tetraedro 

 

F)  

 

 

G)  
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2) Classifique os sólidos geométricos em poliedros ou não poliedros: 

     

a)   

 

 

 

 

 

        

b)                       

 

 

 

c)  

 

 

 

d)                         

 

 

 

         

e)                               

 

 

                 

f)          

 

 

 

 

g)   
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APÊNDICE B- ATIVIDADE: TABELA 
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APÊNDICE C - SINAIS EM LIBRAS UTILIZADOS PELAS ALUNAS NO 

PERÍODO DAS ATIVIDADES 

 

Primeiro sinal utilizado pelas alunas para representar o prisma de base hexagonal 
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Segundo sinal utilizado pelas alunas para representar o prisma de base hexagonal 

 

 

Sinal para poliedros utilizado pelas alunas 
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Sinal de face utilizado pelas alunas 

 

Sinal de não poliedros utilizado pelas alunas 
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APÊNDICE D - ALFABETO EM LIBRAS 

 

 

Disponível em: 

http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo7/libras/unidade1/alfabeto_manual.htm 

Acesso: Julho de 2014. 

 

http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo7/libras/unidade1/alfabeto_manual.htm

