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RESUMO 

 

 

Esta proposta pretende investigar as contribuições que um projeto de ensino, desenvolvido 

em ambientes informatizados, pode trazer para o ensino-aprendizagem de Geometria 

Espacial em uma turma de 2º ano do Ensino Médio da rede pública na cidade de Entre Rios 

de Minas (MG). A inserção das novas tecnologias nas salas de aulas representa uma 

tendência do ensino de matemática que, integrada a outras metodologias, pode favorecer a 

relação ensino-aprendizagem e significar uma mudança de paradigma nos ambientes 

educacionais. A garantia de que essa é uma alternativa viável para o ensino de Geometria 

Espacial fundamenta-se no entendimento de que para ensinar aos diferentes são necessárias 

estratégias variadas. A interface amigável encontrada nos softwares GeoGebra e Sketchup 

foi o ponto de partida para a gestação desse projeto.  Como resultado, fica a fomentação 

das discussões sobre o uso das tecnologias no ensino de matemática, a certeza das 

contribuições positivas dos ambientes educacionais informatizados para o trabalho de 

professores e alunos, evidenciadas na pesquisa, e o recurso didático aplicável ao estudo 

introdutório da Geometria Espacial com cálculos de áreas usando o GeoGebra e ao estudo 

de Prismas e Cilindros através do Sketchup, ambos softwares livres.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Geometria Espacial. Software GeoGebra e 

Sketchup. 

 

ABSTRACT 

 

This proposal intends to investigate the contributions that a teaching project, developed in 

computerized environments can bring to teaching and learning of Space Geometry in a 

class of 2nd year of high school to the public network in the city of Entre Rios de Minas 

(MG). The insertion of new technologies in classrooms is a tendency for teaching 

mathematics, integrated with other methodologies, may favor the teaching and learning 

mean a paradigm shift in educational environments. Ensuring that this is a viable 

alternative for teaching Space Geometry, is based on the understanding that to teach the 

different strategies are required varied. The user-friendly software GeoGebra and found in 

Sketchup, were the starting point for the gestation of this project. The result is fostering 

discussions about the use of technology in teaching mathematics, the certainty of the 

contributions of computerized educational environments for teachers and students, 

evidenced in research and teaching resource applicable to introductory study of geometry 

with Space area calculations using GeoGebra and the study of prisms and cylinders using 

SketchUp, both free software. 

 

 

Key-words: Mathematics Education. Space Geometry. GeoGebra software and Sketchup.
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O fazer pedagógico de cada profissional da educação pode ser construído com um 

pouco do que aplaudiram enquanto alunos, permeado pela supressão do que foi para eles 

uma experiência negativa enquanto estudantes.  Entretanto, nem sempre os professores 

fazem essas reflexões e deixam ecoar aspectos que podem não favorecer o ensino e a 

aprendizagem. A construção de procedimentos que possam garantir o sucesso ou o 

fracasso no sistema educacional é iniciada com os professores ainda alunos e amadurece a 

partir de suas escolhas já no período profissional, através dos inúmeros questionamentos 

internos e/ou externos sobre suas práticas. 

A ausência dessa reflexão nas práticas educacionais tem dificultado alguns avanços 

na interface professor-aluno. Ao analisar estratégias de ensino utilizadas pelos professores 

nas salas, verifica-se que estas reforçam a ideia de que o professor deve ocupar a posição 

de referencial do saber e os alunos devem ir à escola para aprender o que ele irá transmitir. 

Nessa estrutura hierárquica, os alunos são totalmente passivos e devem comportar-se como 

receptores do conhecimento. Os profissionais que concebem o ensino sob esse prisma 

tendem a repetir durante longos anos os métodos, às vezes, ultrapassados de ensino, 

resistindo a evoluírem para novas e diferentes alternativas que, segundo eles, podem 

resultar em menor comodidade e maior quantidade de trabalho. Em alguns casos, 

consideram que abrir mão do tradicional para se aventurar com outras possibilidades 

metodológicas é um risco que pode representar o desgaste da imagem do professor como 

detentor do saber.  

Mais grave que rechaçar, sem reflexões, as evoluções metodológicas na sala de aula 

é a possibilidade de disseminação dessa mentalidade entre os alunos. Sendo estes futuros 

professores, é de grande responsabilidade o repensar das práticas pedagógicas, para que se 

quebre o ciclo do ensino realizado mediante metodologias de pouca eficiência, que se 

arrastam ao longo dos anos. Ampliar o potencial da escola em ensino e aprendizagem 

exige, de certo modo, um reconhecimento humilde de que a dinâmica da sociedade revela a 

necessidade de mudanças metodológicas que possibilitem ambientes educacionais mais 

eficazes. 

A demanda atual cresce em direção aos professores que assumem uma postura de 

mediadores do processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, é necessário formar 
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professores que pensem o ensino de Matemática de maneira diferenciada, especialmente 

em relação à forma de desenvolver os conteúdos matemáticos; professores que iniciem sua 

abordagem a partir de aspectos mais intuitivos, que estejam mais próximos do cotidiano do 

aluno, para então desenvolver a capacidade de formalização e garantir o aprendizado de 

matemática em toda a sua extensão. 

Há inúmeras demandas no mundo contemporâneo. Não se pode reduzir o papel da 

escola ao ensino dos conteúdos específicos de cada matéria, embora estes sejam essenciais. 

Deve-se reputar a sala de aula como um ambiente onde se despertam lideranças e onde 

devem ser trabalhados valores que permitam aos alunos progredirem em suas relações 

pessoais. A sala de aula, em alguns aspectos, deve ser encarada como uma miniatura do 

próprio mundo. Quanto mais preparado o aluno se tornar para conviver em sociedade, 

cuidar do meio ambiente, buscar a sua sobrevivência com dignidade, entre tantos outros 

aspectos, mais créditos serão revelados aos professores que participaram na educação desse 

aluno. 

Sendo o ambiente de sala de aula um lugar comum ao ensino e à educação, a 

Matemática não pode deixar escapar situações que desapropriem as urgências sociais. As 

atividades propostas aos alunos não podem reforçar, por exemplo, a degradação ambiental, 

ou ainda, as aulas devem permitir uma reflexão sobre atitudes éticas, morais e de 

cidadania. Caso contrário, o ensino de matemática poderia estar contribuindo para grifar 

atitudes incoerentes com temas que transitam pela educação. 

Um dos estágios mais imprevisíveis da sala de aula é o processo de verificação da 

aprendizagem.  Este pode desabrochar em uma alegria contagiante para aluno e professor, 

que conseguiram vencer aquela etapa proposta, mas pode ser também para ambos uma 

frustração sem tamanho ao perceberem que os inúmeros propósitos e alternativas 

encontrados ao longo do trabalho resultaram em migalhas de aprendizagem. Nas salas de 

aula grande parte dos alunos está concentrada unicamente em obter nota para aprovação no 

curso, ou ainda em alcançar a aprovação no vestibular. Aos que apresentam alguma 

defasagem mais evidente, resta-lhes recorrer aos métodos “salvadores”: tentar memorizar 

as fórmulas e talvez alguns exercícios, na expectativa de que lhes seja cobrada alguma 

questão parecida mais adiante. Dessa forma, as avaliações escritas precisam ser mais bem 

trabalhadas em suas diversas formas para que a partir delas se evidencie o que o aluno 

realmente conseguiu absorver e as deficiências que carecem de correção.  

No que tange à aprendizagem da Geometria Espacial, não podemos concebê-la a 

partir da habilidade de aplicação de fórmulas, o que obviamente equivaleria a empobrecê-
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la e limitá-la a aplicações descontextualizadas, que potencializam apenas a memorização. 

Os diversos processos históricos de descobertas matemáticas precisam ganhar as salas de 

aula. As demonstrações de fórmulas precisam ser entendidas como um desenvolver de 

caminhos possíveis na solução de atividades e não como uma tarefa exclusiva do professor 

cujo entendimento não é partilhado pelo aluno. Os trabalhos da sala de aula devem buscar 

aprimorar os procedimentos intuitivos, recriando os estágios vivenciados pelos alunos ao 

longo da trajetória escolar para que a abstração mais avançada esteja sustentada em pilares 

mais sólidos. 

Desse modo, pode-se garantir uma grande evolução no conhecimento adquirido 

pelo aluno que percorre os caminhos das descobertas no ensino da Geometria Espacial, 

partindo de estágios mais simples em direção a situações de maior complexidade. O aluno 

que desenvolve sua capacidade de visualização e é conduzido ao desenvolvimento dessas 

habilidades, após ter percorrido a escuridão e o vazio, depara-se enfim com o 

encantamento e a satisfação de ter conquistado esse novo estágio de luz e brilho, que é o 

conhecimento. 

Na sociedade capitalista, o conhecimento matemático passa a valer um pouco mais. 

Na história dos lucros e da comercialização de mercadorias, torna-se necessária a avaliação 

do que é mais interessante do ponto de vista econômico, de forma que, tanto para comprar 

como para fabricar e vender, passa a ser importante o conhecimento que possa iluminar o 

melhor caminho. Por exemplo, há inúmeras embalagens em formatos diversos e o 

fabricante precisa descobrir aquela que gastará menos matéria-prima sem comprometer a 

apresentação e o manuseio do produto, pois isso pode garantir um menor custo, que resulta 

em um produto mais competitivo.  

Numa outra vertente, pode-se perceber a relevância do conhecimento de Geometria 

Espacial na construção civil, através dos cálculos de área e volume presentes em uma 

habitação. Nem sempre os profissionais que atuam nas obras de construção civil fazem o 

cálculo da forma como este normalmente é proposto na sala de aula. Por exemplo, para se 

calcular a quantidade de tijolos de uma parede, os construtores dividem a área de vedação 

da parede pela área da superfície de um tijolo acrescida da argamassa.   

A presença da matemática, através da geometria, pode ser revelada no ângulo reto 

formado pelas duas paredes de uma residência e nos pisos que se encaixam com exatidão. 

Esse é um processo trabalhoso na locação da obra devido à irregularidade dos terrenos, 

mas com um pouco de conhecimento matemático torna-se uma tarefa menos complicada.  
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Esse é o esboço da trajetória desta proposta, que buscou um elo entre os desafios do 

cotidiano e a sala de aula, no sentido de reduzir as angústias dos discentes e ensinar-lhes a 

utilizar em seu dia a dia um pouco da Matemática que aprendem na escola. É uma proposta 

centrada na Geometria Espacial que permite transitar pelas experiências vivenciadas pelo 

aluno fora de sala, apresentando de forma mais concreta as aplicações matemáticas. E 

ainda, que tem nas tecnologias um veículo de comunicação que favorece que a presença 

dos diversos atores na sala de aula seja conduzida por esta única melodia: as diversas 

descobertas do mundo através da matemática.  

 

 

1.1. Motivação e relevância do trabalho 

 

 

Sem distanciar muito, busca-se abstrair neste momento como surge essa proposta. 

Os canteiros de obras, que representaram a viabilidade econômica para custear os estudos 

do pesquisador, permitiram a garantia de sua formação no Ensino Fundamental e Médio, 

bem como lhe trouxe diversas reflexões. Os pedreiros e carpinteiros, que não tinham 

passado pelo sistema formal de ensino, conheciam uma matemática que, em alguns casos, 

permitia cálculos de áreas, volumes e materiais para as obras. Eram bons em cálculos com 

“regra de três”, mesmo sem terem tido acesso à teoria referente a esse assunto.  

Por alguns anos, a história de convivência direta com o trabalho foi interrompida. 

Ao ingressar no curso técnico de informática, o pesquisador passou a conviver com outra 

realidade. Foi um momento de experimentar algumas aplicações da Matemática. Nesse 

curso, os procedimentos da programação de computador poderiam favorecer outros 

processos de aprendizagem. Na construção dos programas deveriam ser dadas instruções 

para os computadores, através dos comandos da linguagem, em um rigor lógico 

extremamente refinado. Isso acabou por desenvolver no pesquisador as habilidades 

necessárias ao trabalho com o ensino de matemática em sala de aula. O processo de 

demonstrações exige um rigor mesclado pela lógica, não se abstendo de dizer que nos 

bastidores dessas tarefas nascia o professor. A exigência dos processos de programação 

para que as tarefas fossem executadas acabava trazendo uma demanda similar à dos 

sistemas de ensino quando se inicia um conteúdo inédito para os alunos, é preciso dizer em 

mínimos detalhes, resguardadas as diversas diferenças que permeiam as relações humanas.  
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Outro aspecto que deve ser pontuado na formação do pesquisador é a presença do 

desenho técnico. A matriz curricular do curso técnico de Informática Industrial 

contemplava essa disciplina por dois anos em um total de cento e cinquenta horas. Foi uma 

experiência importantíssima. O desenho em épura permitia um processo de construção 

mental que favorecia o trabalho com situações da Geometria Espacial, por exemplo. O 

exercício de construir sólidos com as visões em plano vertical (PV), sobre o plano 

horizontal (PH) e sobre o plano lateral (PL) foi um processo de refinamento das 

construções geométricas e de muitas propriedades que passam despercebidas quando não 

se fazem construções mais rigorosas. O rigor das construções do desenho técnico passa a 

configurar uma das bases estruturais de demonstrações exigidas em teoremas que 

envolvem a geometria. 

Então chegou o momento das contribuições da Engenharia Elétrica. A princípio 

parece não ser possível encontrar interseção entre um professor de matemática e um curso 

de engenharia. A professora de cálculo do referido curso estava iniciando um novo estágio 

no ensino desse conteúdo. Ela fazia um acompanhamento personalizado de cada aluno, 

tentando fazer leituras das principais deficiências, para então desenvolver suas aulas. 

Chamou a atenção do pesquisador aquela metodologia, que buscava corrigir problemas 

herdados nos mais variados níveis e dos mais variados tipos, como forma de garantir um 

aprendizado mais efetivo.  

Somaram-se ainda a essa experiência as exigências de uma matemática aplicada aos 

diversos segmentos da engenharia. A Matemática tinha papel importante na solução de 

problemas nesse campo. Nesses procedimentos houve uma maturidade de conceitos e 

propriedades. Acredita-se que aqui está um pouco do construto referente aos trabalhos 

envolvendo fragmentos da resolução de problemas que aparecem nas atividades 

profissionais do pesquisador. 

Durante o curso de engenharia, o pesquisador iniciou sua formação ministrando 

aulas de matemática em uma quinta série. Abria-se, assim, essa nova vertente de sua 

carreira profissional. Fascinado pelo trabalho de sala de aula, era hora de ir buscar uma 

melhor formação através do curso de Licenciatura em Matemática, durante o qual foram 

aproveitados alguns créditos e galgados importantes degraus na área de formação humana 

e áreas afins ao ensino.  

Em um processo de aglutinação de todos esses procedimentos, iniciou de forma 

mais efetiva o trabalho em sala de aula, onde muitas inquietações foram-se tornando mais 

evidentes. Um aspecto que lhe chamava à atenção refere-se ao fato de vários alunos 
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conseguirem terminar o ensino fundamental sem uma compreensão clara de cálculo de área 

ou, ainda, tendo dificuldades para resolver os problemas cotidianos envolvendo esse 

conteúdo. Os alunos não conseguiam aplicar o Teorema de Pitágoras e, principalmente, 

não conseguiam migrar da sala de aula para o cotidiano. Alguns compreendiam os 

conceitos e sabiam resolver muitos exercícios, mas não conseguiam inseri-los como 

ferramenta facilitadora do seu dia a dia. 

O pesquisador começou também a observar que os alunos não apresentavam uma 

boa evolução quando era necessário um raciocínio mais apurado na Geometria Espacial. A 

visualização ou construção mental de um determinado sólido era uma tarefa difícil, por 

exemplo, quando havia a necessidade de calcular a diagonal de um paralelepípedo ou a 

altura de uma pirâmide, pois os alunos tinham dificuldade de encontrar os triângulos 

retângulos para realizarem os cálculos. Essa estrutura cognitiva que era exigida sempre 

parecia muito abstrata.  

Entre as inquietações apareciam os currículos de Ensino Fundamental e Ensino 

Médio que nem sempre estavam estruturados de forma longitudinal. Embora não fosse 

possível enfocar todos os conteúdos, em alguns momentos intuições equivocadas não 

favoreciam o andamento da disciplina em séries posteriores. Como ilustração, considere-se 

a seguinte atividade: um aluno de ensino fundamental deseja calcular o ângulo entre os 

ponteiros de um relógio analógico. Essa não seria uma atividade simples se esse aluno, nas 

primeiras séries do ensino fundamental, ao desenhar um relógio marcando quatro horas e 

vinte minutos, apresentasse os ponteiros literalmente alinhados. É momento de ter mais 

cuidado na representação concreta para que ela não caminhe em direção contrária ao que 

lhe será exigido em séries posteriores. É o que ocorre quando um aluno tem o primeiro 

contato com a Geometria Espacial através de material concreto, como palitos ou massa de 

modelar. Não se pode deixar de considerar as propriedades referentes ao tamanho das 

arestas, ou outras propriedades que mudariam a classificação dos sólidos construídos, pois 

isso poderia induzir esse aluno ao erro.  

Isso são apenas fragmentos de aspectos que devem ser criteriosamente observados. 

As crianças dão conta de apreciar detalhes, uma vez que fazem parte de um universo 

relativamente pequeno e isso lhes garante absorver mais informações sobre o que lhe é 

apresentado.  

Apesar de todas as experiências que a sala de aula lhe pôde proporcionar, seja como 

aluno ou como professor, o pesquisador entende ser pertinente propor um trabalho de 

pesquisa que possa permitir uma reflexão maior sobre os diversos procedimentos adotados 



 

 

16 

para o ensino e a aprendizagem da geometria espacial. Muitas novas experiências ainda 

serão necessárias até que esse conteúdo deixe de ser um grande entrave à vida de tantos 

estudantes de nível médio. 

Esta pesquisa nasce permeada por várias ferramentas metodológicas. Transita pela 

informática, que se deslancha ao longo do tempo como uma ferramenta auxiliar no 

exercício de diversas profissões. Espelha a prática do pesquisador em outras áreas do 

conhecimento. Reflete os conhecimentos teóricos e as trocas de experiências que a 

formação continuada permite. Retrata um pouco da convivência do pesquisador com seus 

diversos alunos em mais de dez anos trabalhando com a Matemática. E vem, sobretudo, 

tentar apontar caminhos ou quebrar paradigmas no ensino-aprendizagem desse conteúdo e 

até no de outros. 

Parecia bastante complexo eleger o tema da pesquisa, o que deve ser comum no 

mestrado profissional. O exercício da profissão acaba possibilitando caminhos alternativos 

e a experiência em sala de aula permite evidenciar diversos desafios. Mas, por outro lado, o 

diálogo e a troca de experiências entre os profissionais da área vão-nos permitindo obter 

respostas para essa questão. 

Houve um momento em que este projeto não tinha como foco esse conteúdo, 

encontrando-se, em determinado momento, na interface entre modelagem e tecnologias 

informacionais e comunicacionais. Entretanto, durante todo o tempo esta pesquisa contou 

com a motivação de alguém que vivenciou momentos cruciais no exercício do magistério e 

que também contemplou confortavelmente a satisfação de alunos ao se apropriarem do 

conhecimento de forma efetiva. Os inúmeros diálogos entre as diversas experiências e os 

teóricos do assunto tornaram a tarefa em sala de aula mais prazerosa e menos árdua, além 

de ampliarem o leque disponível para o pesquisador, contribuindo aos poucos para a 

transparência de sua escolha.  

 

 

1.2. Justificativa do trabalho 

 

 

Segundo Costa, Bermejo e Moraes (apud MORACO; PIROLA, 2005), a Geometria 

Espacial encontra-se desvinculada da Geometria Plana. Isso pressupõe que os alunos detêm 

o conhecimento desta última no início do trabalho com a Geometria Espacial. Moraco e 

Pirola (2006, p.263) também afirmam: “a Geometria Espacial é trabalhada, atualmente, 
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desvinculada dos conceitos de Geometria Plana, visto que os professores pressupõem o 

domínio desse conteúdo pelos alunos. No entanto, deve haver relação entre os conteúdos já 

vistos e propostos”. 

A Geometria Espacial, que muitas vezes, na prática pedagógica, está desvinculada 

da geometria plana, em muitos momentos também não consegue ser atada à realidade do 

aluno, o que poderia dar um incentivo a mais em seu aprendizado. É dever da escola 

possibilitar a conexão entre os diversos conteúdos ensinados e o dia a dia. Porém, nem 

sempre essa é uma missão simples e direta e às vezes torna-se impossível fazer uma 

matemática aplicada, mesmo no Ensino Médio. Entretanto, a prática pedagógica que 

consegue favorecer essa relação escola-realidade acaba por ganhar espaço na motivação 

dos alunos. 

Se a geometria é ou não aplicável à realidade, essa não é a questão. Muitos 

exemplos dessa relação de familiaridade já se encontram difundidos em diversas áreas do 

ensino. E vários autores mencionam essa relação, como pode ser visto em Filho (2002): 

  

Considera-se que não haja dúvidas quanto à importância da Geometria em seu 

papel básico, não só na Matemática, mas também em diversas áreas tais como: 

Engenharia, Arquitetura, Física, Astronomia etc. Além disso, mesmo no ensino 

dos números são empregados modelos geométricos que devem ser dominados 

(...) (FILHO, 2002, p.16). 

 

O simples reconhecimento da existência de uma relação entre geometria e realidade 

não garante, na prática, a inserção desse conteúdo no dia a dia do aluno, muito menos sua 

compreensão a respeito desse fato. É necessária uma interferência da escola no sentido de 

flexibilizar essa relação. Assim, como evidencia Filho (2002), a escola herda mais esse 

papel: 

 

A linguagem geométrica está de tal modo inserida no cotidiano, que a 

consciência desse fato não é explicitamente percebida. É dever da escola 

explicitar tal fato a fim de mostrar que a Geometria faz parte da vida, pois 

vivemos num mundo de formas e imagens  (FILHO, 2002, p.16). 

 

Neste trabalho há uma proposta de interação mais ativa dos estudantes com 

conhecimentos cotidianos da construção civil. Com isso, deseja-se aumentar a motivação 

dos alunos na apropriação de conceitos de Geometria Espacial. Tais ideias estão em 

consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, que ressaltam a 

importância de despertar a motivação do aluno a partir de atividades inerentes à sociedade 

em que ele vive. 
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Contemplar a necessidade da sua adequação para o desenvolvimento e promoção 

do aluno, com diferentes motivações, interesses e capacidades, criando 
condições para a sua inserção num mundo em mudanças e contribuindo para 

desenvolver as capacidades que deles serão exigidas em sua vida social e 

profissional (PCNEM, 1999, p.251). 

 

 Essa nova realidade de constantes mudanças nos processos de ensino para que se 

revelem aos alunos habilidades requeridas na nova sociedade deixa também espaço a 

caminhos novos para o processo de ensino-aprendizagem, como sugerem os Parâmetros 

Curriculares em relação à informática (PCNEM, 1999): 

  

Reconhecer o papel da Informática na organização da vida sócio-cultural e na 

compreensão da realidade, relacionando o manuseio do computador a casos 
reais, ligados ao cotidiano do estudante, seja no mundo do trabalho, no mundo da 

educação ou na vida privada (...), bem como reconhecer a Informática como 

ferramenta para novas estratégias de aprendizagem, capaz de contribuir de forma 

significativa para o processo de construção do conhecimento, nas diversas áreas 

(PCNEM, 1999, p.186).  

 

Mas os computadores surgiriam apenas mais tarde. Antes disso, o advento das 

tecnologias trouxe a possibilidade de se utilizarem outros recursos em sala de aula: a TV e 

o vídeo. Parecia então ser essa a saída triunfal que iria permitir um grande avanço em 

termos de aprendizagem. Para a matemática, no entanto, talvez não tenha sido uma 

mudança tão significativa. Isso porque os processos que deveriam ser alterados não o 

foram, ou seja, os alunos continuavam passivos no processo de ensino-aprendizagem. Por 

outro lado, com a chegada do computador, cria-se uma nova demanda. O aluno, que até 

então apenas assistia ao que estava sendo transmitido na tela da TV, começa agora a ter 

que usar o teclado e o mouse para que algo aconteça na tela. Ele deixa a cadeira de 

espectador e passa a realizar ações no sentido de desenvolver suas capacidades em 

determinado assunto. Se isso já era bom, ainda poderiam as aulas ter uma roupagem 

investigativa através de atividades que pudessem representar trajetórias intrigantes aos 

alunos. Uma garantia a mais de que essa era uma possibilidade ímpar que surgia para a sala 

de aula. 

De posse dessas questões, pode-se agora fazer presente um pouco das leituras sobre 

a prática em sala de aula e das teorias que abordam esse tema. Os alunos apresentam 

dificuldade acentuada no aprendizado de geometria e, em particular, da Geometria 

Espacial. Essa dificuldade não está concentrada apenas em umas poucas escolas, o que 
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poderia ser um problema local. Trata-se de uma realidade que assombra muitos 

profissionais pela cidade, estado ou país, conforme mostram os dados de rendimento dos 

alunos em provas como as Olimpíadas de Matemática e o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). 

 

 

1.3. Questões motivadoras 

 

 

Há pouco mais de vinte anos os professores de matemática trabalhavam com 

quadro e giz e tentavam desenhar cilindros, cubos, esferas e outros sólidos. Nesse curto 

período, frente à história da humanidade, uma avalanche de acontecimentos ocorreu. Entre 

as transformações mais significativas talvez estejam a dinamização dos processos de 

comunicação através da evolução dos computadores, a disseminação da internet e, por 

último, a ampliação dos sistemas-suporte para a comunicação por celulares.   

Desse modo, apresentam-se os pressupostos para o desenvolvimento desta 

pesquisa:  

- Será que existem formas de dinamizar e enriquecer os processos de ensino-aprendizagem 

de Matemática, se os profissionais se desprenderem dos procedimentos mais tradicionais e 

passarem a buscar novas alternativas como, por exemplo, a contextualização de alguns 

assuntos em situações do cotidiano dos alunos? 

-As escolas têm um papel fundamental na construção cultural dos indivíduos, bem como 

em sua inserção na sociedade como cidadãos críticos e conscientes. Nessa perspectiva, não 

seria também razoável que as escolas desenvolvessem habilidades referentes ao mundo 

contemporâneo, como o uso de tecnologias? 

-Se entre o grupo de pessoas que mais se encanta com as tecnologias estão adolescentes e 

jovens, que parecem não abrir mão dos celulares, computador, MP3, MP5 e outros tantos 

aparelhos, será que a utilização de tais recursos em sala de aula não poderia também 

contribuir para o ensino, motivando e despertando o interesse dos discentes? 

-Por fim, sendo a Geometria Espacial um assunto que exige melhor visualização e 

sabendo-se que existem softwares capazes de favorecer e aperfeiçoar a representação 
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através do desenho, não seria conveniente utilizar o potencial dos computadores para 

vencer as dificuldades do “quadro negro” na visualização dos sólidos? 

As questões levantadas passam pelo crivo de que ensino e sociedade não se encontram em 

planos diferentes. Por isso, busca-se elencar elementos presentes na vida dos alunos que 

possam contribuir para o aprendizado dos conteúdos, criando uma estrutura que auxilie e 

dê suporte a construções mais atraentes e inquietantes.  

 

 

1.4. Questão da pesquisa 

 

 

A geometria é iniciada ainda nas primeiras séries do Ensino Fundamental e 

construída ao longo da vida estudantil por diversos caminhos. Nas séries iniciais tem-se o 

momento de contato com o concreto
1
. Nesta fase torna-se importante a manipulação e o 

contato direto com objetos ou outros aparatos em que estejam presentes os elementos da 

Geometria. 

Nas quatro séries finais do Ensino Fundamental, parte do ensino está também 

focada na Geometria: diversos teoremas, atividades com medidas, exercícios envolvendo 

ângulos e ainda a necessidade da convivência com problemas aplicados que envolvem a 

Geometria. 

No Ensino Médio abre-se o campo da geometria em pelo menos dois focos mais 

perceptíveis: Geometria Espacial e Geometria Analítica. As duas, de fundamental 

importância e com passagens notáveis por todo o conhecimento que vem sendo acumulado 

pelos alunos ao longo de todas as séries. Mas embora ambos os ramos da geometria 

pudessem suportar as nuances deste trabalho, seria difícil abordar com profundidade todos 

esses aspectos, a fim de trazer contribuições significativas. Dessa forma, foi feito um 

recorte para buscar respostas à seguinte questão: 

 

Que contribuições uma proposta de ensino, motivada pelo cotidiano da construção civil 

e implementada em ambientes educacionais informatizados, pode trazer para a 

                                                
1 Refere-se à possibilidade de o aluno desenvolver atividades matemáticas com algo que seja palpável e que 

possa auxiliar as operações ou o raciocínio através da manipulação de objetos.  
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aprendizagem de Geometria Espacial em uma classe do 2º ano do Ensino Médio de uma 

escola pública de Entre Rios de Minas? 

 

 

1.5. Objetivos da pesquisa 

 

 

1.5.1. Objetivo Geral  

 

 

Apresentar uma proposta de ensino de conteúdos da Geometria Espacial através de 

atividades com aplicabilidade matemática em situações do cotidiano da construção civil 

utilizando os softwares livres: Sketchup e GeoGebra. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos  

 

 

- Apresentar a Geometria Espacial através de uma metodologia que busque a interação 

entre a sala de aula e as experiências vivenciadas por alunos e professores. 

- Desenvolver os conceitos de área e volume de Prismas e Cilindros a partir de 

elementos da Construção Civil, realizando atividades em Laboratório de Informática. 

- Planejar, desenvolver e avaliar um Projeto de Ensino com alunos do 2
o
 ano do Ensino 

Médio; 

- Produzir um material de aplicação didática seguido de um pequeno manual de 

utilização do software sketchup, de forma a favorecer o ensino e a aprendizagem da 

Geometria Espacial. 

 

 

1.6. Da organização  

 

 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos, sendo o primeiro uma 

introdução em que o pesquisador faz um diálogo entre sua história profissional e os 
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aspectos instigantes que irão gerar a pesquisa. Para esse capítulo buscou-se transitar entre 

as diversas experiências vivenciadas pelo pesquisador como aluno, como professor e, 

finalmente, revelando fragmentos do olhar pesquisador. É um capítulo que aponta os 

aspectos que justificam a pesquisa, a questão norteadora e, ainda, os objetivos deste 

trabalho. 

O segundo capítulo trata do ensino da Geometria. Inicia-se com um breve histórico 

geral, faz-se um recorte para apresentar algumas reflexões entre Geometria e os currículos 

brasileiros e em seguida focam-se os aspectos referentes ao ensino da Geometria Espacial. 

O terceiro capítulo retrata as tecnologias, destacando as evoluções desencadeadas a 

partir da segunda metade do século passado, perpassa pelas tecnologias utilizadas no 

ensino e discute sua contribuição no estudo da Geometria. Busca-se pontuar algumas 

potencialidades e limites das tecnologias no ensino. 

No quarto capítulo está detalhada a pesquisa, que traz os processos metodológicos, 

as aulas de observação e interação do pesquisador com o ambiente da pesquisa, as 

atividades desenvolvidas e os dados coletados. E por fim a análise, que consiste num 

diálogo entre o referencial teórico e os dados obtidos na pesquisa.  
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2. O ENSINO DA GEOMETRIA: DA HISTÓRIA PARA O CONTEXTO DA SALA 

DE AULA 

  

 

A história das descobertas matemáticas revela que não foi tão simples a 

formalização dos conhecimentos acumulados até hoje. É bom que os professores de 

Matemática estejam atentos a isso. Muitas formalizações só se tornaram possíveis depois 

de alguns séculos. Em relação a muitos trabalhos com a geometria, várias descobertas 

nasciam da necessidade cotidiana dos povos antigos. Isso pode ser elemento fundamental 

do aprendizado. A motivação que esses povos tinham para suas descobertas era fomentada 

por suas inúmeras necessidades pessoais, como retrata César e Tadeu (2003): 

 

Quando citamos o verdadeiro conhecimento matemático, estamos nos referindo 

ao conhecimento empírico. Historicamente os pioneiros em conhecimento 

matemático buscavam sua inspiração em situações problemas que de fato 

existiam, ou seja, situações reais (CÉSAR; TADEU, 2003, p.88). 

 

Sabe-se que os egípcios apresentavam sólidos conhecimentos em geometria. A 

evidência dessa realidade estava estampada nas pirâmides construídas, que motivavam o 

estudo da geometria. Um aprendizado faz-se com persistência, com dedicação, como 

também se faz a partir de elementos desafiantes gerados por problemas reais e que carecem 

de novas descobertas para a sua solução.  

Não é possível reinventar o que já é conhecido pela humanidade, o que 

representaria um enorme retrocesso. Na história pessoal de cada aluno há um tempo 

dedicado ao aprendizado do que já está consolidado como conhecimento e, a partir daí, ele  

passa a estar pronto para iniciar sua contribuição para a evolução da humanidade. Nota-se, 

dessa forma, que se leva muito tempo para que cada um possa apresentar resultados 

significativos de seu crescimento intelectual e perceber de verdade como a escola é útil. 

Nesse sentido, o que é possível é ir reapresentando os diversos entraves vivenciados pela 

humanidade, deixando que os alunos passem por atores de um tempo remoto.  

Sem retroceder muito na história da educação brasileira e tendo como foco o ensino 

de geometria, tomemos como início o século XVII e veremos, através de Valente (1999), 

que houve um período da história, a partir de 1730, em que a geometria tinha sua 

importância. Nessa época o ensino dava-se nas escolas jesuítas, militares e escolas 
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técnicas. Era um período em que a educação não era pensada de forma plural e poucos 

tinham garantido o acesso ao ensino gratuito. 

Mais tarde, a partir da Primeira República, o sistema educacional brasileiro começa 

a ampliar no sentido de possibilitar o ingresso de estudantes em sistemas públicos, embora 

privilegiando a formação de elites, como assinala Piletti (1997). 

 

Durante toda a Primeira República manteve-se no Brasil a dualidade de sistemas 

e de competências em matéria educacional: de um lado o sistema federal, cuja 

principal preocupação era a formação das elites, através dos cursos secundário e 

superior; de outro lado, os sistemas estaduais que, embora legalmente pudessem 

instituir escolas de todos os graus e modalidades, limitavam-se a organizar e 

manter a educação das camadas populares – ensino primário e profissional – 

assim mesmo de forma bastante precária (PILETTI, 1997, p.58). 

 

A partir de 1891, Benjamim Constant, apoiando-se em ideias de Augusto Comte, 

aponta para uma reforma que visa reorientar o sistema educacional brasileiro a partir de 

uma concepção positivista. Esta corrente, como narra Giles (1987), nasce contemporânea a 

muitas indústrias e consequentemente próxima à disseminação da tecnologia que ocorre 

com a montagem dos processos de fabricação industrial: 

 

Benjamim Constant tenta substituir o currículo de teor acadêmico-humanista por 

um programa de estudos mais ampliado e abrangente, incluindo estudos 
científicos, de acordo com as inspirações positivistas do seu ator, Augusto 

Comte. Também propõe a seriação do ensino e uma organização maior do 

conjunto do programa de estudos (GILES, 1987, p.288). 

 

Nesse período a educação tende a perder o referencial mais humanista e somente 

mais tarde é que passará a sofrer influências mais cívicas e nacionalistas. Tem-se, ainda, 

um período em que a pluralização do ensino encontra-se na contramão das propostas, 

sendo evidente a elitização do ensino. Segundo Ghiraldelli Jr (1994, p.86): “a legislação era 

clara: a escola deveria contribuir para a divisão de classes e, desde cedo, separar pelas 

diferenças de chances de aquisição cultural, dirigentes e dirigidos”. 

Até esse período não há evidências de preocupação com a educação em sentido 

mais amplo. Há uma política clara em garantir a hierarquia de poderes e um interesse em 

manter as coisas da forma que se encontram. Nesse sentido, a educação apenas serve de 
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ponto de apoio para a realização dos interesses dos dirigentes da nação. Até esse momento, 

a Matemática encontrava-se dividida em Aritmética, Trigonometria, Álgebra e Geometria. 

O ensino de Geometria Espacial surge no currículo escolar de nosso país a partir de 

1930. Como evidencia Muller e Nehring (2006, p.1), antes desse período, a Geometria, 

Álgebra, Aritmética e Trigonometria eram disciplinas isoladas e tratadas de modo 

fragmentado nos cursos primário e secundário.  

Ainda segundo as autoras, o ensino de Geometria Espacial era focalizado de modo 

mais cuidadoso nos cursos profissionalizantes de artilharia, nos quais se permitiam 

aplicações específicas. 

Euclides de Medeiros Guimarães Roxo, por sua vez, traz grande contribuição às 

discussões sobre o ensino da matemática no Brasil, quando, em atuação como professor no 

colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, cria um currículo de Matemática que visa unir os 

diversos campos, até então fragmentados, da Matemática. 

A criação do Ministério da Educação e Saúde ocorre em 1930 e a partir dele, 

inclusive com ajuda de Euclides Roxo, desencadeia-se a reforma Francisco Campos, com 

uma nova estruturação de proposta curricular do ensino. 

Um fato marcante na história da Educação Matemática do século XX, que impactou 

profundamente o ensino de Geometria no Brasil e que, segundo Meneses (2007), acentuou 

as dificuldades no ensino de Geometria, foi o Movimento da Matemática Moderna, que 

centrava o estudo da matemática a partir da teoria dos conjuntos. No Brasil isso significou 

um abandono bastante significativo do ensino de geometria e uma defasagem na formação 

dos professores: 

 

Esse abandono, percebido principalmente durante os anos de 1960 a 1990, 

também se refletiu nos cursos de graduação de professores e nos cursos de 

magistério, pois esses cursos não tinham preocupação e nem um currículo 

voltado ao ensino de geometria, fato esse que foi responsável pela geração de 

inúmeros professores órfãos dessa formação e, consequentemente, sem a 

consciência da importância da aprendizagem desse conteúdo (MENESES, 2007, 
p.3).   

 

Esses são apenas alguns fragmentos de história, para que se possa ter ideia do quão 

delicado é avançar no sentido de garantir um ensino plural e ainda desafiar todos os limites 

históricos do sistema educacional. Para sermos mais incisivos, no que tange ao sistema 

educacional, podemos citar Valente (1999) que afirma que em épocas bem recentes o 

ensino de geometria não tem sido muito valorizado.  

 



 

 

26 

(...) o ensino da geometria foi abandonado no ensino primário e passou a fazer 

parte apenas do secundário. Podemos perceber que neste momento a geometria 

ingressa na vida do educando somente no ensino secundário Valente (apud 

MULLER; NEHRING, 2004, p.5). 

 

Frente a esses aspectos, o aluno que ingressa no sistema educacional brasileiro pode 

ter como herança ícones de alguns ou de todos esses instantes vividos pelo ensino de 

matemática e principalmente da Geometria Espacial. Se os reflexos históricos não são 

determinísticos, estes permeiam as salas de aulas como consequência da ausência da 

reflexão pessoal dos profissionais que reproduzem inconscientemente o que receberam. 

 

 

2.1 O Ensino de Geometria no Brasil 

 

 

O que é possível perceber é que a inserção da geometria nos currículos apresentou 

muitos entraves, que fizeram desse conteúdo um dos que menos aprendizado 

proporcionou. Desde as dificuldades encontradas pelos alunos até os problemas que 

perduram por falta de estratégias metodológicas ou, ainda, de uma boa formação inicial 

dos professores. Nesse sentido, a geometria não representou, dentro dos currículos, um 

conteúdo relevante. A valorização de uma tendência de ensino da matemática que não 

potencializava a Geometria quase permitiu a extinção desta dos currículos. 

Por outro lado, ao contemplar atualmente o ensino de geometria, é possível 

observar as diversas contribuições que a Geometria pode trazer para o educando. As 

recentes formas de abordagem desse conteúdo têm despertado maior interesse dos alunos. 

Há estratégias bastante criativas e que têm permitido que os alunos aprendam em um 

ambiente lúdico.  

Os jogos matemáticos, por exemplo, são formas alternativas de abordagens. Estes 

têm conquistando um espaço na sala de aula e podem representar uma opção importante 

quando programados dentro de um conteúdo com fins específicos. Os quebra-cabeças 

podem favorecer a reorganização de uma superfície e apontar maneiras diferentes de 

calcular uma área. Basta, para isso, que os elementos desse brinquedo sejam figuras 

geométricas das quais os alunos possam determinar a área e, avançando um pouco mais, 

essas figuras podem ser a representação em escala, de terrenos, lotes etc.  
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Uma das restrições, frente a essa metodologia, é que dificilmente a matemática vai 

ser um jogo prazeroso todo o tempo. Em alguns momentos, os alunos serão derrotados 

quando buscarem a solução de exercícios matemáticos. Dessa forma, haverá frustração 

quando, em certas atividades, a capacidade de entendimento precisar ser mais evoluída 

para que ele consiga transpor a barreira do desconhecido. Outra dificuldade refere-se à 

motivação do aluno, quando descobre que no momento que detém determinado 

conhecimento e começa a acertar todas as atividades já é hora de migrar para outro desafio.  

Uma das formas de não deixar o aluno perder a motivação é estimular-lhe a 

criatividade através da solução de atividades geométricas. Nesse conteúdo, abrem-se 

precedentes para que o aluno encontre o caminho de solução, que não será necessariamente 

aquele formatado pelo professor previamente. Pavanello (1995) acentua aspectos 

importantes desencadeados pelo ensino de Geometria: 

 

Não se pode negar que a geometria oferece um maior número de situações nas 

quais o aluno pode exercitar sua criatividade ao interagir com as propriedades 

dos objetos, ao manipular e construir figuras, ao observar suas características, 

compará-las, associá-las de diferentes modos, ao conceber maneiras de 

representá-las (PAVANELLO, 1995, p.14). 

 

O aluno que busca solucionar exercícios geométricos vê que esse conteúdo deixa 

margens a caminhos alternativos. O aluno passa a perceber que pode ser criativo e que a 

solução dada a uma atividade pelo colega não será a forma única de resolver determinado 

problema. Essa margem de criatividade deixa o aluno mais à vontade para percorrer 

caminhos diversos e experimentar erros e acertos. Diferente dessa situação é aquela em que 

o aluno precisa transitar por um lugar comum para alcançar a solução. 

Uma vertente que precisa ser evidenciada no sentido de favorecer a relação do 

aluno com a geometria é deixá-la mais próxima de seu cotidiano. Os alunos não podem 

conviver com atividades escolares que versam apenas a solução dos problemas externos a 

seu mundo. Ao contrário, é importante que estas se relacionem com seu próprio contexto 

de vida, com o ambiente que o cerca, ou seja, atividades com cálculos específicos que ele 

possa realizar em sua própria residência, tais como a área do lote, as áreas de paredes a 

serem pintadas, o volume da caixa d‟água, etc.  

É necessário que a Geometria tenha um sentido ainda mais forte. Que seu estudo e 

aprendizado representem ganhos visíveis. É característica do aluno do Ensino Médio o 
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imediatismo. É preciso desvincular os conteúdos apreendidos de sua utilização nos cursos 

superiores. Nesse momento, é preciso fomentar discussões e possibilidades que estimulem 

o aprendizado no nível em que o aluno se encontra; do contrário, ele poderá sentir-se 

desanimado e terá dificuldades de alcançar outros níveis do conhecimento. É preciso que 

os alunos sintam que a matemática está viva e presente em diversas demandas de seu 

cotidiano e que através dos inúmeros conteúdos constrói-se a interface que tem por 

objetivo minimizar a dificuldade de solução dos problemas da vida humana.   

 

  

2.2. O ensino de geometria espacial 

 

 

O enfoque dado à Geometria pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio evidencia sua contribuição para o desenvolvimento dos cidadãos através do 

desenvolvimento humano. Costa, Bermejo e Moraes reforçam essa ideia quando 

expressam:  

 

O estudo da Geometria Espacial é de suma importância para o desenvolvimento 
da capacidade de abstração, resolução de problemas práticos do quotidiano, 

estimar e comparar resultados, reconhecer propriedades das formas geométricas 

(COSTA, BERMEJO E MORAES, 2009, p.1).  

 

No estudo da Geometria Espacial os alunos têm possibilidade de ampliar sua 

capacidade de imaginação, pois nem tudo está visível em primeiro plano. No caso de um 

cubo, por exemplo, há arestas que ficam escondidas quando se faz o seu desenho. Também 

há necessidade de noções de projeção quando se pensa na altura de uma pirâmide, cujo 

cálculo não se faz através de uma aplicação simples e direta do Teorema de Pitágoras. 

Nem sempre, nas escolas, a estrutura administrativa, o corpo docente e a equipe 

supervisora conseguem transformar as instruções normativas em situações concretas. Há 

sempre uma dificuldade de fazer com que as pesquisas educacionais atinjam as salas de 

aula. As razões para isso são diversas; entre elas, a carga horária excessiva de trabalho, a 

falta de incentivo por parte dos gestores e a falta de motivação, em consequência de um 

sistema educacional que nem sempre ocupa patamares de prioridade. Como afirmam 

Costa, Bermejo e Moraes (2009), as salas de aula ainda não retratam novos tempos no que 

tange ao ensino de Geometria Espacial. 
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(...) ao nos depararmos com a realidade em sala de aula, no ensino de Geometria 

Espacial, observamos que os discentes estão presos a fórmulas e em sua maioria 
não conseguem relacionar conceitos, identificar os elementos do sólido ou ainda 

estabelecer relação entre dois sólidos, isto se deve muitas vezes a deficiências de 

conceitos básicos da Geometria Plana e mesmo da Geometria Espacial (COSTA; 

BERMEJO; MORAES, 2009, p.2). 

 

As dificuldades que os alunos encontram em reconhecer as figuras geométricas 

(planas e tridimensionais) podem ocorrer como consequência da negligência dos próprios 

professores, que trazem deficiências em seu processo de formação. Essas deficiências, 

segundo Hoffer, podem estar relacionadas a vários fatores, entre os quais:  

 

Ausência de trabalho com a geometria de posição; ausência de trabalho com o 
Desenho Geométrico; desvalorização, por parte de muitos professores, das 

representações bidimensionais e tridimensionais de figuras geométricas, com a 

valorização da aprendizagem mecânica de conceitos e princípios geométricos; 

ausência de trabalho com a Geometria Espacial Métrica, em que os alunos são 

levados ao estudo dos poliedros e corpos redondos e têm a possibilidade de fazer 

suas representações planas Hoffer (apud COSTA; BERMEJO; MORAES, 2009, 

p.3-4). 
 

Situar o estudo da geometria como um conteúdo de difícil compreensão coaduna 

com o pensamento de Vidalette (2009) de que os alunos terminam o Ensino Médio sem ter 

uma base nesse conteúdo. Ao definir o enfoque de sua pesquisa, a autora pontua: “A 

escolha em trabalhar com Geometria Espacial advém da constatação de que os alunos não 

aprendem esse conteúdo da forma como deveriam, chegando ao final do Ensino Médio 

sem ter tido a oportunidade de construir o seu conhecimento” (VIDALETTE, 2009, p.14). 

Para a pesquisadora, uma aprendizagem significativa dos conceitos referentes a 

esse conteúdo deve permitir maior interação com os processos, assim como uma ligação 

entre os conhecimentos que os alunos já têm e o que desejam adquirir: 

 

Aprender significa interiorizar ações e mudar comportamentos por meio de 
participação ativa dos educandos no processo de ensino-aprendizagem. Um 

estudo significativo, por exemplo, a respeito da Geometria Espacial, deve partir 

dos conhecimentos prévios, trazidos pelos alunos, nos anos anteriores, em 

disciplinas diferentes da Matemática. No entanto, nem sempre a postura 

pedagógica dos professores é condizente com esta exigência, especialmente 

porque a constatação de que os educandos têm muitas dificuldades, 

especialmente em relação à visualização da terceira dimensão das formas 

geométricas espaciais se transforma em certeza e nem sempre é trabalhada como 

deveria ser (VIDALETTI, 2009, p.13). 
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Se, por um lado, uma das dificuldades no aprendizado da geometria recai sobre as 

limitações de visualização, por outro, estudos mostram que a utilização de softwares 

possibilita, em parte, a superação desse limite. Richit, Tomkelski e Richit (2008) 

apresentam como superação da deficiência de visualização no estudo da Geometria 

Espacial a utilização de softwares: 

 

Sabemos que muitos elementos e propriedades inerentes à Geometria Espacial 

deixam de ser compreendidos em função da abordagem desse conteúdo basear-se 

em representações estáticas, como aquelas usadas em livros didáticos. Essa 

deficiência da Geometria Espacial vem sendo gradativamente superada, à 
medida que softwares de Geometria Dinâmica são desenvolvidos e incorporados 

à prática de sala de aula (RICHT, TOMKELSKI e RICHT, 2008, p.2). 

 

Embora a presença do computador na prática de sala de aula através de softwares 

não seja capaz por si só de resolver o problema, não se pode negar que essas ferramentas 

podem colaborar significativamente com a aprendizagem dos alunos, dinamizando os 

processos árduos do ensino e tornando-os mais amenos. Silveira e Bisognin (2008) 

reforçam esse valor dos softwares no ensino de Geometria: 

 

A utilização do computador e dos softwares educacionais como recursos 

pedagógicos auxiliam os professores a tornar as aulas mais atraentes e 

resgatando o interesse do aluno pelo estudo da Matemática [...] A interface 

dinâmica, a interatividade que esses programas propiciam e os recursos de 

manipulação e movimento das figuras geométricas que se apresentam na tela do 

computador contribuem no desenvolvimento de habilidades em perceber 
diferentes representações de uma mesma figura (SILVEIRA; BISOGNIN, 2008, 

p.1). 

 

Os instrumentos advindos com o avanço das tecnologias devem ser filtrados pelos 

profissionais, evitando assim o crédito em excesso ou o total descaso em seu uso. Ambas 

as possibilidades podem representar prejuízos aos sistemas educacionais. Pautando-se pelo 

estudo da Geometria Espacial, percebe-se que as tecnologias muito podem contribuir em 

representações que favoreçam o entendimento de sólidos e suas propriedades. Os softwares 

permitem uma interação dinâmica, que se inicia com o desenho e se estende através das 

investigações desencadeadas pela sua movimentação.  

Assim, os diversos recursos descobertos pelos alunos podem ser contemporâneos, 

embora os muitos aprendizados, em primeiro momento, sejam apenas uma apropriação do 

que a humanidade já conseguiu evoluir. Isso representa a base para que esses alunos 

possam contribuir com progressos ainda mais significativos em sua trajetória. Ao concluir 
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o Ensino Médio, espera-se que os estudantes possam estar preparados para novas etapas, 

como a escolha profissional, e que o conhecimento adquirido não seja restrição aos 

próximos desafios.    
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3. AS TECNOLOGIAS E A EDUCAÇÃO 

 

 

A presença das tecnologias na sociedade contemporânea, nos últimos tempos, tem 

provocado mudanças radicais na sociedade. Ora porque reduzem a repetição cansativa e 

monótona de certas atividades, ora porque exigem habilidades nunca antes requeridas. Mas 

ao mesmo tempo em que esse avanço tecnológico proporciona inúmeros benefícios, 

também não deixa de trazer dificuldades e complicações, sobretudo às pessoas mais 

despreparadas, que encontram dificuldades, por exemplo, na convivência com as novas 

ferramentas em repartições públicas. Essa realidade obriga o sistema educacional a 

responsabilizar-se ao mesmo tempo pela garantia da inserção social dos indivíduos e pela 

melhoria da relação ensino-aprendizagem, através de recursos que estes utilitários podem 

oferecer. 

A primeira vertente diz respeito à necessidade de garantir a cada cidadão a 

liberdade de expressão, a liberdade para ir e vir, a concretização de seus direitos retratados 

nos artigos da Constituição. Por exemplo, ninguém consegue ser livre aguardando ajuda 

para operar caixas eletrônicos, ou utilizando apenas o sistema tradicional de comunicação 

via correio - que há muito foi superado pelos correios eletrônicos - enquanto a maioria 

têm-se adaptado a esse novo sistema. Não há caminho de volta. A sociedade moderna tem-

se tornado dependente dos eletroeletrônicos e quem não sabe operá-los está, de certa 

forma, sendo impedido de exercer sua cidadania em sua plenitude. Nessa perspectiva, 

como pode o sistema de ensino garantir cidadania a um estudante que cumpriu todo o ciclo 

básico, mas que não está habilitado a manusear as ferramentas da Internet? Se a escola está 

ou não preparada para a linguagem tecnológica, quanto a isso ainda há incertezas, mas é 

fato que a sociedade clama por aprendizados que possibilitem a inclusão digital.  

Por outro lado, a sociedade precisa de pessoas que consigam vencer os patamares 

de um processo de alfabetização cada vez mais exigente. Se as máquinas conseguem 

repetir tarefas, não é suficiente saber operá-las. O mais nobre e, portanto, mais útil 

socialmente é vasculhar os aspectos científicos de construção das máquinas e garantir o seu 

funcionamento; é conhecer os resultados que as máquinas apresentam e saber interpretá-

los. Se um computador consegue calcular um volume, e não consegue dizer o que esse 

número representa, este não tem sentido - é apenas um número. A presença do professor na 

sala de aula, nesse sentido, será fundamental para que os números ganhem significados. 
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Quanto mais clara ficar, para o aluno, a utilidade do que se aprende na escola, maior será 

sua motivação para o aprendizado. 

 

 

3.1. Um ícone de história 

 

 

As discussões que permeiam o uso da tecnologia podem ser mais atuais; entretanto, 

suas origens estão plantadas em um passado bem remoto. Com respeito à palavra 

“técnica”, pode-se encontrar menção às suas raízes em trabalhos de alguns estudiosos bem 

antigos, conforme apresenta Sancho: 

 

Uma primeira abordagem do conceito de téchne é encontrada em Heródoto, 

quem o conceitua como “um saber fazer de forma eficaz”. Platão o coloca 

repetidamente na boca de Sócrates, na sua obra Protágoras, na qual lhe dá o 

sentido de realização material e concreta de algo. O estado de impotência em que 

o ser humano se encontra na natureza agrava a sua necessidade de desenvolver 

mecanismos de subsistência e proteção (SANCHO, 1998, p.28). 

 

Ainda segundo esse autor, o termo “técnica” era utilizado com sentido similar ao 

que temos hoje e escritores daquela época já faziam alusão ao uso da técnica como 

precursora da evolução.  Ele pontua: “O primeiro autor ao considerar que a técnica poderia 

contribuir para o desenvolvimento e bem-estar da humanidade foi Francis Bacon, cuja obra 

New Atlantis (editada em 1627) constitui a primeira utopia na qual invenções são 

profetizadas” (SANCHO, 1998, p.29).  

As evoluções pelas quais passou a humanidade estão presentes também no século 

XX. Após 1945, o período pós-guerra, inicia-se um tempo em que as tecnologias que 

estavam enclausuradas em sistemas militares - cujo uso era restrito aos exércitos - 

começam a ganhar a sociedade. O que até então era uma arma secreta nos procedimentos 

relacionados aos objetivos da guerra passa a ser suporte fundamental aos novos 

equipamentos da vida moderna. Entretanto, os primeiros computadores eram gigantescos, 

não permitindo a priori sua disseminação como instrumentos de trabalho e como auxiliar 

onipresente na vida dos cidadãos. Se ainda não era um novo tempo em termos práticos, já 

que poucos tinham acesso a esse novo tipo de equipamento, já se iniciava uma nova 

demanda: quem serão os profissionais que irão manejar essas ferramentas e quais deverão 
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ser as habilidades requeridas dos mesmos? Levy (1998) colabora com essa reflexão ao 

afirmar que: 

 

Desde o fim da Segunda Guerra mundial, uma parte crescente da população ativa 

dos países desenvolvidos trabalha no setor da gestão e dos serviços. A maioria de 

nós produz, transforma ou propaga informação. A disseminação das máquinas 

lógicas na indústria modifica o tipo de competência cognitiva exigida dos 

operários (ou operadores) e dos agentes de manutenção (LEVY, 1998, p.16). 
  

A utilização da eletrônica em circuitos lógicos e o crescente uso das tecnologias 

impulsionaram novas descobertas e investimentos na segunda metade do século XX, 

proporcionando uma grande explosão de acontecimentos referentes a novas ferramentas, 

que inicia sua consolidação de uso em outras áreas. 

Parece ficar claro que os investimentos em tecnologias de circuitos eletrônicos 

ganharam muita força quando os computadores passaram a representar avanços 

significativos em aplicações nas diversas áreas do conhecimento. Em alguns instantes de 

história a evolução dos componentes digitais, através da chegada dos circuitos integrados, 

cuidou de garantir a portabilidade de equipamentos como os computadores. Esse novo 

tempo das técnicas construtivas nos hardwares permitiu a gestação dos computadores 

pessoais (PC) e deflagrou o início de vendas exorbitantes de computadores que, como 

consequência natural, alcançaram milhares de instituições e posteriormente milhões de 

pessoas. Franco(1997) reforça também que a informática se expande a partir dos países 

precursores: “Se a construção dos primeiros computadores estava ligada à guerra, em 1951 

foi lançado o primeiro computador comercial. A informática desenvolveu-se rapidamente 

nos locais onde se tinha iniciado: Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha” (FRANCO, 

1997, p.28). 

Dessa forma, o período da Guerra Fria e os anos seguintes marcaram uma era de 

avanços tecnológicos referentes aos processos de comunicação e processamento de 

informações, que viriam a contribuir para a implantação de uma sociedade em patamares 

globalizados no final do século passado. 

 

 

3.2. A escola e as tecnologias 
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A Educação nem sempre tem uma evolução similar à dos outros campos de estudo 

da humanidade. Nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, as iniciativas no 

ramo preveem investimentos menos significativos, que ostentam processos muitas vezes 

alheios às descobertas contemporâneas, conforme se lê nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN (1999): 

 

As novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam o cotidiano, 

independente do espaço físico, e criam necessidades de vida e convivência que 

precisam ser analisadas no espaço escolar. A televisão, o rádio, a informática, 

entre outras, fizeram com que os homens se aproximassem por imagens e sons 
de mundos antes inimagináveis.  

Descobertas humanas foram pensadas para o homem e assim devem ser 

entendidas. Os sistemas tecnológicos, na sociedade contemporânea, fazem parte 

do mundo produtivo e da prática social de todos os cidadãos, exercendo um 

poder de onipresença, uma vez que criam formas de organização e transformação 

de processos e procedimentos (PCN, 1999, p.132). 

 

Se por um lado as tecnologias estão cada vez mais presentes no cotidiano, por 

outro, os sistemas educacionais brasileiros ainda não conseguem atender a essa demanda. 

São inúmeras as escolas de Ensino Fundamental e Médio que não podem contar com os 

recursos da informática. Em algumas falta conexão com a internet; noutras o problema está 

na instalação de softwares, enquanto que em muitas delas o grande problema é a falta de 

computadores. Essa realidade contrasta com a posição defendida pelo Ministério da 

Educação, que reconhece as mudanças sociais provenientes das tecnologias e aponta suas 

potencialidades nos PCN´s (1997): “As técnicas, em suas diferentes formas e usos, 

constituem um dos principais agentes de transformação da sociedade, pelas implicações 

que exercem no cotidiano das pessoas” (PCN, 1997, p.34). 

Não é novidade o desenvolvimento de equipamentos cada vez mais sofisticados, 

nem a informatização e os processos eletrônicos que vão sendo implementados nas 

indústrias. A robótica e os sistemas de controle vão substituindo tarefas que até então eram 

desenvolvidas pelos homens. O homem da pós-modernidade perseguirá dia a dia a isenção 

de tarefas puramente mecânicas. A informação ganha uma velocidade nunca vista, o que 

acaba por esvaziar as atividades mais corriqueiras e implantar novas demandas. Para 

Liguori (1997), “na sociedade atual, a informática, junto com as telecomunicações e a 

microeletrônica, torna possível a produção massiva e sistemática da informação, tecnologia 

e conhecimentos; sua função principal é a substituição e amplificação do trabalho do 

homem” (LIGUORI, 1997, p.81). 
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A escola que julga ter por objetivo contribuir para que o homem seja inserido na 

sociedade ganha como tarefa a formação dos indivíduos frente às mudanças sociais. A 

sociedade é dinâmica e, portanto, os sistemas escolares também devem tomar essa direção. 

Há muitas escolas que ainda não encontraram seu lugar nesse novo ambiente tecnológico. 

Algumas não se posicionam claramente através de documentos que possam nortear as 

políticas pedagógicas que serão aplicadas. Em outras, a infraestrutura não garante a 

efetivação de seus posicionamentos. Assim, os profissionais fazem segundo suas 

convicções pessoais, embora, segundo Lion (1997), os ventos soprem a favor: 

  

Uma das ideias menos questionadas no imaginário educacional é que para se 
adaptar às propostas do mercado e para se atualizar e ser “progressista” devem se 

incorporar as últimas produções. Este não pretende ser um julgamento de valor 

sobre “se é bom ou se é mau” ensinar informática ou utilizar o correio eletrônico. 

Tenta-se analisar e compreender, aqui, qual é o valor das inovações no campo do 

sistema educacional. A tecnologia não é boa nem má por si (LION, 1997, p.27). 

 

 

Considerando como parte do papel da escola a inserção do indivíduo na sociedade, 

habilitando-o a desenvolver sua trajetória de vida de forma abnegada e competente e 

garantindo de forma lícita e justa sua sobrevivência, cabe à escola permitir ao educando o 

conhecimento dos diversos entraves sociais, com seus luxos e mazelas, para que este possa 

desencadear sua reconstrução de mundo a partir de seus valores, princípios e habilidades. 

Mas, que habilidades requer a sociedade atual? Franco (1997) propõe: 

 

Assim, mais do que nunca, na sociedade contemporânea cada vez mais 

informatizada devemos nos preocupar com o tratamento e o controle da 

informação. Por isso a importância do esclarecimento do que é a capacidade da 

máquina de manipular a informação e até onde ela pode tomar decisões. 

Também é imprescindível habilitar as pessoas com a capacidade de estabelecer 
comunicação com os computadores. Sem este acesso, a cidadania estará 

ameaçada, pois aqueles que não tiverem o domínio das novas tecnologias terão 

dificuldades para viver na sociedade da informação (FRANCO, 1997, p.72). 

 

Podem-se perceber situações ingênuas quando se trata de tecnologias. Há críticos 

que desenvolvem a teoria de que muitas facilidades trazidas pelas tecnologias acabam por 

não exigir dos educandos esforços que serão necessários em seu cotidiano. Por outro lado, 

há aqueles que contestam essa posição e apresentam os inúmeros sacrifícios desenvolvidos 

pelos alunos na construção de softwares, ou mesmo em sua utilização. Essa dúvida recai 

também sobre a calculadora. Há situações em que se posicionar contra é mais cômodo que 

tentar discutir as possibilidades que poderão ser implementadas. Se a cada posicionamento 
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se iniciasse um processo de justificativa a partir de estudos fundamentados em pesquisas 

talvez se conseguisse avançar mais. Outro ponto de vista, que referencia fatos históricos 

dentro da própria Matemática, ajuda a perceber que aqueles que não acreditam em 

instrumentos como a calculadora terão um pouco mais de tempo, visto que sua invenção 

ainda é recente. D‟Ambrósio (1998), nessa reflexão, favorece o entendimento da 

morosidade: 

 

Na década de 1970 surgiram, a um preço acessível, as calculadoras, que 

representam uma grande revolução, ainda em processo, no ensino da matemática. 

Vejo o aparecimento das calculadoras como tendo um impacto equivalente à 

introdução da numeração indo-arábica na Europa, no século XIII. É importante 

notar que a partir da publicação do Liber abbaci, a numeração indo-arábica levou 

cerca de 200 anos para efetivamente se impor na Europa e ser o determinante do 

novo pensar a partir do renascimento. Não é de se estranhar que ainda haja 
pessoas que se declaram contra o uso de calculadoras (D‟AMBRÓSIO, 1998, 

p.59).  
 

Esses são aspectos que ajudam a compreender a lentidão que paira sobre as diversas 

culturas e que certamente não é um problema de agora. Aspectos que não podem ser 

interpretados como atraso ou de falta de sensibilidade quanto às evoluções da humanidade. 

São esses os maiores responsáveis por uma evolução bem fundamentada em que pesam 

fatores favoráveis e contraditórios. Em se tratando do uso de computadores, Cox (2003) 

sinaliza que essas ferramentas devem ganhar o tratamento na medida certa:  

 

Faz-se necessária uma crítica acurada quanto ao uso dos computadores no 

ambiente escolar, ou fora desse, para que seja possível aproveitar melhor dessas 

máquinas sem incorrer no vultoso erro de subestimá-las, desperdiçando recursos 

ou atribuindo-lhes papéis miraculosos, superestimando-as. Faz-se necessário, 

portanto pesquisar (COX, 2003, p.11). 

  

Todas as discussões vão tecendo vagarosamente as crenças sociais que permeiam as 

práticas pedagógicas. Entre essas, a chegada marcante dos computadores à sociedade no 

final do século passado. No que concerne ao seu uso em sala de aula, percebe-se 

claramente que os aspectos lógicos dos programas exigem dos alunos algumas habilidades 

específicas. Operar um caixa de banco ou um celular com múltiplas funções, editar um 

texto no microcomputador ou utilizar programas de conversação instantânea na internet 

são tarefas razoavelmente simples para os que convivem constantemente com as 

tecnologias, mas não o é para os que passaram pela escola sem nenhum contato com os 

mesmos. A escola seria capaz de cumprir seu papel abrindo mão das tecnologias? As 
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tecnologias representam um canal possível de ligação entre o conhecimento e o aprendiz, 

de forma que não se pode minimizar seu potencial. 

Quaisquer mudanças que são vislumbradas podem desencadear polêmicas. A 

inserção das tecnologias informacionais e comunicacionais, como outras linhas de estudos 

que interferem diretamente no fazer pedagógico da escola, não são diferentes. Encontram-

se, nos sistemas de ensino, resistências a certos tipos de mudanças que são fundamentadas 

em bons trabalhos que acabam apresentando resultados inquestionáveis. Aos que têm 

sucesso, mesmo que suas metodologias se distanciem muito de processos mais atuais de 

ensino, é natural apresentarem críticas negativas às inovações propostas. Outro grupo, que 

já buscou inúmeras alternativas e sente que tem conseguido avançar, pede socorro. Este 

possivelmente estará mais receptivo a procedimentos que podem dar um novo horizonte ao 

sistema de ensino e aprendizagem. 

Os que veem nas tecnologias um significativo avanço para os processos de ensino, 

perpassam pelos dizeres de Litwin (1997), que imprime um caráter determinado de sua 

crença nas tecnologias: 

 

Essa transposição de meios e métodos de um campo para outro, de forma 

acrítica, arrasta os conceitos e as valorizações da racionalidade instrumental ou 

técnica, de forma que, desde o surgimento dos primeiros meios audiovisuais 

(rádio, televisão, vídeo, etc.) até o desenvolvimento das novas tecnologias da 

informação, inicia-se um discurso no qual se considera imprescindível a 

inovação tecnológica a modernização da escola (LITWIN,1997, p.80). 

 

Mais ponderados são os que acreditam no potencial das tecnologias como 

contribuintes do sistema de ensino, entendendo que não se pode denegrir outros métodos 

ou processos, inclusive porque marcaram época no sistema educacional como elementos 

que promoveram aprendizagem. Para estes, é necessário absorver as tecnologias 

compreendendo que estas representam uma contribuição para a familiarização com 

conceitos mais abstratos, entre outros, como pode ser visto na citação de Sancho (1998): 

 

A proliferação da utilização das aplicações das novas tecnologias da informação 

e comunicação, desde os computadores pessoais e os sistemas multimídia às 

redes de comunicação, tem levado nos últimos 20 anos enormes expectativas no 

âmbito da educação escolar. Diversas vezes magnificou-se a capacidade destes 

aparelhos para lidar com a informação; para facilitar a compreensão de conceitos 

abstratos e resolução de problemas; para aumentar a motivação dos alunos pela 

aprendizagem; para facilitar a tarefa dos professores, etc. (SANCHO, 1998, 
p.45). 
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Aqui estão aqueles que acreditam em um sistema que possa aglutinar todas as 

potencialidades dos vários métodos de ensino, sem descartar cada contribuição. É possível 

nortear essa possibilidade pela habilidade pessoal, e principalmente pela formação inicial 

dos professores, que podem acentuar uma ou outra vertente de aproveitamento dos 

recursos didáticos. E ainda, pela possibilidade que ela representa de atender as diversas 

demandas encontradas em classe. Quase sempre os professores terão em suas turmas 

alunos que apresentam respostas mais satisfatórias dependendo do método de ensino 

empregado. Em relação às estratégias de ensino, Sancho (1998) afirma: 

 

(...) desde livros-texto e quadros a projetores de slides, vídeos e computadores, 

reúnem-se agora em uma única estação de trabalho interativa oferecidos aos 

estudantes tanto nas escolas como fora delas... (...) Permitem que os professores 

levem em consideração os diferentes estilos cognitivos. A multimídia estimula a 
exploração, a auto-expressão e um sentido de propriedade quando permite que os 

estudantes manipulem os seus componentes. Os ambientes multimídia ativos 

favorecem a comunicação, a cooperação e a colaboração entre o professor e os 

alunos. A multimídia torna a aprendizagem estimulante, atraente e divertida 

(SANCHO, 1998, p. 45). 

 

Ao direcionar o olhar sobre o sistema público, em alguns casos, observa-se que o 

estado ainda apresenta falhas na gestão da pluralidade do ensino em países como o Brasil. 

O sistema, apesar dos avanços, ainda tem que progredir no sentido de dar um melhor 

suporte aos profissionais que atuam em sala de aula. Os incentivos do sistema educacional 

para promover o professor e favorecer suas iniciativas em inovações pedagógicas são 

insuficientes, em muitos casos. Por outro lado, quando se pensa em inovações 

tecnológicas, há exigências de conhecimento dos software`s que podem encerrar na 

necessidade de formação continuada do profissional. Por outro lado, o simples fato de 

inserir tecnologias de forma não criteriosa pode ser frustrante. Os resultados, nesse caso, 

emergem de uma situação nova com a roupagem pré-existente. O sistema educacional 

reconhece e aponta caminhos através de seus documentos, como narram os PCN (1997). 

 

Quanto aos softwares educacionais é fundamental que o professor aprenda 

escolhê-los em função dos objetivos que pretende atingir e de sua própria 

concepção de conhecimento e de aprendizagem, distinguindo os que se prestam 

mais a um trabalho dirigido para testar conhecimentos dos que procuram levar o 

aluno a interagir com o programa de forma a construir o conhecimento 

(PCN,1997, p.35). 
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Esperar que a lei saia do papel e alcance as escolas em um passe mágico é 

simplesmente permitir que a escola pare no tempo. O uso das tecnologias informacionais e 

comunicacionais vai ganhando as escolas por meio da crença de muitos educadores que, 

por sua formação, enxergam um novo caminho; pelas iniciativas ousadas de alguns 

dirigentes de escolas; a partir de trabalhos desenvolvidos por estados e municípios; pelo 

contato e troca de experiências entre os profissionais, que vão compartilhando suas 

estratégias de ensino entre os colegas e também através da própria tecnologia que vai 

avançando e se infiltrando cada vez mais no dia a dia de professores e alunos, entre tantos 

outros caminhos. Assim as tecnologias vão, pouco a pouco, ganhando as escolas e o ensino 

ganhando as tecnologias. 

 

 

3.3. Tecnologias da informação e da comunicação 

 

 

Uma das consequências do fim da Guerra Fria foi permitir um avanço ilimitado do 

capitalismo. Não cabe discutir se o capitalismo é melhor ou pior que outra organização 

política; entretanto, vale pontuar que também os sistemas educacionais encontram-se 

submissos ao poder do capital. Nesse sentido, percebe-se que as empresas querem lucrar 

sempre. Lançam novas ferramentas em softwares cada vez mais atraentes e também a cada 

dia surgem novos microcomputadores mais potentes. Tudo isso deve ser absorvido pelos 

consumidores, que em alguns momentos são as instituições educacionais. Em uma vertente 

contrária estão os free softwares (softwares livres). Iniciativas como essas querem quebrar 

a lógica do capitalismo e muitas vezes são importantíssimas no ensino. Entretanto, isso 

representa uma batalha travada diariamente para garantir alternativas menos onerosas aos 

que não podem custear as tecnologias impressas pela sociedade capitalista.  

Outra discussão recorrente com a inserção das tecnologias refere-se à incapacidade 

que as máquinas têm de tomar decisões. Não se pode atribuir às máquinas tarefas que 

demandem expressão de sentimentos, uma vez que máquinas não conseguem avaliar 

consequências. Por essa razão, obviamente, elas não serão capazes, em algumas situações, 

de substituir a presença do homem. Avaliar o mais longe que a máquina pode alcançar é 

avaliar, antes, a evolução da humanidade. Sancho (1998) comenta:  
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(...) Qualquer „conhecimento‟ que for atribuído ao computador e, portanto, 

qualquer “inteligência”, somente poderá ter uma levíssima relação com o 

conhecimento e com a inteligência humana. É óbvio que, por mais inteligência 

que os computadores possam alcançar hoje ou no futuro, será uma inteligência 

estranha a questões e problemas genuinamente humanos Sancho (1998, p. 158 

apud WEIZENBAUM, 1978). 

 

Ao sistema de ensino resta uma tarefa a mais, pois, a convivência impensada e 

maldirecionada entre alunos e tecnologias pode induzir o aluno a perceber a máquina como 

onipotente. Dessa forma, o aluno inicia um processo de endeusamento da tecnologia, o que 

pode levá-lo a tornar-se dependente da máquina para a realização de suas atividades, bem 

como criar uma impressão falsa de que tudo está pronto e que não há necessidades de 

grandes esforços para a vida moderna. O sistema educacional, portando-se de suas funções 

deverá cuidar desse novo viés, através de um novo tipo de exigência: a educação para as 

tecnologias.  

É possível ver como potencialidade dos computadores a capacidade de simular 

situações do cotidiano. Isso parece bastante mágico e, em alguns casos, até pode camuflar 

as consequências de certas atitudes no mundo real. Segundo Jonassem (1996), os 

simuladores fazem simulações limitadas dos fenômenos do mundo real. De fato, estas 

podem não contemplar os fenômenos integralmente. Por exemplo, pode-se simular um 

experimento químico de reações sem deixar nenhum resíduo ou sem provocar risco de 

acidentes, e isso não reflete o que poderia ocorrer na prática. E sendo as simulações 

providas de vazios em suas representações, quais serão as consequências disso para os 

estudantes? O processo de ensino deve ser capaz de preencher as lacunas duvidosas 

deixadas pelas máquinas para que o caráter do educando seja polido.    

Jonassem (1996), tratando dos simuladores implementados pelas novas tecnologias, 

retrata a importância destes no sentido de proporcionar um ambiente de ensino mais vivo e 

atraente. 

 

Os simuladores são baseados em ideias poderosas. O mais importante de tudo é 

que os simuladores são experimentais. Os alunos podem aprender pela execução, 

ao invés de só olhar ou ouvir uma descrição de como as coisas funcionam. 

Então, os simuladores tendem a ser mais motivadores que as atividades de 

aprendizagem tradicionais (JONASSEM, 1996, p.78). 

 

O entusiasmo gerado nos alunos pelo uso dos simuladores não é o único benefício. 

Existem situações do cotidiano que os simuladores podem recriar com um efeito bastante 

parecido; situações que, se fossem simuladas na realidade, poderiam provocar uma 
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catástrofe. Há simuladores para estudar o aquecimento global, os efeitos de misturas, as 

situações radioativas, entre tantos outros. Enquanto numa simulação computacional ter-se-

ia de realizar uma atividade da Química ou da Física com custo reduzido, com risco de 

acidente próximo de zero e sem prejuízos ambientais, muitas atividades dessas seriam 

muito mais complexas de serem realmente realizadas. 

Com o advento da internet, o mundo ganha uma nova dinâmica. As diversas 

ciências são impulsionadas a uma troca de informação extremamente rápida. Talvez uma 

das principais contribuições seja o fato de deixarmos de ser reincidentes em descobertas 

pela falta de informação. Franco (1997) evidencia a dinâmica da internet e compara-a a 

uma cidade em permanente construção. Em sua opinião, são tantas informações, tantas 

coisas novas para se aprender, que é preciso esquecer. 

A disseminação da cultura e o alcance das comunidades mais remotas é uma 

conquista dos avanços tecnológicos. Se ainda há muito que fazer para garantir a qualidade 

nos cursos a distância, é inegável que estes estão garantindo o acesso à universidade a uma 

grande parte da população cuja única possibilidade de estudo baseia-se nessa modalidade 

de ensino. Este veículo acaba sendo mais um potente parceiro da pluralização do ensino 

em um país com dimensões continentais. 

Quando as tecnologias da informação e comunicação ganham as salas de aula, 

proporcionam também uma nova dinâmica a esse ambiente. Isso mostra que existem 

caminhos ainda não percorridos. Litwin (1997) pontua que as tecnologias deveriam ser 

vistas de outra forma, que “a incorporação da tecnologia não deveria estar focalizada na 

resolução da motivação, mas na necessidade de repensar estratégias de ensino e estratégias 

de aprendizagem” (LITWIN, 1997, p.130). 

Essa reflexão reforça as potencialidades das tecnologias e ao mesmo tempo desafia 

os educadores na busca de alternativas no sistema de ensino.  Tratando de entender como 

se processa a contribuição dos ambientes informatizados ao ensino, Gravina e Santarosa 

(1998), sob luzes de Piaget, destacam: 

 

O que se pretendeu destacar é o quão naturais e intensas se tornam, nestes 

ambientes, as ações, reflexões e abstrações dos aprendizes. O suporte oferecido 

pelos ambientes não só ajudam a superação dos obstáculos inerentes ao próprio 

processo de construção do conhecimento matemático, mas também podem 

acelerar o processo de apropriação de conhecimento (GRAVINA; 

SANTAROSA, 1998, p.21). 
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Superar obstáculos do ensino é fundamental para o aluno que vê no aprendizado da 

matemática uma de suas maiores dificuldades. Outra contribuição da presença dos 

softwares é a mudança do parâmetro comparativo que separava “quem sabe” de “quem não 

sabe”. Se o ambiente é igualmente novo para todos os alunos, quem não se saiu tão bem 

em sala de aula usando os recursos tradicionais - lápis, borracha e papel - pode agora ter 

uma nova chance. Isso pode ser muito significativo para o aluno que sempre se julgou 

incapaz no aprendizado de matemática.  

Se o ensino não fosse o referencial de contorno poder-se-iam tecer muitas outras 

construções em que as tecnologias informacionais e comunicacionais aparecem como 

protagonistas. Nem mais nem menos importantes que outras possibilidades metodológicas 

que o sistema educacional já conheceu, as tecnologias estão ainda sendo reconhecidas 

pelos alunos e professores. Diferente de outras áreas em que as tecnologias são 

fundamentais, na educação seus principais avanços só serão realmente conhecidos quando 

o tempo permitir que essas metodologias sejam experimentadas e houver um acúmulo 

suficiente de pesquisas e práticas que mostrem seu potencial.  

  

 

3.4. As salas de aula e as tecnologias 

 

 

A presença das tecnologias em sala de aula ainda é insipiente em muitos casos. Isso 

decorre de muitos fatores, dentre os quais: a) a prioridade dada ao investimento na 

infraestrutura das escolas, se comparado ao investimento em tecnologias; b) a dificuldade 

de consenso entre escola e pais de alunos a respeito da necessidade do uso de tecnologias 

como ferramenta em potencial para o ensino-aprendizagem; c) a resistência dos docentes 

em lançar mão dos novos recursos tecnológicos em sua prática escolar, postura que surge 

como reflexo de sua formação inicial e ausência de formação continuada. 

Por outro lado, é notável o reconhecimento das tecnologias como caminho para 

ampliar o universo da educação. Como discute Franco (1997) em seu livro: 

 

A computação enraizou-se profundamente nas ciências, de modo que a 

informação digital passou a ser uma peça chave para as novas pesquisas e para a 
ampliação do conceito científico. Há poucos anos, os editores de textos dos 

microcomputadores tornaram obsoletas as máquinas de escrever. Hoje, as 

facilidades da Internet tornam obsoletos os acessos tradicionais às informações, 

como por exemplo recorrer aos fichários de bibliotecas. De casa é possível 
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consultar bibliotecas e bancos de dados espalhados por todo o mundo. As 

atividades de pesquisa que acessam, armazenam e processam informações 

quantitativas sofrem transformações (FRANCO, 1997, p.92). 

 

Outro viés da informática está na criação de imagens visuais em três dimensões, 

como é abordado por Levy (1998, p.21). Segundo esse autor, urbanistas, arquitetos, 

químicos, entre outros profissionais, podem tomar decisões a partir da visualização de 

imagens criadas pelos computadores. Desse modo, sendo a informática ponto de apoio para 

as diversas profissões, por que não explorá-la no ensino? Garantir o efetivo ganho no 

processo de ensino-aprendizagem através da informática exige um refinamento do 

pensamento humano no sentido de perceber, frente às necessidades inerentes aos processos 

educativos, como aproveitar essa ferramenta. Para a geometria, por exemplo, há que se 

pensar no potencial de visualização, como acentua Gravina (2001): 

 

Nos recursos tecnológicos informáticos está latente o desenvolvimento de formas 

de representação sintonizadas com o pensar por imagens mentais, cada vez mais 

referido na literatura como pensamentos de natureza visual (visual thinking). São 

pensamentos que utilizam imagens - desenhos e diagramas – e trabalham com 
representação mental econômica (GRAVINA, 2001, p.38-39).  

 

Gravina e Santarosa ainda pontuam que a informática pode reduzir os obstáculos 

inerentes ao processo de aprendizagem, quando mudam os limites entre o concreto e o 

formal.  

  

O computador permite criar um novo tipo de objeto – os objetos “concretos 
abstratos”. Concretos porque existem na tela do computador e podem ser 

manipulados; abstratos por se tratarem de realizações feitas a partir de 

construções feitas a partir de construções mentais (GRAVINA; SANTAROSA,  

1998, p.8). 

 

Nesse momento, há uma discussão que pode constituir o cerne da questão do uso da 

informática nas aulas de matemática. A passagem do concreto para o abstrato representa 

um divisor de águas no aprendizado dessa disciplina. O aluno tem facilidade de enxergar o 

concreto, mas se sua percepção restringe-se a esse estágio, o aprendizado em matemática 

também será limitado. Algo que possa favorecer essa transposição, criando um subestágio, 

pode ser o elo necessário na construção do conhecimento. Gravina (2001) ainda reforça: 

 

Na pesquisa matemática atual, objetos e processos abstratos até então restritos 

aos “olhos da mente” são agora externalizados através de precisas, objetivas e 

dinâmicas visualizações na tela de um computador, implicando novos insights na 
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abordagem da complexidade e do precário entendimento de muitos destes 

objetos e processos (GRAVINA, 2001, p.40). 

 

Entretanto, a simples chegada das tecnologias não garante inovação no sistema de 

ensino-aprendizagem nas salas de aula e muito menos um avanço considerável em direção 

à garantia da aprendizagem. É fundamental que haja alterações nesse sistema e uma nova 

postura do profissional. Segundo Ponte, Oliveira e Varandas (2002), o papel do professor 

não pode continuar sendo o de fornecer a informação, controlar o discurso e o 

desenvolvimento da aula, procurando o alcance de seus objetivos. Esses autores relatam: 

 

No quadro de um ensino inovador, esse papel será cada vez mais marcado pela 

preocupação em criar situações de aprendizagem estimulantes, desafiando os 

alunos a pensar e apoiando-os no seu trabalho, favorecendo a divergência e a 

diversificação dos percursos da aprendizagem (PONTE; OLIVEIRA; 

VARANDAS, 2003, p.162). 

 

É notável que muitos professores que hoje estão lecionando carecem de uma visão 

mais clara do papel das tecnologias no ensino. Isso ocorre, entre outros aspectos, como 

consequência de uma formação inicial que não pôde garantir esse subsídio, bem como de 

uma formação continuada falha. 

Se o profissional ainda mantém uma postura controladora, ficará perplexo quando 

seu aluno, lidando com o computador, apresentar desenvoltura equivalente ou melhor que a 

sua. Ou se sentirá perdido quando tudo estiver preparado para uma aula sua no laboratório 

e, de repente, tudo passar a não funcionar. São muitas as situações nas quais apostamos que 

o que planejamos funcionará perfeitamente, mas nem sempre isso acontece. 

Ficará também perdido quando vivenciar os diversos estágios em que se encontra 

cada aluno frente às tecnologias, já que numa mesma turma pode haver alunos nos mais 

diversos níveis de habilidade no manejo dos computadores. Uns dominam-no totalmente, 

enquanto outros estão apenas iniciando sua alfabetização tecnológica. E, apesar de parecer 

um grande desafio, é justamente essa diversidade de níveis que pode trazer frutos num 

trabalho em que alunos e professor se tornem parceiros no exercício da aprendizagem. 

Por fim, referencia-se novamente às bases estruturais do ensino brasileiro através 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Quando se oferece ao aluno um suporte em 

informática para que este desenvolva seu aprendizado em Matemática, faz-se jus à 

proposta nacional para o ensino, pois assim se está favorecendo sua inserção numa 

sociedade cada dia mais tecnológica. Portanto, aproveitar o talento dos alunos que já detêm 

conhecimento em informática e ampliar o universo tecnológico daqueles que ainda não 
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alcançaram esse patamar parece ser, no mínimo, um ponto de partida. É o momento em 

que a leitura sensível é necessária: na presença de grande defasagem ou diferenciação no 

nível de conhecimento dos alunos sobre as tecnologias ou, mais especificamente, sobre 

informática, é maior a responsabilidade da escola na condução de atividades que exijam 

bases tecnológicas. O computador dará sua verdadeira contribuição ao processo de ensino-

aprendizagem quando conquistar a sala de aula sem ser temido por educadores e 

educandos. 

 

 

3.5. As tecnologias e o ensino de geometria 

 

 

O ensino de Geometria no Brasil tem encontrado, nas últimas décadas, alguns 

problemas que podem desencadear dificuldades e defasagens na sua aprendizagem. Alguns 

desses problemas estão relacionados à formação dos docentes; outros, ao desleixo para 

com o ensino desse conteúdo ao longo dos anos. 

Na busca de corrigir problemas relacionados à formação profissional, muitos 

educadores têm investido em formação continuada - cursos de especialização e pós-

graduação – e no aprendizado de novas metodologias e recursos didáticos, entre tantas 

outras estratégias que permeiam o universo dos professores através das inúmeras trocas de 

experiências. 

Entre as alternativas que vão sendo aproveitadas particularmente no ensino-

aprendizagem de Geometria Espacial estão as TIC´s - Tecnologias da Informação e 

Comunicação - através dos diversos softwares que têm permitido um trabalho diferenciado, 

seja porque possibilitam uma relação mais próxima com o objeto de estudo, seja porque 

dão autonomia ao aluno e o colocam como elemento ativo nesse processo. E 

especificamente no caso da Geometria Espacial, porque permitem ao aluno uma melhor 

visualização dos sólidos. Alguns softwares estão elencados entre aqueles que são 

preparados para a sala de aula; outros são aproveitados no sistema de ensino como 

ferramentas didáticas auxiliares, visto que foram descobertos pelos profissionais que atuam 

na educação. 

  

Todavia, não se trata apenas da inserção da informática nos currículos escolares e 

sim da alteração dos pressupostos do processo educativo de modo a possibilitar a 

construção e a elaboração de conhecimentos a partir das características específicas 
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das novas tecnologias computacionais. Além disso, como ferramentas didáticas 

auxiliares constituem-se em uma das possibilidades de ação pedagógica e 

metodológica para a superação de algumas dificuldades no ensino de Matemática 

em todos os níveis (ANDRADE; NOGUEIRA, 2005, p.148).  

 

Atualmente o uso do computador como interface do ensino-aprendizagem de 

Geometria tem incorporado as discussões teóricas que o pontuam como Geometria 

Dinâmica. Isso ocorre porque os softwares utilizados permitem que os estudantes 

“manipulem” os sólidos, deslocando-os sem que os mesmos percam suas propriedades 

construtivas. Dessa forma, o uso da geometria dinâmica representa uma alternativa de 

ensino-aprendizagem de Geometria.  

Deve-se ressaltar também que a presença da informática na escola pode representar, 

além de um auxílio para o ensino-aprendizagem, uma possibilidade de colocar o aluno em 

contato com as tecnologias como mostra Tenório (2001). 

 

É na escola, para a maioria, que se dá a única chance de aquisição do 

conhecimento acumulado, da ciência e da tecnologia. Isto se reveste da maior 

importância se considerarmos que a tecnologia informática é o mais poderoso 
instrumento tecnológico já desenvolvido pelo homem, com alto poder de 

transformação, produção e dominação; além disso, tal tecnologia pode constituir-

se em poderosa ferramenta para veicular o conhecimento significativo e ainda 

propiciar novos e eficientes métodos e técnicas pedagógicas (TENÓRIO, 2001,  

p.20). 

 

A utilização dos recursos tecnológicos é reforçada pela intensidade com que as 

tecnologias atingem o cotidiano das pessoas. São igualmente importantes a outras 

ferramentas utilizadas, mas seu potencial reflete-se na melhor visualização dos sólidos e no 

fato de consistir, quando dentro de um uso bem definido, em um poderoso estímulo para 

que o aluno seja protagonista de sua aprendizagem. Também podem contribuir dando 

suporte aos alunos para um melhor entendimento e fundamentação do pensamento sobre o 

trabalho com a Geometria Espacial, como mostram Silveira e Bisognin (2008): 

 

O uso desses recursos tecnológicos vem proporcionando mudanças não só na área 

educacional, no processo de ensino e aprendizagem da Matemática, mas em todos 

os setores da sociedade. Quando usados adequadamente, esses recursos facilitam a 

construção de conhecimentos geométricos de maneira significativa. A interface 

dinâmica, a interatividade que esses programas propiciam e os recursos de 

manipulação e movimento das figuras geométricas que se apresentam na tela do 

computador, contribuem no desenvolvimento de habilidades em perceber 

diferentes representações de uma mesma figura, levando desta maneira a 
descoberta das propriedades das figuras geométricas estudadas (SILVEIRA; 

BISOGNIN , 2008, p.2). 
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Os estudos de Gravina (1996) já apontavam caminhos para o ensino de Geometria a 

partir do uso das tecnologias. Segundo a pesquisadora, o uso dos Softwares pode contribuir 

para que os alunos evidenciem propriedades geométricas. Em seu entendimento, esse é um 

recurso didático que possibilita ampliar o leque de observações do aluno, facilitando o 

entendimento de propriedades que poderiam ficar enclausuradas a partir das representações 

em lápis e papel. 

  

São ferramentas de construção: desenhos de objetos e configurações geométricas 

são feitos a partir das propriedades que os definem. Através de deslocamentos 

aplicados aos elementos que compõe o desenho, este se transforma, mantendo as 

relações geométricas que caracterizam a situação. Assim, para um dado objeto 

ou propriedade, temos associada uma coleção de “desenhos em movimento”, e 

os invariantes que aí aparecem correspondem às propriedades geométricas 

intrínsecas ao problema. E este é o recurso didático importante oferecido: a 
variedade de desenhos estabelece harmonia entre os aspectos conceituais e 

figurais; configurações geométricas clássicas passam a ter multiplicidade de 

representações; propriedades geométricas são descobertas a partir dos invariantes 

no movimento (GRAVINA, 1996, p. 6). 

 

Dessa forma, cabe trazer o pensamento de Borba e Penteado (2001), que dá ao 

ambiente informatizado, frente às questões de ensino e aprendizagem, o tom do lugar onde 

professores e alunos podem participar juntos da incerteza e da dúvida. É o ambiente em 

que nem tudo está enclausurado e programado pelo professor. 

 

Ao caminhar em direção à zona de risco, o professor pode usufruir do potencial 
que a tecnologia informática tem a oferecer para aperfeiçoar sua prática 

profissional. Aspectos como incerteza e imprevisibilidade, geradas num ambiente 

informatizado, podem ser vistos como possibilidades para desenvolvimento [...] do 

aluno, desenvolvimento do professor, desenvolvimento das situações de ensino e 

aprendizagem (BORBA; PENTEADO, 2001, p.63). 

 

Disso resulta um dos aspectos mais importantes que esses ambientes de 

aprendizado podem revelar aos nossos alunos: a vontade de testar diferentes alternativas, 

de avaliar o que acontece com uma figura ou sólido e a possibilidade dos movimentos. 

Tudo se encerra em uma infinidade de testes rápidos gerados pela curiosidade do aluno na 

busca do aprendizado. É também nessa perspectiva que se podem apresentar os diversos 

recursos dos softwares como um recurso de potencial considerável ao ensino da Geometria 

Espacial. 
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4. A PESQUISA 

 

 

A pesquisa, cujo conteúdo principal é a Geometria Espacial, foi implementada em 

uma classe do segundo ano do ensino médio, no segundo semestre de 2009. A escola 

possui três classes de segundo ano, uma em cada turno do dia – manhã, tarde e noite - num 

total de oitenta e sete alunos nesta série.  

A turma da manhã, escolhida para a pesquisa, tem alunos de procedência rural, 

cujos pais são profissionais liberais (ajudantes de serviços gerais, pedreiros, carpinteiros 

etc). A maioria desses alunos, segundo informações de seus professores, não desenvolve 

uma grande expectativa de ingresso nas universidades federais. Ao contrário, consideram 

esse acesso algo bem distante da sua realidade e alguns, inclusive, relatam que só estudam 

porque a família os obriga e que não se sentem motivados a frequentarem as aulas.  

A escola tem conseguido bons resultados em avaliações nacionais como o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). Entretanto, esses resultados podem estar mais bem 

representados pelas turmas do turno da tarde, cujos alunos demonstram mais interesse, têm 

mais suporte familiar e acreditam mais na importância do estudo, para o qual dedicam mais 

tempo. É uma realidade que preocupa a escola, que se tem mostrado empenhada na 

melhoria da qualidade do ensino e tem buscado estratégias para suprir defasagens de 

aprendizagem dos alunos. 

Entre as possibilidades que foram encontradas na escola para a realização da 

pesquisa, a turma da manhã foi escolhida por alguns aspectos, que se evidenciam a seguir. 

É uma classe que apresentou, a partir da observação, maior número de alunos 

desmotivados para o estudo e desinteressados pelas aulas. Vários deles, inclusive, ficavam 

desenvolvendo dentro de sala atividades não relacionadas à aula. Diferentemente da turma 

da tarde - cuja maioria dos alunos mostrava interesse em prestar vestibular, enquanto 

outros já estavam inseridos em vestibulares seriados ou pretendiam ingressar em cursos 

técnicos - nesta turma poucos alunos tinham objetivos claros do que fariam após o término 

do Ensino Médio. 

Outro aspecto refere-se à presença de alunos que residem na zona rural. Cinco 

alunos dessa turma só podem frequentar a escola porque contam com o transporte 

permanente da prefeitura. E vale pontuar ainda as informações fornecidas pela professora 

sobre o rendimento registrado por essa turma, o qual evidenciava maiores dificuldades de 

aprendizado quando comparado ao das outras. 
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As observações também permitiram verificar que nessa turma a maioria dos alunos 

não desenvolve atividades em casa e, segundo informações dos próprios alunos, mais da 

metade deles trabalham em pelo menos meio expediente. 

Em relação à aceitação da pesquisa, nenhum aspecto refletiu descontentamento. A 

professora foi flexível na concessão das aulas e ainda permitiu que o pesquisador pudesse 

avaliar o que seria mais conveniente para a implementação do projeto e realização da 

pesquisa, segundo os objetivos da mesma.  

Em relação aos conteúdos curriculares programados, todas as classes de segundo 

ano favoreciam o trabalho da pesquisa, o que significa que o tema a ser trabalhado no 

projeto era conteúdo contemplado no plano de curso e no mesmo período da pesquisa. Os 

alunos também aceitaram a proposta, uma vez que representava para eles uma novidade de 

estratégia na abordagem do conteúdo. Esses alunos, em sua maioria, ainda não tinham 

desenvolvido nenhuma atividade de aprendizado em matemática utilizando softwares, o 

que também os motivou a participar do projeto. 

 

 

4.1. Onde é feita a pesquisa 

 

 

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual “Ribeiro de Oliveira”, uma escola 

pública que se situa na região central da cidade de Entre Rios de Minas. A cidade é ligada 

à capital Belo Horizonte pela MG 383 e a BR 040, em uma extensão total de cento e vinte 

quilômetros. A escola possui na atualidade setecentos e vinte nove alunos matriculados no 

ensino Fundamental e Médio e não possui turmas do primeiro ao quinto ano. Conta hoje 

com uma equipe de quarenta e um docentes, uma diretora, duas vice-diretoras, três 

supervisoras, sete secretárias, duas bibliotecárias e ainda dois profissionais em ajustamento 

funcional que contribuem na parte administrativa. Seus professores, em sua maioria, são 

especialistas e alguns estão cursando disciplinas isoladas em cursos de mestrado. Dois 

professores estão afastados para desenvolverem seu curso de mestrado, dentre eles o 

pesquisador, que é professor nessa instituição. A escola não conta com nenhum 

profissional com título de mestre ou doutor. A maior parte dos professores exerce dois 

cargos, o que equivale a uma carga horária de aproximadamente quarenta e oito horas de 

trabalho semanal. Alguns deles não atuam com os dois cargos na mesma escola e pelo 

menos 70% dos professores já estão há mais de seis anos no Magistério. 
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A escola tem 99 anos de existência e recebeu uma reforma recentemente. Possui 

dez salas de aula, uma sala de informática, uma sala de laboratório utilizada para 

experimentos de Química, Física e Biologia. Nas primeiras salas, próximas à frente da 

escola, estão concentradas as atividades administrativas. Nesse local está a Secretaria, um 

pequeno ambiente de recepção e a sala de Direção. 

Nessa escola há um espaço coberto de aproximadamente oitenta metros quadrados 

destinado às atividades de Educação Física, uma quadra de esportes e um ambiente 

próximo a cantina no qual os alunos fazem seus lanches e que é coabitado em atividades de 

ensino extraclasse em períodos alternados aos recreios e às aulas de educação física. 

A escola possui mais duas salas, sendo uma destinada a materiais didáticos, como 

os livros concedidos pelo sistema público e, adjacente a esta, a sala dos professores, onde 

existe um microcomputador conectado à internet. 

Há na escola um pequeno salão, com capacidade para aproximadamente duzentas 

pessoas, onde são realizadas reuniões com pais, docentes ou discentes. Esse ambiente é o 

único que foi construído em segundo pavimento e o acesso é feito por uma rampa. 

A escola possui uma biblioteca que conta com um acervo de aproximadamente 

doze mil livros, segundo informação de uma das bibliotecárias. Essa biblioteca é aberta aos 

alunos da escola e também à comunidade. 

O estabelecimento conta com pouca área verde. Traduzindo em números, há cerca 

de 75% de área construída, 23% de área impermeabilizada
2
 e apenas 2% de área verde. A 

pouca área que possui alguma vegetação é cuidada por funcionários em parceria com 

projetos desenvolvidos com os alunos no sentido de cuidar do ambiente da escola.  

A escola está bem conservada, é razoavelmente limpa e foi toda pintada. É um 

ambiente bem cuidado pelos funcionários e não é comum ocorrerem pichações e agressões 

exacerbadas em suas dependências. É uma realidade de interior em que muitos valores são 

preservados. A escola beneficia-se com essa cultura, buscando trabalhar a consciência dos 

alunos para a preservação ambiental. 

No sentido de garantir infraestrutura, a escola conta com aproximadamente doze 

auxiliares de serviços gerais que cuidam da limpeza, segurança, merenda escolar e outras 

atividades, como abertura e fechamento dos portões, acompanhamento de alunos quando 

precisam ser levados para casa, além de atividades externas, como serviços de banco, 

correio etc. 

                                                
2
 Área revestida com cimento e agregados miúdos, que impossibilitam a permeabilidade da água para o solo. 
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Na secretaria da escola estão concentrados os serviços de controle escolar de todos 

os alunos, as pastas funcionais com seus devidos registros e todos os lançamentos de 

rendimentos escolares dos alunos, bem como a expedição de diplomas e outros 

documentos referentes ao trabalho da escola. 

A diretora atual foi submetida ao processo de eleição realizada na comunidade 

escolar, há aproximadamente dois anos. Ela vem desenvolvendo seu trabalho contando 

com a colaboração de supervisores, professores e secretários no sentido de garantir a 

infraestrutura e o funcionamento da escola. Através de negociações amigáveis com os 

alunos, tenta conduzir seu trabalho, embora nem sempre tenha sucesso. Às vezes acaba 

sendo desafiada por alunos que insistem em não cumprir com seus deveres na escola. O 

que se percebe é que, em alguns instantes, os alunos acabam exagerando um pouco. 

A escola adota um uniforme para os alunos, apesar de esta não ser uma cobrança 

bem definida na escola. Também persistem problemas de falta de pontualidade nas aulas e 

atividades. Nem sempre os alunos conseguem chegar no horário certo. Uns, porque o 

ônibus que circula na zona rural nem sempre chega a tempo (caso mais raro); outros, 

porque não se habituaram a cumprir as normas estabelecidas na escola. Nesse sentido, 

percebe-se ainda a ausência de uma postura mais definida que possa nortear um 

posicionamento mais unificado por parte dos funcionários. 

Em relação ao processo de enturmação dos alunos, o primeiro critério é a idade. No 

entanto, em nível de segundo grau, a escola adota um critério um pouco diferente. Há uma 

oferta, no sentido de atender alunos que optam por estudar com apostilas adquiridas em 

convênio com uma rede particular de ensino.Todos os alunos que demonstram interesse em 

estudar nessas turmas, independente da idade que tenham, podem se matricular. O material 

é adquirido pelos alunos e caso aconteça de algum deles não ter condição de pagar pelo 

material, a escola busca resolver a situação de forma que isso não seja impedimento para o 

aluno estudar nessas turmas. Os alunos são cobrados em relação à valorização do trabalho 

através do cumprimento das atividades extraclasse e também da participação nas aulas. 

Essas turmas revelam algumas características comuns: os pais acompanham mais os filhos 

na escola, os alunos dedicam mais tempo às atividades e é raro os alunos trabalharem no 

período em que não estão na escola etc. Os professores, como nas outras turmas, cumprem 

o seu papel enquanto educadores. Buscam ofertar o melhor aos que demandam uma 

educação pública de qualidade. Problemas que ocorrem em outras turmas também ocorrem 

nessas. Há alunos que optam por essas turmas, sem consciência do que é necessário para 

garantir um bom aprendizado. Muitas vezes consideram necessário apenas frequentar as 
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aulas ou comprar o material. Nesses casos, há um choque entre o objetivo da proposta e o 

que buscam os alunos. Em alguns casos, apenas os pais dos alunos estão motivados pela 

proposta, o que impede que ela realmente funcione. 

O turno da manhã recebe mais alunos oriundos da zona rural, os quais chegam à 

escola através de transporte coletivo fornecido pela prefeitura. Estes geralmente estudam 

nesse período porque o transporte é potencializado para atendê-los nesse horário. As 

turmas desse turno são mais heterogêneas com relação à perspectiva dos alunos frente à 

importância e aos objetivos do estudo e, principalmente, em relação a suas próprias metas 

após concluírem Ensino Médio. Ainda assim, suas expectativas quanto a isso nem sempre 

são claras.  

Nas conversas entre os professores nos intervalos das aulas, pôde-se perceber, pelos 

seus relatos, que se concentram nesse turno um número maior de alunos com defasagem de 

aprendizado; alunos que têm dificuldades de ouvir, de discriminar os momentos de 

discussão grupal e os momentos de concentração. São alunos que não apresentam, em um 

grande percentual, interesse pelas atividades nas salas de aula e extraclasse. 

 

 

4.2. A sala de aula antes da pesquisa 

 

 

Para a escolha de uma turma que pudesse contribuir com os objetivos da pesquisa, 

o pesquisador observou uma aula em cada turma de segundo ano do Ensino Médio 

existente na escola, além de obter informações sobre os alunos com a professora de 

Matemática dessas turmas. Feita a escolha, foram observadas várias outras aulas nessa 

mesma turma, conforme descrição abaixo, para que os alunos se familiarizassem com o 

pesquisador e também para que o este tivesse uma visão mais clara do grupo de alunos 

com os quais iria desenvolver a pesquisa. 

A partir do questionário aplicado à professora (Apêndice B), em sua primeira parte, 

faz-se a apresentação da mesma e evidenciam-se dados de sua carreira profissional. A 

professora revela ter licenciatura Plena em Matemática e Pós-graduação em Educação 

Matemática pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ela trabalha com o Ensino Médio há 

mais de vinte anos e nesse ano estava lecionando em um oitavo ano do Ensino 

Fundamental, nos segundos e terceiros anos do Ensino Médio. Em relação à sua aceitação 

do projeto, ela explica o que possibilitou a participação: “A motivação que os alunos terão 
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com a abordagem do conteúdo, visto que no assunto Geometria Espacial os alunos 

apresentam uma grande dificuldade.”  

A professora diz que já ensinou Geometria Espacial e que a estratégia que ela usaria 

nessa turma seria a construção dos sólidos pelos alunos. Aponta que a aprendizagem seria 

razoável e que estes resultados poderiam ser melhores através da variação de estratégias.  

Ao falar do seu aprendizado de Geometria Espacial, relata: “Aprendi no curso de 

Licenciatura Plena (1986), construindo e planificando os sólidos, para melhor 

compreensão.” Esclarece que pretendia trabalhar utilizando entrevistas com profissionais 

da área de construção civil, para que os alunos pudessem perceber o uso da Geometria no 

dia a dia. Na construção dos sólidos os alunos usariam palitos e cartolina. Sobre a 

aprendizagem dos alunos, a professora demonstra uma expectativa otimista, comparada a 

outras épocas. 

Em relação à proposta do projeto ela afirma: “Excelente, espero que os alunos tenham 

bastante interesse”. E acrescenta que espera uma participação efetiva de 90% dos alunos. 

Sobre atividades em grupo, a professora diz que costuma aplicá-las e que sempre há 

alunos que dispersam, atrapalhando os interessados. 

Por fim, a professora fala sobre as dificuldades para o aprendizado da Geometria 

Espacial. Em seu ponto de vista, a maior delas seriam as “noções básicas de Geometria 

plana, principalmente as áreas dessas figuras.” 

 

 

4.2.1. A Observação das Aulas 

 

 

Nesse momento, o foco do pesquisador buscou a imparcialidade para relatar o 

cotidiano das salas. Partindo dessa premissa, apresentam-se a seguir os apontamentos que 

buscam fazer fotografias do cenário da turma que recebeu a pesquisa.  

Na primeira aula observada, a turma conta com dezoito (18) alunos e o tema da aula 

são os Números Binomiais. A professora inicia a aula com uma oração, que a classe 

acompanha sentada.  

Em seguida faz uma exposição em quadro e giz lembrando, com os alunos, a 

sequência do triângulo de Pascal através de uma atividade pendente da aula anterior.  

 Ao iniciar o Binômio de Newton, buscando uma forma mais amigável com o 

conteúdo, a professora desenvolve um Binômio de expoente dois, recorrendo ao produto 



 

 

55 

notável. Nessa atividade, poucos alunos souberam opinar sobre o desenvolvimento desse 

Binômio. 

Ao apresentar o novo conteúdo, agora com expoente dez, uma aluna percebe o 

desenvolvimento e diz: “multiplicar dez vezes é mais fácil”. A professora justifica, mas a 

aluna não parece muito convencida. 

Após a apresentação mais formal do conteúdo, ainda sem apresentar a fórmula do 

Binômio, a professora aplica-lhes um exercício como exemplo e em seguida os alunos são 

convidados a desenvolverem as atividades referentes ao assunto. 

Em relação à participação dos alunos, pelo menos seis estão dispersos e conversam, 

enquanto outros quatro não estão com o caderno aberto, passados vinte minutos de aula.  

A professora caminha entre as carteiras para perceber a participação dos alunos e 

chama a atenção daqueles que não estão copiando o exercício feito ou que não se 

animaram a iniciar sua participação na aula. 

Um aluno pergunta: “não tem jeito mais fácil de fazer esse exercício?” A 

professora responde que não, que é trabalhoso mesmo. 

Aos poucos os alunos vão interagindo com a aula, embora um grupo de pelo menos 

três alunos permaneça até o final da aula sem sequer abrir o caderno. 

 Na segunda aula o ritmo é parecido. A professora pede paciência, pois terá que 

retomar a alguns aspectos da aula anterior. Nessa aula, a sala tem vinte cinco alunos. A 

professora inicia uma revisão e uma aluna pede para sair de sala. 

Durante a revisão, uma aluna come bolachas e conversa com a colega de trás. Dez 

minutos de aula decorridos e oito alunos ainda não abriram o caderno; duas outras alunas 

estão folheando uma revista e conversando em voz baixa. A turma não está excessivamente 

barulhenta e a professora continua explicando a matéria, apesar dos cochichos. 

A professora é interrompida: “espere que vou copiar isso aí”. Enquanto isso, 

aparece o vigésimo sexto aluno, vinte minutos após o início da aula, que dura apenas 

cinquenta minutos. Ele entra portando uma bola de basquete e senta-se na última carteira. 

A turma está organizada em seis filas, embora duas delas estejam meio 

desalinhadas. Os alunos foram reorganizando as filas e agrupando-se a outros de uma fila 

paralela. Em nenhum momento a professora se importou com a formação dos grupos, 

embora não a tenha sugerido. O sinal de término da aula toca, a professora apaga as 

anotações do quadro, despede-se e sai.   

Na terceira aula, a professora inicia a correção de alguns exercícios, embora a 

metade da turma não esteja totalmente atenta. Até esse momento, a turma tem apresentado 
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uma característica que deve ser ressaltada: Os alunos que estão sentados atrás parecem 

mais interessados. 

Após a correção do primeiro exercício, uma aluna interpela: “professora, corrige 

esse que tem número negativo.” A professora então desenvolve o binômio (x-1) elevado à 

oitava potência. A professora tenta atrair a atenção dos alunos, embora a consiga de 

poucos. A mesma aluna então diz: “eu errei essas contas todas.” – referindo-se às potências 

de números cuja base era negativa. 

Uma aluna declara: “professora, hoje estou muito cansada, não vou fazer nada”. E 

realmente continua inerte durante a aula, sem interagir com o conteúdo. Em determinado 

momento, quando a maioria dos alunos está atenta ao que a professora diz, uma aluna 

interrompe: “ontem falei com minha mãe que ia parar de estudar e ela quase me bateu.” 

A quarta aula, que precede o dia da avaliação, traz os seguintes aspectos. A 

professora entra, cumprimenta, reza e em seguida sugere algumas atividades de revisão.  

Já no início, com um primeiro desenvolvimento (x+a)
2
, um aluno diz: “eu não 

lembro nada”. E assim também outros que do mesmo modo não vinham acompanhando as 

aulas: “eu também não...”. 

A professora faz uma pequena revisão e os alunos tentam recordar os conteúdos. Os 

alunos estão um pouco apavorados por terem que fazer prova no dia seguinte. Eles se 

apresentam mais concentrados, embora alguns deles ainda não estejam interagindo com a 

solução dos exercícios. Os alunos vão-se agrupando para a solução da revisão. Alguns 

grupos apenas conversam. Uma aluna pergunta pela terceira vez: “quanto é x elevado a 

zero?”. A professora vai até sua carteira e tenta explicar-lhe pessoalmente, buscando seu 

entendimento.  

Observa-se também que um grupo de alunos estava desenvolvendo o exercício, mas 

havia copiado erroneamente do quadro. Agora eles percebem o erro e, um pouco 

desanimados, reiniciam o processo. 

Existe uma aluna que sempre quer sair da sala, sempre chega atrasada e 

especialmente nessa aula tenta aprender. Ela saiu uma vez e retornou um pouco mais 

rápido, retomando as atividades. Ela está sendo auxiliada pela colega. 

 A professora não para de mover-se pela sala. Está sempre sendo solicitada pelos 

alunos a ir até suas carteiras e, mesmo não havendo solicitação, continua circulando pela 

sala, a fim de auxiliar os alunos.  
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Apesar de os alunos não conseguirem concentrar-se todo o tempo, eles demonstram 

um pouco mais de vontade nessa aula. Uns seis alunos, decorridos em torno de quarenta 

minutos de tentativas sem sucesso, começam a desanimar e apenas conversam.  

Os alunos que entenderam os procedimentos em aulas anteriores já estão 

terminando, quando outro aluno diz: “vou largar essa matemática prá lá.” A outra aluna do 

mesmo grupo, a qual insiste um pouco mais, diz: “isso não dá certo não”, antes de chamar 

novamente a professora para auxiliá-la na solução do exercício.  E encerra-se a aula. 

Na quinta aula, a professora inicia a correção das atividades pendentes da aula 

anterior. Um dos alunos brinca. A professora chama a atenção e ele diz: “eu já aprendi.” 

Nesse momento a professora o repreende: “E como você já aprendeu, você pode 

atrapalhar?” Referindo ao barulho causado pelas conversas e brincadeiras do aluno. O tom 

de voz da professora é baixo e alguns alunos conversam atrapalhando a correção. Há 

alunos dispersos na turma e nessa aula eles estão mais agitados. Uns já entenderam e 

acompanham a correção em voz alta. O grupo que responde às perguntas da professora e 

participa ativamente da aula tem em torno de doze alunos. Alguns dos demais 

acompanham, mas não opinam. 

As atividades de correção são interrompidas pelo menos quatro vezes em dez 

minutos. O barulho da turma estava suprimindo a voz da professora. Ela continua a 

correção e sugere mais atividades que possam ajudar os alunos na avaliação. 

Enquanto os alunos iniciam as novas atividades, a professora é interrompida por 

uma supervisora, que avisa sobre um momento cívico que ocorrerá dali a dez minutos no 

pátio da escola. A supervisora, em baixa voz, comunica, agradece e sai. 

Ainda foi sugerida outra atividade aos alunos para que pudessem usar as 

propriedades de números binomiais. Quando a professora pergunta aos alunos sobre a 

solução, um aluno sugere uma multiplicação entre o termo superior do primeiro membro e 

termo inferior do segundo membro do binômio, o que outros alunos rejeitam 

imediatamente. 

Um aluno interrompe a explicação, pois fica perdido na conexão lógica entre as 

duas soluções do exercício. Acaba por fim concluindo, depois de explicado pela 

professora, que havia duas possibilidades e que ambas eram solução para o exercício 

proposto. A aula encerra com os alunos saindo para o momento cívico.  

A sexta aula é iniciada com o tema Probabilidade. A professora aborda 

experimentos da Física que são determinísticos, inicialmente. Em seguida, cita dois 

experimentos aleatórios que não são totalmente previsíveis, usando um dado e uma moeda 



 

 

58 

para exemplificá-los. A classe hoje tem vinte e um (21) alunos. Uma das alunas, já no 

início da aula, sai para ir ao banheiro, perdendo o início da explicação da professora. 

A professora passa a explicar como montar os espaços amostrais. Ela inicia sem dar 

aos alunos uma receita pronta para encontrá-los. Todos vão fazendo tentativas juntos. Os 

alunos estão atentos, embora um deles esteja todo o tempo brincando e fazendo piadinhas 

com o conteúdo. A aluna que sempre saía de sala para passear agora está atenta e comenta: 

“Professora, pode colocar essa matéria valendo vinte pontos e largar aqueles binômios prá 

lá.” A turma está mais ou menos agrupada, e as filas de carteiras já não são percebidas com 

muita naturalidade.  

Quando a professora sugere atividades sobre espaços amostrais, os alunos vão-se 

agrupando, pois vários deles não trouxeram o livro onde estão os exercícios propostos. De 

forma bem grupal, vão tentando desenvolver as atividades, que no dizer deles parecem 

mais fáceis. Dessa forma encerra-se mais essa aula. 

 

 

4.3. Metodologia da pesquisa 

 

 

A pesquisa possibilitou uma avaliação qualitativa de alguns aspectos, enquanto que 

em outros o levantamento foi quantitativo, segundo a conveniência e os interesses em 

evidenciar as diversas contribuições da implementação do projeto e principalmente da 

utilização de softwares para o ensino-aprendizagem. Para que se pudesse ter um maior 

controle sobre os processos e resultados, buscou-se relatar os fatos, bem como recolher 

resultados de atividades desenvolvidas durante as aulas. Os alunos eram sempre instruídos 

sobre os procedimentos e tinham, nas atividades de laboratório, um roteiro a ser seguido. 

Foram feitas, ao longo do trabalho, avaliações dos instrumentos utilizados no 

desenvolvimento da sala de aula, bem como das atividades propostas. 

Efetivada nos moldes de uma pesquisa de intervenção, as aulas foram ministradas 

em um contexto de parceria entre a professora da disciplina e o pesquisador, que assumiu 

todo o trabalho no laboratório de informática.  

Por não contar com uma infraestrutura razoável na própria escola, o que significa 

não ter um laboratório de informática em condições de atender uma turma com vinte e oito 

alunos, mesmo em duplas, foi utilizada uma lan house próxima à escola, de forma a 

garantir, no máximo, dois alunos em cada computador.  Durante a pesquisa, não houve 
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nenhum contratempo que exigisse a interrupção das atividades por problemas técnicos no 

laboratório. Isso decorreu também do fato de que no ambiente utilizado havia a presença 

constante de um técnico, que cuidava de manter o laboratório em funcionamento. 

A facilidade de acesso e as condições favoráveis de custo também foram fatores 

que possibilitaram a realização da pesquisa nesse local. Os alunos deixavam a escola junto 

com a professora da disciplina e em três ou quatro minutos já estavam na lan house.   

O projeto (Apêndice A) foi implementado em um trabalho conjunto com a titular da 

disciplina, que respondeu a um questionário cujo objetivo era obter dados sobre a mesma e 

relatar quais seriam as possíveis metodologias empregadas por ela, quando fosse trabalhar 

a Geometria Espacial. Esse questionário também permitiu que a professora discutisse a 

proposta a ser desenvolvida e expressasse sua expectativa em relação à participação dos 

alunos. O questionário pós-projeto (Apêndice C), que foi respondido pela professora e por 

outro professor - visitante - de matemática, buscou evidenciar a percepção desses 

educadores acerca do que representou as atividades do projeto para os alunos, a partir do 

que observaram durante a implementação deste. A professora titular e o professor visitante 

observaram todas as aulas que foram realizadas no laboratório de informática. 

Com os alunos, a primeira atividade do projeto consistiu de uma pesquisa 

exploratória que tinha por objetivo despertar a motivação dos alunos pelo tema. Esse 

trabalho foi realizado a partir da apresentação do projeto, sendo que os alunos tiveram uma 

semana para entregá-lo. Nesse trabalho os alunos puderam, por meio de entrevistas com 

pais e especialistas, acessando a internet ou por outros meios, levantar quais elementos da 

Geometria estavam presentes na construção civil. O trabalho apresentado mostrou ainda a 

pouca maturidade dos alunos para trabalhos extraclasse e ainda revelou que os alunos não 

conseguiram identificar muitos elementos da Geometria presentes na construção civil. 

Os alunos fizeram também um pré-teste (Apêndice D), cujo objetivo era avaliar seu 

conhecimento em Geometria. O teste também favorecia a avaliação da capacidade de 

visualização e também da representação através de desenho de elementos espaciais. 

Através desse teste, foi constatado que os alunos não se lembravam muito dos conteúdos 

relacionados a área, a perímetro, nem do Teorema de Pitágoras, que seriam pré-requisitos 

importantes para o bom andamento dos trabalhos da pesquisa.  

Na semana da realização da pesquisa exploratória, pelos alunos, a professora da 

disciplina iniciou a aula com uma revisão que abordava tópicos da geometria plana, 

estudados no Ensino Fundamental, tais como a classificação de triângulos, a relação entre 
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ângulos definidos por duas paralelas e uma transversal e atividades referentes à soma de 

ângulos internos e externos em polígonos.  

O primeiro trabalho, feito em laboratório, iniciou-se através de uma apresentação 

breve do ambiente informatizado, dando aos alunos algum tempo de familiarização com o 

software GeoGebra e instruindo-os sobre a utilização de alguns comandos que seriam 

utilizados nas primeiras aulas. Em seguida passamos às atividades de áreas (Apêndice E), 

com o objetivo de revisar com os alunos esse assunto. 

A segunda atividade de laboratório (Apêndice F) constou de uma breve revisão de 

polígonos inscritos e circunscritos e ainda de uma verificação do teorema de Pitágoras 

através de uma atividade envolvendo o trabalho com áreas de quadrados no GeoGebra. A 

partir do triângulo retângulo, os alunos tiveram a oportunidade de fazer a verificação da 

validade do Teorema de Pitágoras. Os alunos fizeram também o cálculo da área de uma 

coroa circular, como forma de desenvolver as primeiras habilidades para o cálculo do 

volume de um cilindro vazado na Geometria Espacial. 

A terceira aula de laboratório (Apêndice G) foi referente a “Prismas” e foi 

implementada através do sketchup, software que será utilizado nas demais atividades de 

laboratório da Geometria Espacial. Nessa aula os alunos receberam instruções sobre a 

utilização do software e em seguida fizeram trabalhos referentes à área superficial do cubo 

e volume do cubo. O principal objetivo dessa atividade era fazer com que os alunos 

compreendessem uma unidade de volume e, a partir da visualização dos sólidos no 

software, conseguissem calcular a área e a diagonal do cubo. Eles Tiveram ainda, a 

oportunidade, a partir de um dos vértices do cubo, de perceberem como são as coordenadas 

de um ponto no espaço.  

A quarta aula de laboratório, cujo tema também era “Prismas” (Apêndice H), 

consistiu de um trabalho de verificação do entendimento de volume em prismas e na 

planificação de alguns sólidos montados com uma unidade cúbica. Pretendeu-se com essa 

atividade permitir que o aluno fizesse o cálculo de áreas utilizando as diversas visões 

apresentadas pelo software e, através da representação planificada do sólido, calcular sua 

área. Nessa aula os alunos trabalharam também com o prisma de base hexagonal. 

A quinta aula de laboratório teve como tema “Cilindros” (Apêndice I). Os alunos 

iniciaram desenhando um cilindro, tendo por referência o Princípio de Cavalliere. Em 

seguida, foi sugerido que os alunos calculassem o volume do mesmo, para o qual poderiam 

mover o sólido a fim de avaliarem a superfície que compunha a sua base e compará-lo a 

um prisma cuja base fosse de área igual. 
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Na sexta e última aula (Apêndice J) trabalhou-se com dois sólidos vazados, um 

cilindro e um cubo. Nos dois casos foram desenhados em três dimensões os dois sólidos e 

avaliado o volume dos mesmos. Por fim, utilizou-se um recurso do software que consiste 

de um plano de corte, para que fosse possível avaliar as áreas dos diversos cortes verticais 

nos dois sólidos vazados desenhados. 

Para a conclusão do trabalho de pesquisa, os alunos responderam um novo 

questionário (Apêndice K), cujo objetivo era avaliar a pesquisa e as contribuições do uso 

dos softwares à aprendizagem de Geometria Espacial. 

 Vários instrumentos foram utilizados para a coleta dos dados referentes à pesquisa. 

As atividades, em sua maioria, continham uma avaliação para que o aluno pudesse 

escrever como foram as atividades, em cada dia. Esse instrumento teve por objetivo não 

perder as entrelinhas do processo. Aplicar apenas um questionário final poderia significar 

perda das informações obtidas ao longo da pesquisa. 

Um segundo instrumento utilizado foi a filmagem das aulas de laboratório. 

Filmaram-se três aulas, para que fosse registrado o comportamento dos alunos durante o 

desenvolvimento das mesmas. Não se filmaram todas as aulas porque o pesquisador, a 

partir da primeira atividade, começou a avaliar a influência da presença da câmera de 

filmagem no comportamento dos alunos e observou que esta inibia a naturalidade na 

desenvoltura de alguns deles diante das atividades aplicadas. Quanto aos demais, a câmera 

não interferia em seu comportamento, mas, mesmo assim, nesse caso ponderou-se sobre 

essas reações e decidiu-se por abrir mão de seu uso. 

É importante destacar que as filmagens representavam a possibilidade de registro 

de informações que não poderiam ser feitas em tempo real. Estando o pesquisador 

envolvido em atividades de ensino, ele teria dificuldade de também anotar detalhes 

ocorridos durante o desenvolvimento dos trabalhos.  

 

  

4.4. Resultados da pesquisa  

 

 

A transcrição dos resultados da pesquisa é iniciada a partir dos dados coletados no 

início da implementação das atividades, que ajudaram a nortear o trabalho. Esses foram 

obtidos no pré-teste aplicado aos alunos e através da professora titular, que respondeu a um 

questionário antes do início do projeto. 
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4.4.1. Dados coletados antes da implementação do Projeto 

 

 

O pré-teste foi respondido por vinte e oito (28) alunos. Em alguns casos, pode-se 

avaliar a autenticidade das primeiras respostas dos alunos porque esses tiveram que 

executar os cálculos e o desenho do que haviam respondido. 

 Em relação à opinião dos alunos sobre a medida de seu conhecimento em cálculo de 

áreas, obtiveram-se os seguintes resultados: quinze (15) alunos responderam “regular”; 

onze (11) responderam “ruim” e um (1) respondeu “bom”, sendo que um (1) deles não 

respondeu à questão. 

A respeito do cálculo da área de figuras geométricas vinte um (21) lembraram-se de 

como calcular a área de um quadrado e de um retângulo. Um aluno respondeu 

corretamente como se calcula a área de triângulo e nenhum deles respondeu sobre o 

cálculo da área de uma circunferência. 

Ao serem solicitados a desenhar, sete alunos (7) não conseguiram desenhar o cilindro 

e dos vinte (20) alunos que desenharam o cubo, apenas três (3) fizeram a representação 

evidenciando as arestas invisíveis de forma tracejada. No cálculo do volume, seis alunos 

conseguiram fazer o cálculo do volume do cubo e nenhum soube calcular o volume do 

cilindro. 

Nenhum aluno apresentou entendimento consolidado do cálculo da diagonal do cubo, 

apesar de quatro alunos apontarem o teorema que deveria ser utilizado, o Teorema de 

Pitágoras. 

Em relação ao cálculo da área superficial do cubo, quatro alunos mencionaram a 

possibilidade de multiplicar a base pela altura. Nenhum apresentou o produto pelas seis 

faces. 

Por fim, nos gráficos abaixo, apresentam-se os demais resultados. O primeiro mostra a 

autoavaliação dos alunos em relação a sua capacidade de visualização de desenhos 

geométricos. O gráfico dois retrata a frequência de uso do computador pelos alunos. O 

gráfico três mostra a opinião dos alunos sobre sua capacidade técnica para o uso do 

computador.  O gráfico quatro indica a utilização do computador para aprendizado de 

Matemática. 
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Gráfico 1: Avaliação do próprio aluno sobre sua capacidade de visualização no espaço 
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Gráfico 2: Frequência de uso do computador pelos alunos da pesquisa. 
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Gráfico 3: Capacidade técnica para uso do computador: 
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Gráfico 4: O uso do computador para aprendizado de Matemática 

 

 

4.4.2 Dados coletados durante a implementação do projeto 

 

 

No segundo bloco trataremos de referenciar aos dados obtidos com o desenvolvimento 

do projeto. Teremos, por exemplo, nesse grupo, os dados que foram coletados através da 

filmadora, os dados referentes às questões respondidas após cada atividade no laboratório e 

observações anotadas pelo pesquisador em seu diário de campo. 

A primeira avaliação do trabalho em laboratório, constante no final do Apêndice G, 

consistia num questionário com duas perguntas. Na primeira, os alunos deveriam apontar 

as contribuições das atividades de revisão e da utilização do GeoGebra na implementação 

das atividades. Na segunda, deveriam apontar o que não lhes agradou em relação à aula. As 

respostas obtidas foram: 

- Em relação à contribuição do software GeoGebra, dentre os dezenove (19) alunos 

que responderam ao questionário, sete (7) alunos citam a facilidade de visualização 

proporcionada pelo mesmo, doze (12) alunos afirmam que seu uso na aula contribuiu para 

o entendimento sobre “áreas” e ajudou-os a recordarem as fórmulas e quatro (4) alunos 

citam a facilidade para desenhar as figuras. 
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- Sobre o que não lhes agradou em relação à aula, quatro alunos apontaram o 

constrangimento causado pela presença da filmadora
3
 e dois apontaram o pouco tempo 

para aprender como funciona o software.  

Após esse trabalho no laboratório, os alunos fizeram uma avaliação tradicional, na sala 

de aula. Os resultados mostram que 95% da turma conseguiu entender o cálculo de área 

para as diversas atividades apresentadas, incluindo montagens de elementos diferenciados, 

e 50% da turma apresentou dificuldade em aplicar alguns conceitos de comprimento de 

circunferência no cotidiano. 

Nos quadros 1, 2 e 3, temos outros dados referentes às perguntas direcionadas aos 

alunos, após as duas primeiras aulas com o GeoGebra. Esses dados foram tabulados e 

apresentam-se a seguir. 

 

QUADRO 1 

Dados referentes à contribuição das atividades para o aprendizado 

Quanto Contribuiu Número de respostas obtidas 

Elas não contribuíram - 

Elas contribuíram pouco - 

Elas contribuíram mais ou menos - 

Elas contribuíram muito 15 

Elas contribuíram muitíssimo 04 

Total de alunos entrevistados 19 

 

 

QUADRO 2 

Dados referentes ao uso do computador e à aprendizagem 

Em relação ao uso do Software GeoGebra 

e o uso do computador para aprendizagem 

Número de respostas obtidas 

Ele não interferiu no seu aprendizado - 

Ele auxiliou um pouco no seu aprendizado. - 

Ele auxiliou mais ou menos no seu 

aprendizado. 

- 

 

                                                
3 As atividades desenvolvidas no laboratório de informática foram filmadas para que o pesquisador pudesse 

ampliar sua coleta de dados.  
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(continua) 

Em relação ao uso do Software GeoGebra 

e o uso do computador para aprendizagem 

Número de respostas obtidas 

Ele auxiliou muito no seu aprendizado. 17 

Ele auxiliou muitíssimo no seu aprendizado 02 

Total de alunos entrevistados 19 

 

 

QUADRO 3 

Dados referentes à motivação dos alunos com o uso computador 

Você se sentiu motivado (a) para aprender 

Matemática com essa aula? 

Número de respostas obtidas 

Sim 19 

Não - 

Total de alunos entrevistados 19 

 

As próximas atividades de laboratório foram feitas utilizando o sketchup, na terceira 

aula (Apêndice G), que teve a participação de 28 alunos. Apresenta-se a seguir o que foi 

solicitado aos alunos e a análise das respostas obtidas: 

- Os alunos foram perguntados inicialmente sobre qual foi conteúdo em que a aula lhes 

havia ajudado. 

Todos afirmaram que a aula lhes havia ajudado nos cálculos referentes aos elementos 

do cubo. 

- Em relação a aspectos dessa aula que podem ter prejudicado no aprendizado, seis (6) 

alunos apontaram o não domínio do aplicativo, enquanto os outros vinte dois (22) alunos 

não apontaram nenhum prejuízo. 

- Ao ser pedido aos alunos, após a aula, que expressassem do que haviam gostado, eles 

responderam: 

 “Gostamos das aulas, pois pudemos conhecer um ótimo programa”; “Essa aula, como 

todas as outras (referindo-se às outras aulas do laboratório), está ajudando e muito o nosso 

aprendizado, pois às vezes esquecemos certas coisas e estamos relembrando agora, como o 

Teorema de Pitágoras”; “Que está nos proporcionando maior interesse pelo conteúdo, 

matéria, além de estarmos aprendendo a calcular tudo.”; “Foi muito legal e interessante, 

gostaria de ter mais aulas assim.”; “Quanto à observação e entendimento do objeto 
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proposto, perfeito. Quanto aos cálculos que o software nos dá, gera certa preguiça de 

pensar e raciocinar as operações matemáticas.” 

A quarta atividade estava mais voltada para entendimento de elementos do cubo e 

cálculo de diagonais, como pode ser visto no Apêndice H. Ao final dessa atividade os 

alunos responderam à seguinte pergunta: Em que a utilização do software mais contribuiu 

nessa aula? 

Entre os vinte e cinco (25) alunos que responderam à pergunta, oito (8) alunos 

apontam que favoreceu a visualização, sendo que quatro deles apontam que favoreceu a 

visualização dos planos. As respostas dos outros dez (10) podem ser assim resumidas: 

Auxiliou no cálculo e entendimento das áreas e volumes. Quatro alunos apontam que o 

software ajuda a compreender melhor a Geometria Espacial. Finalmente, traz-se o relato de 

dois alunos: “Ajuda-nos a analisar melhor as figuras, compreender melhor o que acontece e 

aprender mais” e “Eu comecei a aprender coisas mais difíceis e isso torna a aula mais 

agradável”.   

Nessa atividade alguns alunos tiveram certa dificuldade em representar um ponto no 

espaço. Foi uma tarefa que apresentou nível mais avançado e nem todos os alunos 

demonstraram compreensão. 

A quinta atividade de laboratório (Apêndice I) teve como tema o estudo de Cilindros. 

Nessa atividade, observando o desenvolvimento dos alunos por meio do relatório, 

observou-se que apenas um grupo não conseguiu progredir muito na atividade e entregou-a 

sem ter conseguido terminar. Nessa aula, os alunos avaliaram que foi possível entender a 

área superficial do cilindro, entender melhor o comprimento e a área de uma circunferência 

e apontaram contribuições positivas do uso da informática na aula, tais como: “Contribuiu 

muito para que eu tivesse uma visão mais detalhada, que no caso vai facilitar meus 

trabalhos matemáticos”. 

A sexta atividade desenvolvida no laboratório (Apêndice J) trabalhou com sólidos 

vazados, especificamente um cubo e um cilindro. Além de fazerem o cálculo do volume 

dos sólidos, os alunos deveriam avaliar o comportamento da área quando um plano de 

corte passasse pelos dois sólidos. Alguns dos relatos feitos sobre as contribuições dessa 

aula foram: “Aprendemos a usar o plano de corte e calcular volumes de cubo vazado e 

cilindro vazado.”; “Percepção visual da interseção de volumes de objetos diferenciados, 

cubos e cilindros.”; “Descobrir as propriedades e aperfeiçoar mais a minha visão em três 

dimensões”. 
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As observações do pesquisador permitem concluir que nessa aula os alunos não deram 

conta de avaliar com precisão o que acontecia com a área em termos quantitativos, embora 

tenham conseguido avaliar os elementos geométricos que ocorriam com o corte. 

 

 

4.4.3. Dados coletados após a implementação do projeto 

 

 

Nesse terceiro bloco estão os resultados do pós-projeto. Contou-se com a participação 

de dois professores de matemática, que observaram o projeto e também o questionário 

preenchido pelos alunos. 

Segue uma análise dos resultados do questionário aplicado aos alunos: 

- Em relação ao uso do computador para atividades escolares, onze (11) alunos nunca o 

tinham utilizado, oito (8) declararam ter tido apenas uma oportunidade e nove (9) 

declararam utilizá-lo sempre para esse fim. Vale destacar que cinco alunos dessa turma 

nunca haviam utilizado um computador na vida. 

- Em relação ao acesso à Internet, cinco (5) alunos nunca a acessaram; quatro acessam-na 

uma a duas vezes por mês; nove (9), só uma vez por semana e dez (10) acessam-na todos 

os dias. 

-Em relação ao uso do computador no projeto desenvolvido, vinte e seis (26) alunos 

consideraram que este ajudou muito no aprendizado da Matemática, enquanto que dois (2) 

alunos disseram que ajudou pouco.  

- Em relação à ligação entre a Geometria Espacial e a Construção Civil, um aluno 

considerou não ter relação; outro, que tem pouca relação, enquanto dezesseis (16) alunos 

responderam ter muita relação e os outros dez (10) afirmaram que estão tão ligadas e não 

há como separá-las. 

- Em relação à ligação entre a Geometria Espacial e a Construção Civil, três alunos 

afirmaram ter motivado um pouco no aprendizado de Geometria, um (1) aluno não 

respondeu e os outros vinte e quatro (24) alunos afirmaram ter motivado muito o estudo de 

Matemática. 

-Em relação à inclusão de situações-problema do dia a dia nas atividades aplicadas pelo 

professor de Matemática, cinco (5) alunos consideraram que auxilia um pouco na 

aprendizagem dessa disciplina, um (1) considerou que atrapalha um pouco e os outros 

vinte e dois alunos (22) consideram que auxilia muito. 
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- A respeito da oportunidade que tiveram na utilização dos computadores, onze (11) alunos 

consideraram que isso contribuiu muito no sentido de facilitar o uso do computador porque 

eles tinham pouco contato. Nove (9) alunos consideraram que contribuiu pouco porque 

foram poucos os encontros no laboratório. Cinco (5) alunos acharam que não contribuiu, 

pois já desenvolviam muitos trabalhos escolares no computador e, finalmente, três alunos 

responderam que não contribuiu para o uso do computador, apesar não terem muito contato 

com o equipamento. 

Em relação ao segundo bloco de questões, que traz informações fornecidas pelos 

alunos sobre a participação no projeto, os resultados estão apresentados no quadro 4. 

 

 

QUADRO 4 

Avaliação dos alunos no que tange a aspectos do projeto 

 

Avaliação dos alunos em relação a aspectos 

do projeto 

 

 

Péssi- 

mo(a) 

 

Ruim 

 

Regu-

lar 

 

 

Bom-

Boa 

 

Ótimo/ 

Ótima 

1- Sua participação no projeto pode ser 

considerada: 

- - 2 19 7 

2- Seu aprendizado em Geometria Espacial a 

partir do projeto pode ser classificado como: 

- - 12 11 5 

3- Sua motivação para as aulas no 

laboratório de informática pode ser 

classificada como: 

- - 4 15 9 

4-O software GeoGebra utilizado na 

Geometria Plana, em relação à contribuição 

para o seu aprendizado, pode ser classificado 

como: 

- - 3 18 7 

5-O software Sketchup utilizado na 

Geometria Espacial, em relação à 

contribuição para o seu aprendizado, pode 

ser classificado como: 

- - 2 17 9 

6- Em relação às atividades desenvolvidas 

nas aulas, elas foram: 

- - 5 10 13 

7- O estudo da Geometria Espacial sem o 

uso desses softwares poderia ser: 

2 13 10 3 - 

8- Em relação a sua participação na sala de 

aula antes do uso do computador 

- 2 16 4 6 

  

 

 

Como forma de favorecer algumas leituras de dados, apresentamos nos gráficos 

cinco e seis um comparativo entre os dados apresentados na tabela acima. 
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Gráfico 5: A participação dos alunos nas aulas 
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Gráfico 6: Estudo da Geometria e o uso de software 

 

 

Em relação ao aprendizado, o questionário procurou quantificar, na perspectiva do 

aluno, como ele se vê em termos de conhecimento referente a áreas de figuras planas, 

comprimento de circunferência, prismas e cilindros. A partir dessa informação e também 

dos cálculos apresentados pelos alunos durante as atividades de aula, constatou-se que oito 

dos vinte oito (28) alunos ficariam abaixo da média em rendimento nos conteúdos 

abordados, enquanto os outros vinte (20) ficariam com rendimento acima de 60%.  
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O apêndice C traz as respostas dos dois professores que observaram o trabalho. 

Será utilizado P1, para as respostas dadas pela professora titular e P2, para as respostas 

dadas pelo professor convidado. A transcrição das respostas será feita na íntegra. 

- Você verificou diferença no comportamento dos alunos durante a realização das 

atividades? 

P1- Sim, houve uma grande participação dos alunos que antes mostravam um enorme 

desinteresse. 

P2 - Sim, estavam mais atentos e interessados. 

 

- Você considera essas alterações de comportamento positivas? Por quê? 

P1- Sim, se o aluno concentra-se na resolução das atividades o aprendizado é muito 

maior. 

P2- Claro, o aluno motivado concentra-se, volta-se para o conteúdo e tem maiores 

chances de produzir conhecimento. 

 

- Você acha que um trabalho como este é fácil de ser realizado em sua sala de aula?  

P1- É fácil, desde que a instituição tenha uma infraestrutura que atenda à clientela. 

P2- Não, pela dificuldade dos professores da realidade da escola estadual. Enfrentada 

com boa vontade, ajuda administrativa para capacitação, torna-se viável. 

 

- O que pensa ser necessário para implementá-lo?  

P1- A instituição precisa de equipamentos em pleno funcionamento. 

P2- Curso de capacitação para os professores, preparo da sala de informática, contrato 

com técnico de informática. 

 

- Você acha importante dialogar com seus alunos sobre as estratégias que eles adotam 

na solução de exercícios de geometria? 

P1- Sim, pois uma atividade pode ser solucionada de maneiras diferentes. 

P2 - Sim, através da observação das estratégias particulares do aluno podemos propor 

formas alternativas de alcançá-los melhor. 

 

- Você acha que as atividades propostas foram relevantes para o processo de ensino e 

aprendizagem de Geometria Espacial na sua sala de aula? Por quê? 
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P1- Sim, a maneira como cada atividade foi explorada fez com que o aprendizado 

ficasse consolidado. 

P2- Sim, as atividades elaboradas foram aumentando o nível de dificuldade e exigindo 

conhecimento de conteúdos, além de instigarem o aluno ao pensamento reflexivo. 

 

- Você acha que a forma como as discussões foram conduzidas contribuíram para o 

processo de ensino e aprendizagem de Geometria Espacial nessa classe? Por quê? 

P1- Sim, além das discussões nos grupos, houve um enriquecimento maior com o 

parecer do mestrando. 

P2- Sim, o fato de o pesquisador procurar que o aluno buscasse respostas às indagações 

na observação dos movimentos, no giro das figuras, sem dar-lhes respostas prontas. 

 

- O que você consegue dizer, por suas observações, sobre a aprendizagem dos alunos? 

P1- Por ser uma turma com uma grande defasagem na matéria Geometria e com muito 

pouca motivação, a pesquisa foi uma “tábua de salvação”. A participação da turma 

melhorou muito. Aluno que não parava na sala, por desinteresse, sentiu-se motivado e  

permaneceu por todo o tempo trabalhando. 

P2- No meu ponto de vista, conseguiram assimilar muito do assunto, a partir do que 

respondiam às indagações do pesquisador. 

 

- O que impediria um professor de utilizar uma proposta como esta no ensino de 

Geometria Espacial?  

P1- Apenas a falta de estrutura tecnológica da escola impede-o de utilizar uma proposta 

como esta. 

P2- Falta de sala de informática. Falta de capacitação do professor. 

 Com a apresentação desses dados conclui-se a parte de coleta dos dados. O capítulo 

seguinte permitirá melhor compreensão sobre o que representa cada informação 

colhida, pois retoma os dados da pesquisa referenciando aos diversos autores para 

evidenciar os ganhos ao ensino-aprendizagem de Matemática através deste trabalho. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Neste início de discussão vale ressaltar que o trabalho deu-se com a constatação de 

que a turma em que foi desenvolvida a pesquisa mostrou-se muito interessada pelo que foi 

proposto. Ainda situando esta discussão de análise, não se pode minorar o bom 

relacionamento entre a professora titular da disciplina e o pesquisador. Todo o trabalho 

pôde ser desenvolvido em uma parceria, que resultou em uma proposta pensada e 

repensada a partir das diversas experiências desenvolvidas ao longo da vida profissional da 

professora titular e das intenções de trabalho apresentadas pelo pesquisador. Destaca-se 

ainda que a professora titular tem valorizado os trabalhos da Educação Matemática 

buscando interagir com os novos processos de ensino-aprendizagem de Matemática. 

Talvez seja até redundante, quando se discute os trabalhos da área, referir-se à 

ausência de um grupo comparativo, entretanto deve-se evidenciar que essa ausência vai 

retratar um aspecto importante no ensino da Matemática que se refere à individualidade de 

cada aluno. Nem o aluno pode ser comparado a outro, nem a forma com que ele aprende 

pode ser comparada. Ter um grupo comparativo poderia induzir os leitores a imaginarem 

que os alunos, que são diferentes, poderiam aprender sempre de uma mesma forma. Os 

alunos aprendem em tempos diferentes, os alunos têm dificuldades diferentes, os alunos 

atingem maturidade em tempos diferentes; enfim, os seres humanos são diferentes e devem 

ser tratados em suas individualidades. Isso não diminui a importância deste trabalho, mas, 

ao contrário, é um aspecto fundamental para levá-lo para a sala de aula. O professor sentirá 

o momento certo junto a seus alunos; observará quais partes desse trabalho serão 

interessantes para suas turmas e verificará o que não deve ser usado. 

Para situar essa análise tem-se por referência toda a discussão inaugurada pelos 

diversos autores já citados, buscando as diversas interseções existentes entre a Geometria e 

o uso das tecnologias. Dessa forma, os ambientes educacionais informatizados são 

apresentados como elementos facilitadores e também motivadores da construção do 

conhecimento. No início do trabalho surge peculiarmente a dificuldade do uso das 

tecnologias, visto que vários alunos não tinham habilidade no uso do computador. 

Evidencia-se assim uma das contribuições que a pesquisa poderia trazer, proporcionando 

aos alunos um espaço onde estes tivessem a oportunidade de ter contato com essa 

metodologia.  
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Outras dificuldades reveladas na observação das aulas que precederam a pesquisa 

foram a falta de concentração de grande parte dos alunos e a forma de lidar com certos 

conceitos básicos da disciplina. Trata-se de desafios mais eminentes que agora serão 

retomados nesse diálogo com os autores e documentos que abordam o tema da Geometria e 

a utilização das tecnologias em sala de aula. Entre estes, os PCN (1997), que afirmam que 

as tecnologias interferem no cotidiano das pessoas deixando aos profissionais que atuam 

no ensino a tarefa de também contribuir para a redução da exclusão digital.  

É razoável, entretanto, perceber que a turma apresentou expectativas divergentes 

frente ao uso do computador. Alguns alunos sentiram-se muito à vontade por usar uma 

ferramenta com que tinham habilidade e outros se comportaram com um pouco mais de 

timidez diante desse recurso. São as inúmeras realidades que irão aparecer, principalmente 

no ensino público, as quais necessitam de um cuidado maior por parte dos profissionais 

que ali atuam. Remetendo-nos a Franco (1997), a cidadania está ameaçada aos que não 

detêm a tecnologia na atualidade. 

Sob outra ótica de análise, pretende-se discutir as principais contribuições ao ensino 

da Geometria Espacial e para tanto é notável estabelecer os parâmetros que serão 

norteadores dessa análise. Como cerne das discussões que permeiam esta pesquisa, é 

necessário trazer aspectos que evidenciaram, nesse Projeto de Ensino, o entendimento por 

parte dos alunos sobre:  

I) reconhecimento dos sólidos: conceitos de arestas, faces, vértices e definições de 

prismas e cilindros;  

II) identificação dos elementos: conceitos de base e altura de prisma e cilindros, 

cálculo da diagonal do cubo e do paralelepípedo;  

III) as relações entre os sólidos: cálculo de áreas e volumes de prismas e cilindros, 

relação entre as áreas e volumes de prismas e cilindros, conforme Costa, Bermejo e Moraes 

(2009). 

Em uma vertente complementar, por aspectos que favorecem em grande escala os 

processos de ensino-aprendizagem e, em uma escala de importância tão significativa como 

a de conhecimento de conteúdo, abrem-se as lentes da análise para uma visão mais 

panorâmica da sala de aula, numa tentativa de quantificar a motivação, a participação 

efetiva, bem como verificar que interferências a motivação e a participação podem ter 

sobre o aprendizado do conteúdo. É foco dessa análise, ainda, as contribuições para 

minimizar os impactos negativos que a Geometria Espacial pode trazer, quando o aluno 
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não consegue visualizar com clareza o que está sendo tratado pelo professor, nem entender 

o que o professor está tentando ensinar, tornando-se desinteressado. 

 

 

5.1. Aspectos transversais da análise 

 

 

O que é desejável em uma análise que visa avaliar contribuições ao ensino é que o 

pesquisador seja também observador das nuances que permeiam o ambiente da sala de 

aula. Essa tarefa nem sempre é trivial, pois os olhares ficam mais atentos ao ensino e à 

aprendizagem do conteúdo. Entretanto, para perseguir esse objetivo há muitas variáveis 

presentes nesses ambientes que ajudam a compreender qual será a melhor alternativa para 

se garantir aprendizado. 

O primeiro aspecto que deve ser discutido é a mudança de paradigma. A presença 

das tecnologias no ensino exige que professores e alunos possam migrar para um mundo 

diferente de suas concepções. Em alguns momentos professores e alunos precisam 

esvaziar-se de algumas crenças que estão neles enraizadas por força do próprio sistema de 

ensino que as plantou. Alguns profissionais, em determinados casos, estranham as aulas de 

Matemática com a presença da calculadora. Os alunos também nem sempre a veem com 

bons olhos. Se não há consistência entre os trabalhos apresentados; se não há um 

planejamento dentro das ementas das disciplinas; se não há mudanças nos currículos 

tornando essas atividades parte inerente ao sistema educacional; se não há preocupação em 

garantir o espaço para que os próprios alunos busquem seus resultados e reflitam sobre 

questões que tenham, têm-se então apenas atividades pontuais que não consideram a 

pluralidade dos alunos. Dessa forma dificilmente se poderão avaliar as potencialidades dos 

métodos.  

Remetida à pesquisa, esta análise quer revelar a necessidade de abrir espaço para as 

discussões, em planejamentos escolares, quanto às interseções das diversas ementas; 

quanto ao uso de metodologias variadas; sobre aspectos mais gerais das tecnologias dentro 

do sistema de ensino e sobre a não fragmentação do conhecimento em diversas disciplinas 

disjuntas. Isso para que haja um maior ganho nas interações entre conteúdos afins e 

também para que os diversos profissionais consigam construir propostas mais 

consolidadas, de forma similar a uma rede de conhecimentos que valorize todos os pontos 

comuns entre as disciplinas. Em diversas situações, as aplicações de conhecimentos 
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matemáticos já ocorrem no Ensino Médio, em disciplinas como Física, Química, Biologia 

etc.  

As pesquisas que envolvem alunos em sistemas educacionais terão sempre um 

desafio a mais, pois em muitos casos a estrutura curricular já está bastante engessada e com 

pouca flexibilidade para o desenvolvimento do trabalho pensado pelo pesquisador, que traz 

uma alternativa para desenvolver um determinado conteúdo. Nesse sentido, uma pesquisa 

que discute a tecnologia na sala de aula não tem a intenção de ser a salvação do sistema de 

ensino como um todo, senão de ser um ponto de apoio aos profissionais frente a tantas 

mudanças que vão ocorrendo a cada dia e que são necessárias para que a escola ganhe os 

alunos diante das inúmeras possibilidades que a sociedade apresenta. Para Doerr e Wood 

(2006), em seu pensamento sobre a realidade dos pesquisadores: 

 

O desafio que nos defrontamos enquanto investigadores é desenhar pesquisas 

que levem em conta a multiplicidade de fatores que interagem influenciando as 

práticas pedagógicas e que, ao mesmo tempo, apóiem mudanças nessas práticas 

e contribuam para o desenvolvimento de um repertório comum de conhecimento 

profissional para o ensino de Matemática (DOERR E WOOD, 2006, p.114). 

 

Seria muito reducionista analisar as contribuições deste trabalho apenas pela lente 

do que representou para alunos e professor sobre o ensino e a aprendizagem da Geometria 

Espacial. É notável que as contribuições que ele irá trazer passam pelo repensar do uso das 

tecnologias em sala de aula. Em relação ao uso da calculadora e dos computadores, a 

implementação da pesquisa já acenava com contribuições aos dois profissionais que 

participaram da pesquisa e que ministram Matemática em sala de aula há aproximadamente 

vinte anos. Esses profissionais tiveram a oportunidade de ver acontecer a inserção das 

tecnologias na sala de aula, no nível em que lecionam, através da pesquisa. Essa 

contribuição torna-se ainda mais ampla quando trata de um conteúdo como a Geometria 

Espacial, visto que ao longo da formação desses professores, como mostra Valente (1999), 

a geometria foi um pouco esquecida com o Movimento da Matemática Moderna. 

Ressalte-se também a dificuldade de avaliar o ganho real em relação ao 

aprendizado do conteúdo, quando se considera o tempo de trabalho e observação dos 

alunos e, ainda, os entraves que ocorrem no sistema de avaliação. Ter em conta apenas o 

que os alunos conseguiriam demonstrar em uma avaliação formal seria trazer um resultado 

distorcido do que representou a pesquisa, isso porque a avaliação de ensino e da 

aprendizagem deixaria de contemplar o progresso dos alunos a partir do nível em que se 

encontravam, ou mesmo o tempo de aprendizado, que ocorre de forma individual. 



 

 

77 

Portanto, é necessário que a análise dos resultados desta pesquisa contemple tanto o 

que os alunos apresentaram de conhecimento antes da pesquisa, quanto a dificuldade ou 

facilidade de uso dos softwares GeoGebra e Sketchup, sempre deixando claro que a 

abordagem do conteúdo pautou-se apenas pelo uso das tecnologias, de forma a avaliar essa 

tendência de ensino de Matemática nesse conteúdo e, mais especificamente, através do 

Software Sketchup. Também é importante observar aqui que não haveria tempo hábil para 

o desenvolvimento de um trabalho mais abrangente, discutindo outras abordagens 

metodológicas, inclusive porque não é esse o objetivo deste trabalho.  

 

 

5.1.1. Aspectos da avaliação na análise dos resultados 

 

 

A discussão dos resultados lança-nos ao campo das avaliações. Faz-se necessário 

apresentar algum pressuposto do entendimento em que está pautada essa avaliação. Não se 

trata simplesmente da leitura de uma nota em uma prova. Isso apenas refletiria um estágio 

pontual da vida estudantil desses alunos. Trata-se de discutir o crescimento, o 

comprometimento com o trabalho, as mudanças de comportamento frente às aulas e às 

interferências apresentadas e, ainda, de entender o erro dos alunos como uma parte inerente 

do processo de ensino-aprendizagem. Ensinar exige uma avaliação minuciosa do que o 

aluno não aprendeu para que novas estratégias possam ser desenvolvidas. Percebe-se, 

dessa forma, a contribuição de uma avaliação que tem no erro um ponto de partida.  

É pertinente discutir o erro nesta pesquisa, uma vez que este pode ser gerado por 

vários motivos e, em muitos momentos, interfere no trabalho do profissional que está em 

sala de aula. Longe de querer eximir de responsabilidades uma ou outra parte, quando o 

aluno erra; o professor precisa avaliar o erro com olhar mais crítico. Nesse sentido, 

Fiorentini e Lorenzato (2006) comentam que: 

 

O professor apenas realiza a análise detalhada do erro, se tiver clareza do fator que 

o gerou. Segundo eles, o erro pode ser originário da “(...) falta de atenção, pressa, 

chute, falha de raciocínio, falta de estudo, mau uso ou má interpretação da 

linguagem oral ou escrita da matemática, deficiência de conhecimento da língua 

materna ou de conceitos matemáticos” (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, 

p.50). 

 



 

 

78 

Diante das inúmeras causas que podem resultar no erro de quem está sendo 

avaliado é que a avaliação constitui-se como um elemento complexo no sistema de ensino. 

Porém, isso não pode representar apenas limitação, visto que é necessário que se tenha 

parâmetro para continuar o trabalho. Então o caminho é buscar nesse instrumento um 

aliado, e não uma arma. O erro deve se configurar como um modelador da sucessão do 

trabalho para que venha a contribuir com o processo de ensino-aprendizagem, como 

evidencia Pinto (2000): 

 

Um dos princípios estruturantes dessa nova abordagem é a concepção do erro 

como uma hipótese integrante da construção do conhecimento pelo aluno. 

Diferentemente das didáticas tradicionais, em que o erro servia, geralmente, como 

indicador do fracasso do aluno, nas novas teorias ele se apresenta como um reflexo 

do pensamento da criança, sendo percebido como manifestação positiva de grande 

valor pedagógico (PINTO, 2000, p.10). 

 

Ainda tratando da avaliação, ao se buscar uma estratégia de ensino, deve-se avaliar 

sua receptividade pelo grupo. Deve-se ter uma ideia da aceitação da proposta, bem como 

cuidado para que a estratégia escolhida não resulte numa dificuldade a mais para o aluno, 

já que há a necessidade de esforço e dedicação para que ele possa aprender. Uma boa 

avaliação do software não garante que ele possa ter reflexos positivos. É necessário que 

haja uma avaliação detalhada sobre os aspectos em que ele pode contribuir com os 

objetivos reais de aprendizagem. Afirma Kachar(1998) a respeito:  

 

(...) escolher o software que atende aos objetivos e às necessidades da 

aprendizagem não garante a aplicação adequada, assim como o software que 

apresenta alguns limites não deve ser totalmente descartado, pois existe uma 

importante relação entre o que o software traz e o ambiente criado para sua 

exploração (KACHAR, 1998, p.1). 

 

É por esse motivo que, ao escolher o software Sketchup para ser utilizado nesta 

pesquisa, teve-se o cuidado inicial de avaliar qual seria a contribuição deste para o ensino- 

aprendizagem de Geometria Espacial. Segundo Richt, Tomkelski e Richt (2008), a 

utilização de softwares vem contribuindo para minimizar as dificuldades de ensino desse 

conteúdo que até algum tempo dependia das representações estáticas presentes nos livros 

didáticos.  

Os relatos dos alunos demonstram encantamento pelo resultado visual que tiveram 

e por poderem perceber propriedades dos sólidos que pareciam escondidas quando não se 

tinha o desenho em três dimensões. As aulas ganharam uma nova dinâmica. No laboratório 
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os alunos deixaram de ser espectadores de um ensino pronto e passaram a construir sua 

própria forma de resolver os problemas propostos. 

É pertinente lembrar que os comandos do software Sketchup são todos em inglês, o 

que poderia ser uma limitação. No entanto, nenhum aluno questionou essa situação e o 

motivo poderia ser o fato de que essa ferramenta apresenta uma interface amigável que 

permite ser manuseada pelos alunos tão somente com o conhecimento básico em inglês 

que estes possuem, sem gerar quaisquer transtornos. De fato, a pesquisa mostra que o uso 

do Sketchup não representou obstáculo aos alunos e que todos tiveram facilidade em usá-

lo. 

Não se pode temer que um software como o Sketchup, desconhecido pelos alunos, 

vá dificultar o trabalho porque está em língua estrangeira. Pelo contrário, deve-se encarar 

essa questão como um aspecto positivo, já que motiva os alunos a ampliarem seus 

conhecimentos através do estudo de outras línguas. Nesse contexto, o papel do professor é 

mostrar-lhes a realidade de padronização internacional de comunicação das tecnologias, 

que privilegia o inglês, e incentivá-los no aprendizado de outros idiomas.  

 

 

5.1.2. O ambiente de laboratório 

 

 

Um olhar sobre os dois ambientes de sala de aula que afloraram na pesquisa revela 

os benefícios dos ambientes educacionais informatizados frente ao trabalho com a 

Geometria. A partir das observações feitas pelo pesquisador, que precederam a 

implementação do projeto, puderam-se perceber vários problemas que ocorriam com 

frequência na turma que recebeu a pesquisa, entre os quais: alunos que não permaneciam 

dentro de sala, sempre ansiosos para ir ao banheiro; alunos que não interagiam com o que 

estava sendo ministrado e alunos que se dedicavam a outras tarefas, como conversar com 

os colegas e ler revistas, ignorando as atividade propostas. 

Já nas aulas de laboratório, em que se utilizaram os softwares, o cenário é outro. A 

sala de aula do laboratório é repleta de questionamentos, de necessidades do professor, de 

interesse. Tanto que a professora titular, em seu questionário pós-pesquisa, aponta as 

tecnologias como “a tábua de salvação”. É claro que não se deve acreditar que esses novos 

recursos são a resposta para todos os problemas enfrentados pelos professores em sala de 

aula, uma vez que é apenas um entre os instrumentos disponíveis. Mas vale pontuar que, 
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no presente caso, esse novo ambiente informatizado influenciou positivamente a postura 

dos alunos, em comparação ao comportamento apresentado por estes antes da aplicação do 

projeto. Silveira e Bisognim (2008) apontam que o uso do computador vai auxiliar os 

professores, tornando os ambientes de sala de aula mais atraentes. 

Tratando ainda das diferenças entre ambos os ambientes, os alunos que têm aulas 

no laboratório de informática tornam-se mais participativos e demonstram necessidade de 

testar, de experimentar, de buscar a visualização. Eles acabam explorando o ambiente 

virtual, criando, conforme Gravina e Santarosa (2001) o espaço semiconcreto, ou seja, o 

computador favorece a ponte entre o abstrato e o concreto. Parece que os alunos estão 

manuseando os sólidos ao usarem a dinâmica dos mesmos. Isso dá uma roupagem de 

ânimo às aulas quando provoca a criatividade do aluno, que passa a protagonista de seu 

aprendizado. Trata-se de uma importante inversão de papéis: embora a atividade seja 

proposta pelo professor, agora o ambiente está centralizado no aluno permitindo uma 

maior participação do mesmo na busca pelo conhecimento.  

 

 

5.2. Dos dados após a implementação da pesquisa  

 

 

Como forma de organizar a coleta e análise dos dados optou-se por fazer dois grupos 

de resultados: os dados recolhidos a partir da participação dos alunos e os dados recolhidos 

a partir da participação dos dois professores. Inicialmente serão apresentadas e comentadas 

todas as participações dos alunos e em seguida o mesmo será feito com a participação dos 

professores. 

 

 

5.2.1. Dos dados dos alunos que participaram da pesquisa 

 

 

Retratar a realidade do ensino de Geometria e ainda a realidade de muitos alunos a 

partir do que foi observado nas aulas seria valorizar em demasia dados pontuais. E ignorá-

lo talvez fosse um erro ainda maior. Dessa forma, vale ressaltar a realidade de muitos 

alunos que ainda não convivem com as tecnologias, que ainda deixam de ir à escola para 

trabalhar ou devido a outras responsabilidades e que nunca usaram o computador para o 
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aprendizado de Matemática. Percebe-se então que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

ainda não alcançaram a pluralidade necessária. 

Outro dado importante que vem ao encontro da justificativa do trabalho é a dificuldade 

de visualização das figuras. Uma grande maioria dos alunos ressalta essa dificuldade. Esse 

dado retrata a dificuldade da formação dos professores em conteúdos relacionados ao 

Desenho Geométrico e até a própria Geometria e reforça o abandono do trabalho com a 

Geometria sob influência do movimento da Matemática Moderna. Esse movimento atinge 

a formação dos professores e, consequentemente, num segundo plano, os alunos desse 

período, que irão reproduzir essa dificuldade. Menezes (2007) aborda a dificuldade 

causada por esses fatores no ensino da Geometria. 

Com relação ao trabalho com a unidade de área, um fato que chama a atenção é que a 

visualização ainda ocorre no plano; porém, a facilidade de visualização proporcionada 

pelas montagens do software GeoGebra favorece a compreensão que o aluno passa a ter a 

respeito da unidade de área. Sete (7) alunos retrataram essa facilidade de visualização 

através do GeoGebra no trabalho desenvolvido sobre áreas, enquanto outros doze (12) 

alunos declararam que entenderam como se efetua o cálculo das áreas. Essa informação 

adquire maior consistência quando se retomam as ideias de Costa, Bermejo e Moraes 

(2009), que retratam a dificuldade que os alunos demonstram no trabalho com a Geometria 

Espacial devido à dificuldade de compreender a relação entre a Geometria plana e a 

Geometria Espacial. No trabalho desses autores, tem-se que o entendimento da unidade de 

área é preliminar ao entendimento da unidade de volume, isto é, compreender os cálculos 

da Geometria plana irá favorecer o entendimento dos cálculos da geometria Espacial. 

Dentre as respostas que os alunos dão sobre os aspectos negativos da aula, deve-se 

destacar que alguns se sentiram intimidados pela filmadora e que outros consideraram 

curto o tempo que tiveram para o aprendizado com o software GeoGebra. Esse resultado 

ajudou a aperfeiçoar as outras atividades a serem desenvolvidas posteriormente. Nas 

atividades com o Sketchup foi dado um tempo maior para que os alunos pudessem 

habituar-se melhor com esse software. Deve-se, entretanto, perceber que isso revela um 

aspecto de contribuição do uso do computador em sala de aula no sentido da inclusão 

digital, o que vai ao encontro do que discutem os PCN (1999), ao afirmarem que as 

tecnologias estão incorporadas ao meio produtivo e presentes na vida social dos 

indivíduos. Franco(1997) deixa claro que a cidadania fica ameaçada pelo não domínio das 

tecnologias. Assim, uma primeira contribuição do uso das tecnologias no ensino refere-se à 
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redução da exclusão digital, que acaba por ampliar o universo dos alunos no exercício da 

cidadania. 

É oportuno afirmar que o software GeoGebra ajudou a entender os conceitos 

elementares do conteúdo “área”, bem como as relações entre base e altura encontradas nas 

fórmulas. As atividades realizadas pelos alunos evidenciam a realidade desse aprendizado. 

Por outro lado, houve dificuldade de compreensão no momento de aplicar conceitos de 

área e perímetro de uma circunferência. As atividades feitas por meio desse software não 

contribuíram para que os alunos pudessem perceber aplicações referentes a esse conteúdo 

em seu cotidiano. Com um elo mais forte entre as tecnologias e a construção civil esse 

aprendizado ganharia mais força. Conforme já discutido, as tecnologias não trarão todas as 

respostas. É importante reconhecer a potencialidade das tecnologias na medida certa.  

Quando os alunos respondem sobre as contribuições do software GeoGebra para a 

motivação nessas aulas, percebe-se que os alunos sentiram-se muito confortáveis nesse 

novo ambiente. Tomando o cuidado de não deixar como um fato isolado a questão do 

ambiente, deve-se ter atenção ao local onde são ministradas as aulas, pois este pode 

favorecer o aprendizado, se são ambientes em que alunos se sentem bem. Em relação à 

motivação dos alunos e ao interesse pelas atividades, o desenrolar das aulas mostram que 

os alunos estiveram por todo o tempo interessados no que estava sendo desenvolvido, mais 

uma vez reforçando as ideias de Silveira e Bisognin (2008), quando dizem que os 

computadores, através dos softwares educacionais, ajudam os professores a melhorarem 

suas aulas, despertando maior interesse nos alunos. 

Após a introdução do trabalho com o Sketchup, que era o software com o qual o estudo 

de cubos e cilindros seria desenvolvido, percebeu-se inicialmente que os alunos ficaram 

satisfeitos com a visualização que o trabalho permitiu. Eles tiveram então a oportunidade 

de ver elementos como a diagonal do cubo e entender qual era o segmento de reta que 

representava essa medida. A partir das atividades do Apêndice G os alunos conseguiram 

desenhar e calcular a diagonal. O software favoreceu a visualização do triângulo retângulo 

formado pela diagonal com as arestas da base e posteriormente entre a diagonal da base, a 

aresta lateral e a diagonal do cubo. Frente à dificuldade que muitos profissionais tiveram 

com a Geometria e o Desenho Geométrico em seus cursos de licenciatura, a facilidade do 

Sketchup para desenhar sólidos, dando ao aluno uma real noção dos elementos com os 

quais está trabalhando, é um ganho significativo no estudo da Geometria. Nesse momento 

pode-se perceber que a interface concreto-abstrato, enunciada por Gravina (1998), ganha 

força. Os objetos criados pelo software Sketchup permitem que o aluno consiga visualizar 
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propriedades dos sólidos, discutir dúvidas e até resolver problemas referentes à Geometria 

Espacial.   

Um aluno, após as atividades referentes ao cubo, relata : “Quanto à observação e 

entendimento do objeto proposto, perfeito. Quanto aos cálculos que o software nos dá, gera 

uma certa preguiça de pensar e raciocinar as operações matemáticas.” Neste momento é 

necessário pontuar que a dinâmica das atividades realizadas em uma aula em que se usa 

tecnologia tem que ser pensada e bem estruturada para que as facilidades provenientes 

desta não enganem os alunos. Quando se inserem as tecnologias no sistema de ensino, os 

profissionais precisam estar atentos a desenvolver em seus alunos novas habilidades. 

Liguori (1997) aponta que as tecnologias tornam a produção massiva e têm função de 

substituir alguns trabalhos humanos e ampliar outros. O que retrata esse aluno é o 

sentimento de inutilidade ou até de frustração por ter que fazer cálculos, quando a máquina 

já lhe mostrou vários resultados. Para o autor, as tarefas que serão reservadas aos homens 

estão mais ligadas à criatividade. No trabalho, essas tarefas seriam aquelas que exigem do 

trabalhador a tomada de decisões em níveis não alcançados pela máquina.  Dessa forma, os 

trabalhadores deste século deverão estar mais preparados para resolver problemas. 

Fatalmente deverão ter capacidade de pensar, de administrar e de executar tarefas que as 

máquinas não executam. Entre essas habilidades, com certeza estará a capacidade de 

utilização das máquinas para que tarefas rotineiras e mecânicas não sejam um massacre à 

inteligência humana. Cox (2003) usa de bom senso e pondera: não se trata de 

supervalorizar nem de subestimar; as tecnologias devem ser utilizadas na medida certa. 

Quando a atenção se volta para o aprendizado de elementos do cubo, percebe-se que as 

respostas dadas pelos alunos não deixam claro o que eles aprenderam, como se vê na fala 

deste aluno: “Nos ajuda a analisar melhor as figuras, compreender melhor o que acontece, 

e aprender mais” e na deste outro, que diz “eu comecei a aprender coisas mais difíceis e 

isso torna a aula mais agradável.” São depoimentos que parecem vagos, mas tendo por 

referência a mudança de comportamento desses alunos durante o trabalho desenvolvido - 

quando eles deixam de ser alheios ao que se faz dentro de sala, passando a interagir com as 

atividades e quando começam a perguntar como se consegue desenhar o cubo para em 

seguida tentar executar os cálculos - essas respostas acabam por ter outra dimensão. 

Sancho (1998) permite entender esses aspectos quando afirma que as tecnologias vão 

favorecer os trabalhos dos professores e dos alunos. 

As evidências maiores sobre entendimento de arestas, faces e vértices acabam 

aparecendo a partir do trabalho na sala de aula e das respostas aos exercícios. Bem como, 
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através das questões formuladas ao professor ou ao pesquisador, ou das respostas às 

atividades desenvolvidas na pesquisa composta pelos exercícios do Apêndice E ao 

Apêndice J, quando comparadas ao Apêndice D. A filmagem foi outro ponto de apoio do 

pesquisador para arquivar as experiências vivenciadas em aula e detectar os resultados 

positivos na aprendizagem dos elementos dos sólidos. Por fim, pôde-se perceber que o 

discurso dos alunos vai incorporando os elementos - faces, arestas, vértices etc - mostrando 

que eles adquiriram conhecimentos significativos sobre os elementos dos sólidos.  

Na expectativa de dar aos alunos uma compreensão maior sobre o entendimento de um 

ponto no espaço, teve-se por referência o que eles conheciam dessa representação no 

plano. Usou-se um cubo e através de seu vértice foi proposto que deveriam pensar no 

vértice do cubo como um ponto no espaço. Houve muita dificuldade de encontrar essas 

coordenadas. Essa atividade, entretanto, ajudou-os a compreender arestas, faces e o próprio 

vértice. Foi nesse momento que os alunos iniciaram uma associação maior entre os 

elementos do cubo e as paredes da sala; entre as arestas do cubo e o encontro de duas 

paredes, entre outras associações. O que ficou claro é que a dificuldade apresentada pelos 

alunos nesse nível de abstração não diminuiu a potencialidade daquela atividade, que se 

tornou oportuna para a discussão de outros conteúdos como sistemas lineares. 

A primeira atividade com cilindro, a partir da montagem deste, permitiu aos alunos 

entenderem a área superficial do sólido. O software Sketchup contribuiu na discussão sobre 

áreas superficiais.  O que foi possível observar durante a atividade foi que os alunos, ao 

girarem os sólidos, puderam perceber onde estava a outra face, o que os levou a entender, 

com relação ao cilindro, o porquê de se multiplicar a área da base por dois. Um aluno 

relatou: “Contribuiu muito para que eu tivesse uma visão mais detalhada que, no caso, vai 

facilitar meus trabalhos matemáticos”. Apesar da dificuldade de se expressar, esse aluno 

demonstrou compreensão no conteúdo de área superficial a partir do uso do software 

Sketchup. A intenção inicial, ao se fazer um trabalho que buscasse o entendimento do 

comprimento da circunferência, era permitir que o aluno tivesse oportunidade de fazer suas 

constatações, usando uma circunferência, para que, ao ser questionado sobre a área do 

cilindro, não tivesse dificuldade de enxergar o retângulo que resultaria na área lateral 

daquele sólido. Lion (1997) discute a questão da tecnologia. Para o autor não é momento 

de avaliar se sua utilização é boa ou ruim; é momento de se discutir a dosagem, a forma de 

uso e suas possíveis contribuições para o ensino. Analisando a atividade anterior, pode-se 

observar que faltou uma instrução que permitisse ao aluno abrir o cilindro e entender 

melhor sua área lateral. Aqui, nota-se também deficiências como a desvalorização das 
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representações tridimensionais, a ausência do trabalho com a geometria de posições, que 

foi levantada por Hoffer (1981). 

A segunda atividade de laboratório trata dos cilindros e cubos vazados. O principal 

objetivo foi permitir que os alunos tivessem melhor visualização das áreas de interseção 

dos sólidos vazados com um plano de corte e conseguissem também perceber como 

calcular o volume desses sólidos. Sobre os resultados obtidos pelos alunos nessa atividade, 

destacam-se os seguintes relatos:  

I) “Aprendemos a usar o plano de corte e calcular volumes de cubo vazado e cilindro 

vazado.”;  

II) “Percepção visual da interseção de volumes de objetos diferenciados, cubos e 

cilindros.”;  

III) “Descobrir as propriedades e aperfeiçoar mais a minha visão em três dimensões”.  

Foi uma aula em que os alunos tiveram bastante trabalho para desenvolver e se 

esforçaram para entender cada detalhe mostrado nas atividades. Gravina e Santarosa 

(1998) mostram que os ambientes informatizados não só contribuem para a quebra de 

obstáculos no sistema de ensino, mas também aceleram os processos de aprendizado. Pelas 

perguntas apresentadas ao pesquisador e através das respostas dadas às atividades, entende-

se que os alunos conseguiram compreender os volumes dos sólidos embora tenha havido 

dificuldade no entendimento da avaliação das áreas provocadas pelas diversas seções de 

corte. Desde o início do corte quando temos uma reta evidenciada pelo plano de corte 

tangenciando o cilindro, até a maior área. Essa atividade reitera as discussões, no campo 

didático-pedagógico, sobre as atividades que são propostas aos alunos nas salas de aula. O 

aluno que consegue desenvolver algumas atividades vai ficando motivado; entretanto, 

aquele que não consegue desenvolver nenhuma delas não sente vontade de fazer nada que 

lhe é proposto. 

Outra análise que percorre de forma longitudinal esta pesquisa está retratada na 

presença do novo ambiente. O computador é um instrumento de aprendizagem de 

Matemática diferente dos tradicionais lápis e papel. Então, até mesmo os alunos que já 

experimentaram a Matemática e com ela não se deram muito bem encorajam-se 

novamente. Ganham novo ânimo porque sentem que os demais colegas agora também irão 

fazer uma experiência nova e portanto, de certa forma, estarão num mesmo nível. Gravina 

(1996) acentua que as ferramentas computacionais são ferramentas importantes, pois 

permitem a dinâmica dos objetos, sem deixar que estes percam suas propriedades. Assim, 
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os alunos podem fazer descobertas importantes e estas ocorrem mais facilmente nos  

informatizados. 

A inclusão digital não é uma realidade em um país de dimensões continentais. A 

escola será talvez o ambiente onde se possa reduzir a exclusão digital. O fato é que esse 

trabalho acabou mostrando uma realidade ainda desafiadora em relação ao uso de 

computador nas atividades escolares. Onze (11) alunos nunca tinham utilizado 

computador; oito (8) alunos declaram ter tido apenas uma oportunidade de usá-lo e nove 

(9) alunos declararam utilizá-lo sempre. Em relação ao acesso à Internet, cinco (5) alunos 

nunca a tinham acessado; quatro (4) acessam-na uma a duas vezes por mês; nove (9) 

alunos, uma vez por semana e dez (10), todos os dias. 

Afirmar que a escola é a única responsável pelo acesso aos diversos meios de 

comunicação é delegar a esta uma responsabilidade ainda maior do que ela possui. 

Entretanto, dizer que um aluno de Ensino Médio não tem acesso aos meios de 

comunicação digital e que, em muitos casos, ele deixará o sistema de ensino antes de 

completar o curso e ter essa oportunidade não parece contribuir muito para o exercício da 

cidadania. Nesse sentido, a inserção das tecnologias em sala de aula trazem sua 

contribuição para a formação básica, como retratam os PCN. Os alunos apontam que a 

presença do computador no ensino de matemática deu a eles a oportunidade de ter contato 

com essa tecnologia. 

No início das atividades, buscou-se relacionar a Matemática aprendida na escola com 

situações do cotidiano. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a planta de uma 

construção civil e fizeram uma pesquisa exploratória, visando identificar os elementos 

dessa construção relacionados à Geometria Espacial. Optou-se ainda, por trabalhar com um 

software da construção civil que favoreceu o processo de contextualização dos elementos 

da Geometria Espacial, a partir da visualização de uma planta em três dimensões.  

Contudo, o tempo disposto para o desenvolvimento do trabalho acabou repercutindo na 

avaliação que dois alunos fizeram sobre a interseção entre os elementos da construção civil 

e os conteúdos geométricos. Um deles afirma que não existe essa relação, enquanto que o 

outro afirma que há pouca relação entre ambos os elementos. Para os outros dezesseis (16) 

alunos também existe essa relação. O que se pode perceber é que a construção civil como 

aspecto motivador do trabalho - mesmo sendo um eixo minimizado na pesquisa - foi 

significativo como uma alternativa para atrair o interesse e a atenção dos alunos que não se 

sentiam motivados pelo trabalho feito por meio de softwares. César e Tadeu (2003) 
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permitem entender que a motivação dos pioneiros em conhecimento matemático nascia em 

situações reais.  

Embora não fosse o ponto mais relevante nas atividades do projeto, a presença de 

elementos da construção civil serviu como elemento motivador no ensino-aprendizagem da 

Geometria Espacial. Os alunos querem ver a Matemática que aprendem na escola sendo 

utilizada na prática. Alguns alunos não perceberam grande associação entre a construção 

civil e a Geometria Espacial, embora isso não tenha sido relatado como elemento 

desmotivador. A dificuldade e o desinteresse que os professores de Matemática muitas 

vezes encontram em sala de aula - e que constituem um grande desafio em sua profissão - 

surgem, em sua maioria, como reação dos alunos diante de um sistema escolar pouco 

dinâmico. Eles dizem: “onde vou aplicar isso?” Perceber a aplicação na prática do que 

estão aprendendo na teoria pode contribuir com seu aprendizado, embora essa associação 

imediata não consista numa tarefa simples. É o que os PCN têm buscado a partir da 

resolução de problemas. A ausência de critério na aplicabilidade de conceitos ou conteúdos 

matemáticos pode surtir efeito contrário para a motivação e por isso é um desafio.  

Os dados do quadro 4 podem dar maior suporte aos profissionais que desejam utilizar 

as tecnologias no ensino de Geometria Espacial. 

 

QUADRO 4 

Avaliação dos alunos no que tange a aspectos do projeto 

 

Avaliação dos alunos em relação a aspectos 

do projeto 

 

 

Péssi- 

mo(a) 

 

Ruim 

 

Regu-

lar 

 

 

Bom-

Boa  

 

Ótimo/ 

Ótima 

1- Sua participação no projeto pode ser 

considerada: 

- - 2 19 7 

2- Seu aprendizado em Geometria Espacial a 

partir do projeto pode ser classificado como: 

- - 12 11 5 

3- Sua motivação para as aulas no 

laboratório de informática pode ser 

classificada como: 

- - 4 15 9 

4-O software GeoGebra utilizado na 

Geometria Plana, em relação à contribuição 

para o seu aprendizado,  pode ser 

classificado como: 

- - 3 18 7 

5-O software Sketchup utilizado na 

Geometria Espacial, em relação à 

contribuição para o seu aprendizado,  pode 

ser classificado como: 

- - 2 17 9 
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(continua) 

 

Avaliação dos alunos em relação a aspectos 

do projeto 

 

 

Péssi- 

mo(a) 

 

Ruim 

 

Regu-

lar 

 

 

Bom-

Boa  

 

Ótimo/ 

Ótima 

6- Em relação às atividades desenvolvidas 

nas aulas, estas foram: 

- - 5 10 13 

7- O estudo da Geometria Espacial sem o 

uso desses softwares poderia ser: 

2 13 10 3 - 

8- Sua participação em sala de aula antes do 

uso do computador pode ser considerada 

- 2 16 4 6 

  

   

A partir das respostas dos alunos é possível perceber que eles se sentiram muito 

satisfeitos com o uso das tecnologias no ensino da Geometria. Com esses dados, os 

profissionais cujos alunos se mostram desinteressados, desmotivados e alheios ao que se 

passa em sala, poderão iniciar uma trajetória diferente no planejamento de suas aulas. Não 

significa que essa seja a solução. Andrade e Nogueira (2005) endossam a ideia de que não 

se trata apenas de inserir as tecnologias nas salas de aula. O que existe de evidente é que as 

tecnologias se configuram como uma opção a mais no ambiente escolar. Ela deve ser 

testada pelo profissional, que irá obter diferentes respostas ou reações – satisfatórias ou não 

- por parte de seus alunos dependendo de cada turma. O ensino que almeje atingir a todos 

precisa contemplar a diversidade dos alunos e as particularidades de cada um.  

O tempo cedido para a pesquisa foi administrado de forma a não interferir 

negativamente no trabalho da professora titular. Assim, não foi possível acompanhar os 

alunos em uma avaliação em moldes mais formais. Entretanto, todo o processo da pesquisa 

contou com atividades paralelas de avaliação dos alunos, as quais habilitam a mensuração 

de resultados. Os alunos trabalharam todo o tempo respondendo às atividades e fazendo os 

cálculos referentes a áreas e volumes. Calcularam a diagonal do cubo e do paralelepípedo. 

Esses resultados mostram que os alunos compreenderam os conteúdos trabalhados, 

referentes à Geometria Espacial, o que evidencia as contribuições da utilização do software 

Sketchup.  

Os alunos fizeram uma avaliação sobre áreas que evidenciou as contribuições da 

utilização do software GeoGebra. Eles apresentaram rendimento satisfatório frente ao 

trabalho de cálculo de áreas. A dificuldade da primeira parte, relativa a cálculo de 

perímetro e área, deu-se na tarefa de relacionar o perímetro com situações do cotidiano. 

Deve-se acentuar que as atividades referentes ao trabalho com elementos da Geometria 
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Plana cumpriram sua função de permitir aos alunos identificar os elementos, buscar 

relações, bem como remontar as fórmulas em um processo de construção do conhecimento. 

Nesse sentido, foram consideradas as contribuições teóricas de Costa, Bermejo e Moraes 

(2009). Os alunos foram incentivados a não se limitarem à aplicação de fórmulas, mas sim 

a procurar relacionar conceitos e identificar elementos que os permitissem construí-las e 

compreendê-las. Essa forma de construção do conhecimento é também defendida por 

Vidalete (2009), que entende que o aluno, antes de concluir o Ensino Médio, precisa ter 

vivenciado essas construções, e não apenas memorizado os processos. 

  

 

5.2.2. Dos dados dos professores entrevistados 

 

 

Quando se analisa um trabalho realizado por profissionais da própria escola em que 

se trabalha, deve-se ter o cuidado de não valorizar em demasia os resultados dos 

questionamentos apresentados aos mesmos. É o que foi feito quando se lançou o olhar 

sobre as respostas dadas pelos professores. Tratando por P1 o professor titular e por P2 o 

professor assistente, vale ressaltar que o P2 não tinha o parâmetro das aulas antes da 

pesquisa, enquanto o P1, ao dar suas respostas, tinha como referência norteadora o seu dia 

a dia de trabalho nessa classe. Isso pode ser observado quando P1 enfatiza em sua resposta 

referente à questão da participação dos alunos: “Sim, houve uma grande participação dos 

alunos, que antes mostravam um enorme desinteresse.” Ponte, Oliveira e Varandas (2003) 

dão suporte a essa discussão quando afirmam que, no ensino inovador, os alunos precisam 

de situações estimulantes e desafiadoras. 

Quando os profissionais discutem a pergunta: “Você considera essas alterações de 

comportamento positivas?”, eles apontam em uma mesma direção, pois expressam que há 

concentração nas atividades que acabam ocorrendo como herança de uma maior motivação 

e que as duas vão favorecer um maior aprendizado. 

Tratar o uso das tecnologias no sistema de ensino estadual nos moldes que temos 

hoje ainda é um desafio. É a realidade retratada pelos dois profissionais. Embora as 

respostas de ambos indiquem direções contrárias com respeito à possibilidade de se 

implementarem propostas como essa, os dois profissionais estão de acordo sobre a 

necessidade de locais adequados e que atendam à demanda dos estudantes, evitando o 

deslocamento dos alunos para ambientes externos à escola. Em um segundo olhar, eles 



 

 

90 

apontam a formação do profissional como um aspecto a ser avaliado. Mencionam que nem 

sempre as escolas têm um suporte técnico adequado e nem sempre o profissional teve uma 

formação que o preparasse para a realidade da tecnologia em sala de aula. 

Ensinar acaba sendo um exercício de reflexão sobre as metodologias desenvolvidas 

e um contínuo processo de avaliação do que está ou já não está não sendo útil. Discutir 

com os alunos as estratégias utilizadas acaba revelando caminhos novos ao profissional 

que está na sala de aula. A maturidade do profissional permitirá avaliar a melhor estratégia, 

ou seja, aquela que melhor atingirá determinado grupo de alunos. É o contato com estes 

que vai norteando o trabalho do professor, como evidencia o P2: “Sim, através da 

observação das estratégias feitas pelos alunos podem-se propor formas alternativas de 

alcançá-los melhor.”  

Ao discutir a forma de implementação da pesquisa e o aprendizado dos alunos, os 

professores que participaram deixam claro que os alunos tiveram momentos de busca e de 

entendimento dos conteúdos nos grupos. Esse é um aspecto que, no trabalho do 

laboratório, foi muito significativo. Os alunos trabalharam em duplas todo o tempo e houve 

necessidade de trocas entre os pares. A atividade a ser desenvolvida exigiu que eles 

explorassem bem o ambiente e as diretrizes do trabalho, através das atividades ou do 

pesquisador. Borba e Penteado (2001) apontam que as dúvidas e incertezas geradas nos 

ambientes informatizados são possibilidades em potencial para o ensino e a aprendizagem. 

A visualização das dificuldades em que se processa a utilização das tecnologias na 

escola pelos profissionais, com suas crenças ou incredulidades, geradas nas inúmeras 

raízes, sejam elas consequência da experiência adquirida em sala de aula ou na formação 

acadêmica não os isenta de usá-las. O professor precisa ceder espaço à experimentação, 

sendo uma espécie de “laboratório vivo” de iniciativas que possam favorecer o ensino e a 

aprendizagem. Mas como permitir que outras estratégias possam ser experimentadas? Não 

é simples; os profissionais que estão atuando no Ensino Médio possuem uma carga horária 

de trabalho exorbitante e pode-lhes faltar tempo para serem mais ousados e criativos em 

sua prática de ensino. Em outros casos, há profissionais que precisam observar 

pessoalmente uma aula construída com uma lógica diferente e, realizada com os seus 

próprios alunos, de preferência com aqueles com os quais as inúmeras e repetitivas 

estratégias falharam. Esse é um momento oportuno para se buscar caminhos alternativos. O 

P1 declara após a pesquisa: -“Por ser uma turma com uma grande defasagem na matéria 

Geometria e com muito pouca motivação, a pesquisa foi uma “tábua de salvação”. E 

acrescenta: “A participação da turma melhorou muito; aluno que não parava na sala, por 
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desinteresse, sentiu-se motivado e permaneceu por todo o tempo trabalhando”. Nesse 

momento, através das inúmeras contribuições trocadas entre os profissionais, é possível ver 

surgir nos professores das nossas escolas um jeito mais flexível de lidar com as inúmeras 

alternativas para o ensino-aprendizado e com uma trilha aberta para as tecnologias. 

Pavanello (1995) apresenta a Geometria como um conteúdo que se reveste de opções e 

permite a criatividade. Para um conteúdo que desafia os métodos de ensino, mas que é 

plural em seu desenvolvimento, nota-se um espaço para o uso das tecnologias como 

elemento facilitador para o trabalho do professor e, por conseqüência, um favorecimento à 

construção, entendimento e assimilação pelos alunos. 
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6. Considerações Finais 

 

 

É oportuno relembrar as motivações deste trabalho, frente a inúmeras angústias que 

os profissionais vivem quando o sistema de ensino exige sempre novas atitudes dos 

profissionais e os alunos nem sempre estão motivados para as atividades escolares. A 

sociedade deste século traz aos alunos um mundo de opções atrativas por ocasião de tantas 

evoluções tecnológicas. O mercado de trabalho vivencia a redução de tarefas mecânicas e a 

ampliação de profissões que demandam cada dia mais especificidade. As famílias 

mudaram e na maioria das escolas têm-se poucas ofertas e muitas buscas.    

Este trabalho vem revestir esse cenário de um pouco de esperança, pois cria um 

ambiente diferente, proporciona um olhar alternativo ao profissional que já testou quase 

todas as suas estratégias e muito do que testou resultou apenas em frustração. Esse novo 

ambiente também revela aos profissionais a necessidade de flexibilidade. É uma habilidade 

que os professores da atualidade precisam desenvolver para entender que há metodologias 

que vão se tornando ultrapassadas e que é preciso buscar outras. Não significa que tudo o 

que já se faz seja ruim, mas iniciativas como ler um trabalho de outro profissional, discutir 

estratégias de ensino com grupos de docentes da área e até, quem sabe, averiguar como os 

demais estão atuando, assistindo a suas aulas, podem possibilitar a formação continuada. 

Dessa forma, é possível que o profissional que teve prejuízo em sua formação inicial 

encontre caminhos novos para o ensino de matérias como a Geometria. 

Outra constatação é que a escola precisa ganhar uma batalha que não existia 

quando os alunos não tinham acesso a tantos equipamentos eletrônicos. O aluno deste 

século tem ambições diferenciadas e vive numa sociedade em que há maiores 

“facilidades.” Há mais controles remotos, mais computadores, videogames, MP3, MP4 e 

celulares. Há mais automação e eletroeletrônicos. Há máquinas que executam muitas 

tarefas, antes executadas manualmente pelos homens. Agora os alunos terão que 

desenvolver habilidades para operar, construir e consertar essas mesmas máquinas. São 

habilidades diferentes e a escola não pode eximir-se de sua responsabilidade nesse novo 

contexto. É preciso, portanto, que as escolas sejam equipadas. A implementação dessa 

pesquisa, inicialmente dificultada pelo número insuficiente de computadores, revelou o 

problema da falta de investimento nas escolas em áreas afins às tecnologias. O universo 

escolar precisa aproximar-se mais do cotidiano para tornar-se atraente, interessante e 

principalmente para permitir a formação básica dos alunos, de forma que estes, ao 
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terminarem o Ensino Médio, estejam aptos a buscarem oportunidades no mercado de 

trabalho ou continuarem o seu processo de formação.   

Ao buscar alternativas para a solução dos problemas no ensino-aprendizagem, não 

basta trocarem-se os instrumentos. Uma aula não se torna moderna simplesmente por ser 

realizada com recursos do Data Show, nenhuma aula pode ser considerada tradicional 

apenas porque as anotações estão sendo feitas no quadro-negro. O que a pesquisa revela é 

que no ensino de Matemática podem-se utilizar as tecnologias para favorecer a 

investigação, para aguçar questionamentos, para tornar aulas mais dinâmicas, para tornar 

os alunos mais construtores e menos receptores de conhecimento. Mostra também que a 

posição dos professores nessas aulas será, prioritariamente, de mediadores entre o que se 

deseja ensinar e o que se deseja aprender. 

O desenvolvimento dessa pesquisa gerou um produto que, para a Geometria 

Espacial, pode representar uma forma de iniciar a interlocução com o ambiente das 

tecnologias, pois traz opções já testadas para que o profissional possa aplicá-las na sala de 

aula. Esse trabalho pode ser mais bem compreendido em seus limites e avanços quando se 

faz a leitura da análise dos resultados, o que permite ao profissional aproveitá-lo 

principalmente em suas potencialidades. Foi desenvolvido com uma turma de alunos 

bastante heterogênea e que demonstrava pouco interesse pelas aulas, o que revela ser 

possível aplicá-lo quando os alunos não apresentam muita motivação para o estudo. O 

Apêndice L deste trabalho, intitulado por produto, descreve inicialmente como funcionam 

as ferramentas do software e, na sequência, apresenta a programação das aulas para a 

pesquisa com os respectivos comentários sobre como construir os sólidos para facilitar o 

trabalho dos profissionais. No produto, o profissional ainda encontrará construção de 

outros sólidos não contemplados na pesquisa, mas que são conteúdos trabalhados na 

Geometria Espacial como, por exemplo, a construção da Pirâmide. A possibilidade de 

visualização em três dimensões, a possibilidade de girar os sólidos e a retirada das faces 

dos sólidos revelam aos alunos muitas propriedades necessárias ao desenvolvimento de 

atividades na Geometria Espacial.   

Este trabalho, que traz sementes da construção civil, tem, pois, suas primeiras 

discussões motivadoras nessa área. Fundamenta-se pelas tecnologias informacionais e 

comunicacionais em sua implementação e ganha corpo no ensino-aprendizagem de 

matemática deixando sua contribuição para o trabalho do educador matemático frente à 

exploração de outros universos como forma de facilitar o ensino e a aprendizagem da 

Geometria Espacial. Permite aos professores com dificuldades no desenho de sólidos 



 

 

94 

construir com certa facilidade esses elementos, usando as tecnologias, e aos alunos, um 

contato direto com o conteúdo a ser aprendido, criando um ambiente mais participativo e 

investigativo. Esse trabalho endossa o potencial das tecnologias no ensino de matemática e 

contribui para que profissionais da educação experimentem o papel de mediadores na sala 

de aula, desenvolvendo ambientes de ensino e aprendizagem onde os alunos 

necessariamente se configuram como protagonistas de seu próprio conhecimento. Por 

todas essas contribuições, esse trabalho enriquece as discussões da Educação Matemática, 

no sentido mostrar que o ensinar e o aprender matemática exige dos profissionais formação 

continuada. Eles precisam capacitar-se em conhecimentos de conteúdos matemáticos e não 

estão isentos de estudar as Tendências de Ensino de Matemática como forma de facilitar a 

relação ensino-aprendizagem do conteúdo. 

Esse trabalho é fomentador de outras discussões dentro da área, quando traz a 

construção civil como motivação para o ensino de Geometria Espacial. O que foi apenas 

motivação nesse trabalho pode, em outros Projetos de Ensino, ser a referência. A 

linguagem e a prática dos construtores, encarregados de obras, pedreiros, carpinteiros etc 

podem desencadear outros estudos dentro da Educação Matemática, que pode ganhar 

ênfase a partir de autores da etnomatemática. A ligação existente entre a construção civil e 

o ensino de matemática é também um contexto fértil para discussões a partir da visão de 

alguns autores da Modelagem Matemática.  
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APÊNDICES 

 

APENDICE A – Projeto de ensino  

Descrição das Atividades do Projeto: 

As atividades do projeto serão implementadas em 12 aulas geminadas (01:40 cada), 

nos horários regulares de aula, durante o mês de outubro de 2009. 

 Local: Escola Estadual Ribeiro de Oliveira, em Entre Rios de Minas -MG  

 

Número de turmas: 1 

 

Número de alunos por turma: 28 

 

Número máximo de alunos em cada grupo de trabalho: 3 

 

Cronograma de atividades do projeto 

 

1ª aula: Exploração do Tema e Apresentação do Projeto 

Nessa aula, será solicitado aos alunos que realizem uma pesquisa exploratória sobre 

os elementos geométricos presentes na Construção Civil. Será feita uma apresentação 

inicial do projeto, destacando o que é um Projeto de Ensino e qual questão será investigada 

neste projeto, mas sem revelar que “Matemática” há por detrás do tema.    

 

Recursos utilizados para a pesquisa: Internet, revistas, livros, pesquisa oral com pais e 

especialistas etc. 

Recursos utilizados na aula: Projetor Multimídia e planta baixa de uma casa. 

 

2ª aula: Discussão do Tema 

 

Nessa aula, será feita uma discussão do tema, com base nas pesquisas realizadas 

pelos alunos, como forma de motivar a sua participação no projeto, cuja apresentação será 

feita na próxima aula.   

 

Recursos utilizados: Pesquisa realizada pelos alunos. 
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3ª aula: Área: polígonos e circunferência 

Nessa aula, será feita uma revisão do cálculo da área de: quadrado, triângulo, retângulo, 

paralelogramo, trapézio e circunferência. 

 

Recursos utilizados: Laboratório de informática - Software Geogebra 

 

4ª aula: Teorema de Pitágoras e polígonos inscritos 

Nessa aula será feita uma revisão do Teorema de Pitágoras e de polígonos inscritos e 

circunscritos. 

 

Recursos utilizados: Laboratório de informática - Software Geogebra 

 

5ª aula: Atividades em classe 

Nessa aula, serão apresentados e resolvidos diversos exercícios tradicionais e 

investigativos sobre “áreas”. 

Polígonos e circunferências: atividades do livro didático e da planta baixa de uma casa. 

 

6ª aula: Prismas - Elementos e Classificação 

Nessa aula, será feita uma abordagem tradicional dos elementos e classificação dos 

Prismas. 

 

Recursos utilizados: Quadro e giz. 

 

7ª aula: Prismas: Áreas e Volume 

 

Nessa aula, será feita uma abordagem exploratória das áreas e volume dos Prismas, 

através da realização de atividades investigativas no Laboratório de Informática, 

retomando as formas geométricas associadas a elementos da Construção Civil. 

 

Recursos utilizados: Software Sketchup 

 

8ª aula: Prismas: Exercícios  
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Nessa aula, serão apresentados e resolvidos diversos exercícios tradicionais e 

investigativos sobre Prismas.  

 

Recursos utilizados: Lista de Exercícios. 

 

9ª aula: Cilindros: Elementos e Classificação 

 

Nessa aula, será feita uma abordagem tradicional dos elementos e classificação dos 

Cilindros. 

 

Recursos utilizados: Quadro e giz. 

 

10ª aula: Cilindros: Áreas e Volume 

 

Nessa aula, será feita uma abordagem exploratória das áreas e volume dos 

Cilindros, através da realização de atividades investigativas no Laboratório de Informática, 

retomando as formas geométricas associadas a elementos da Construção Civil. 

 

Recursos utilizados: Software Sketchup 

 

11ª aula: Cilindros: Exercícios  

 

Nessa aula, serão apresentados e resolvidos diversos exercícios tradicionais e 

investigativos sobre Cilindros. 

  

Recursos utilizados: Lista de Exercícios. 

 

12ª aula: Avaliação do Projeto e identificação dos elementos na Construção Civil 

Nessa aula, será feita uma avaliação do projeto por parte dos alunos, através de um 

Questionário de Avaliação identificado e de um breve teste sobre Prismas e Cilindros.  

 

Recursos utilizados: Questionário de avaliação 
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APENDICE B - Questionário pré-projeto  

 

1. Qual é a sua formação acadêmica? 

 

2. Há quanto tempo você leciona? 

 

3. Para quais séries você leciona? 

 

4. O que a motivou a participar desta proposta?  

 

5. Você já ensinou geometria espacial?  

a) Como era feita a abordagem dos conteúdos?  

 

b) Como era a aprendizagem de seus alunos? 

 

c) Você se considerava satisfeita com os resultados alcançados? Por quê? 

   

6. Como e quando você aprendeu Geometria Espacial?  

 

a) Como você pretendia trabalhar esse conteúdo antes de aceitar nossa proposta de 

ensino? 

 

b) Como você acha que seria a aprendizagem de seus alunos? 

 

7. O que você achou da proposta de ensino? 

 

8. Como você imaginava a participação dos alunos?  

 

9. Você costuma trabalhar, em sala de aula, com atividades em grupo?  

 

10. Como eles costumam se comportar? 

 

11. Segundo sua experiência, o que você aponta como dificuldade para a aprendizagem 

de geometria espacial? 
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APENDICE C - Questionário pós-projeto 

 

1. Você verificou diferença no comportamento dos alunos durante a realização das 

atividades propostas?  

Em caso afirmativo: 

a) Quais?  

 

b) Você as considera positivas? Por quê? 

 

2. Você acha que um trabalho como este é fácil de ser realizado em sua sala de aula?  

 

3. O que pensa ser necessário para implementá-lo?  

 

4. Você acha importante dialogar com seus alunos sobre as estratégias que eles adotam na 

solução de exercícios de geometria? 

 

5. Você acha que as atividades propostas foram relevantes para o processo de ensino e 

aprendizagem de Geometria Espacial na sua sala de aula? Por quê? 

 

 

6. Você acha que a forma como as discussões foram conduzidas contribuíram para o 

processo de ensino e aprendizagem de Geometria Espacial nessa classe? Por quê? 

 

 

7. O que você consegue dizer, por suas observações, sobre a aprendizagem dos alunos? 

 

 

 

8. O que impediria um professor de utilizar uma proposta como essa no ensino de 

Geometria Espacial?  
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APÊNDICE D - Avaliação diagnóstico (pré-teste) 

As atividades propostas a seguir têm por principal objetivo verificar o que você sabe sobre 

o assunto que será abordado. Seja o mais sincero possível, pois irá contribuir com sua 

aprendizagem. Obrigado por aceitar este desafio. 

 

1- Em relação a seu conhecimento sobre como se calcula a área de superfícies, como 

quadrado, retângulo, triângulo, circunferência etc, você se considera: 

a) péssimo 

b) ruim 

c) regular  

d) bom  

e) ótimo 

 

2- Em séries anteriores você trabalhou com cálculo de áreas. Tente descrever como se 

calcula a área de: 

Quadrado 

 

Retângulo 

 

Triângulo 

 

Circunferência 

 

3-Agora tente desenhar um cubo e um cilindro.  

 

 

4- Você sabe descrever como se calcula o volume de um cubo? 

 

 

5- Vamos desenhar mais um pouco. Tente fazer um desenho mostrando a diagonal do 

cubo. 

 

6- Você consegue descrever como se calcula a diagonal do cubo? 
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7- Em relação ao cilindro, como se calcula o volume desse sólido? 

 

 

8- Como se calcula a área superficial do cubo e do cilindro? 

 

 

 

9- Em relação a sua visualização espacial, você considera que tem: 

a) muita dificuldade         b)dificuldade      c)facilidade      d)muita facilidade 

 

10) Em relação ao uso de computador, você: 

a) Usa sempre     b) Usa às vezes            c) Teve apenas uma oportunidade           d)Nunca 

utilizou.  

 

11) Em relação ao uso do computador você se considera com: 

a) muita dificuldade  b)dificuldade  c)facilidade  d)muita facilidade 

 

12) Em relação ao uso de computador para o aprendizado de Matemática, você: 

a) Usa sempre  b) Usa às vezes     c)Teve apenas uma oportunidade     d)Nunca utilizou.  

 



 

 

106 

APÊNDICE E - Atividade de laboratório -1 Software GeoGebra 

 

Tema: área de figuras planas 

 

1- Depois de iniciar o software, use o botão direito do mouse para inserir a malha no 

GeoGebra. 

2- Desenhe um quadrado clicando apenas nas interseções das malhas. Suponha que o lado 

de cada quadrinho meça um metro. Qual é a área do quadrado que você desenhou? Qual é 

a operação que você faria com o tamanho dos lados para que você pudesse ter o valor da 

área desse quadrado? 

a) Desenhe agora um retângulo ao lado do quadrado. Descubra sua área e seu 

perímetro. Que operação matemática você fez com os lados para obter o perímetro? 

 

Então, perímetro é: 

 

Que operação você fez para obter a área? 

 

Então, a área de um retângulo é: 

 

b) Agora desenhe um triângulo dentro do quadrado e outro, dentro do retângulo. 

Quanto é a área de cada um desses triângulos? 

Que operação matemática você fez para obter a área do triângulo, considerando a base e a 

altura do triângulo? 

c) Um paralelogramo pode ser uma montagem que envolva um retângulo e dois 

triângulos, sendo um deles de cabeça para baixo? 

d) Desenhe agora um paralelogramo e tente descobrir como fica a área do mesmo. 

Como você pode calcular a área do paralelogramo, conhecidos sua base e sua 

altura? 

e) Tente desenhar agora um trapézio e calcular sua área.  
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APÊNDICE F - Atividade de laboratório -2 Software GeoGebra 

 

TEMA: Teorema de Pitágoras e polígono inscrito 

 

1- O que diz o Teorema de Pitágoras? 

 

 

2- Então vamos verificar: desenhe inicialmente um triângulo retângulo. Use a malha do 

software e as seguintes medidas: Catetos, de tamanho três e quatro unidades; hipotenusa, 

cinco unidades. Agora desenhe, a partir de cada lado desse triângulo, um quadrado cujo 

lado meça o tamanho do lado do triângulo (quadrados respectivamente de três, quatro, e 

cinco unidades de lado). Observe o que acontece com a soma das duas áreas menores, 

comparada à maior. 

 

 

3- Então se você formar um triângulo em que os lados são 3, 4, 5 unidades, como você 

classificaria esse triângulo em relação aos ângulos? 

 

4- Considere agora um quadrado formado por quatro quadrinhos da malha do GeoGebra, 

sendo que cada quadrinho possui um metro quadrado de área. 

Desenhe uma circunferência inscrita nesse quadrado e outra circunscrita no mesmo 

quadrado. 

Agora calcule: A área das duas circunferências e a área do anel formado entre as duas 

circunferências. Lembre-se: a área de uma circunferência é dada por πr
2
 e o comprimento 

de uma circunferência é dado por 2πr. 

 

5- Se usássemos a circunferência maior e ela desse uma volta completa no chão, qual seria 

o seu deslocamento? 

  

6- Agora faça sua avaliação dessas duas atividades do laboratório utilizando o GeoGebra: 

- Em relação à contribuição dessas atividades com o seu aprendizado, você considera que: 

(  ) Elas não contribuíram  

(  ) Elas contribuíram muito pouco 

(  ) Elas contribuíram mais ou menos 
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(  ) Elas contribuíram muito 

(  ) Elas contribuíram muitíssimo 

- Em relação à contribuição do software e o uso do computador, você considera que: 

(  ) Ele não interferiu no seu aprendizado. 

(  ) Ele auxiliou um pouco no seu aprendizado 

(  ) Ele auxiliou mais ou menos no seu aprendizado. 

(  ) Ele auxiliou muito no seu aprendizado. 

(  ) Ele auxiliou muitíssimo no seu aprendizado. 

 

- O que mais agradou você no uso do software? 

- O que menos agradou você nessa aula? 

- Você se sentiu mais motivado a aprender Matemática com essa aula?  (  ) sim  (  ) não
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APÊNDICE G - Atividade de laboratório- 3 Software Sketchup 

 

TEMA: Prisma – parte 1 

 

Use o instrumento de medida do software sobre os eixos e desenhe um quadrado de um 

metro de lado. 

1- Trace a diagonal desse quadrado e calcule o seu valor. Confira com o valor que o 

software deu e tire suas conclusões. 

2- Usando o instrumento de medir do software, marque agora a altura de um metro. 

Desenhe agora um cubo a partir desse quadrado. Transcreva o desenho para essa 

folha. 

 

Qual é o volume desse cubo?  

Qual é a área superficial desse cubo?  

Como você encontrou esses valores? 

3- Agora retire três faces do cubo de forma que você possa contemplar a parte interna. 

Desenhe a diagonal do cubo.  

Transcreva para o seu caderno esse desenho da diagonal. 

 

Calcule a diagonal do cubo encontrando sua medida. 

 

Dê nome a dois vértices (A,B,...) do cubo e, considerando os eixos (x,y,z), dê as 

coordenadas de dois vértices, incluindo algum que não esteja sobre um dos três 

eixos. 

 

4- Faça agora sua avaliação:  

Em que essa aula ajudou você?  

Que aspectos dessa aula podem tê-lo prejudicado no aprendizado dos conteúdos 

abordados? 

 

Qual foi o sentimento que você teve nessa aula? 
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APÊNDICE H - Atividade de laboratório- 4 Software Sketchup 

 

 

TEMA: Prisma – parte 2  

 

1- Desenhe um cubo de aresta 1m utilizando o software. 

2- Selecione o cubo construído e, usando o comando copy e paste, construa um novo cubo 

sobre o primeiro. 

Desenhe este sólido planificado e encontre sua área superficial. 

 

Qual é o volume desse prisma?  

Como você o calculou? 

 

3- Agora use novamente o comando paste e cole mais um cubo. Planifique e encontre a 

área superficial total desse sólido. 

Encontre também o volume desse sólido. Como você calculou o volume? 

4- Monte agora um cubo com aresta com três metros de aresta.  

5- Quantos cubos de aresta uma unidade cabem dentro desse novo cubo? Então qual é o 

volume desse cubo? 

 

6- Desenhe agora um hexágono inscrito em uma circunferência. Desloque a base 

construindo um prisma hexagonal. Se o raio da circunferência é 2 m e a altura do 

prisma é 4 m, encontre o volume e a área total do prisma hexagonal. 

 

6- Faça agora sua avaliação:  

Em que o uso do computador mais ajudou você nessa aula? 
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APÊNDICE I - Atividade de laboratório -5 Software Sketchup 

 

TEMA: Cilindro 

 

a) Iniciemos desenhando uma circunferência e medindo seu raio. 

 

b) Quanto é a área da circunferência que você desenhou? 

 

c) Agora vamos calcular o comprimento dessa circunferência. 

 

d) Se essa circunferência fosse uma roda e girasse sobre o chão em uma volta 

completa, quanto ela deslocaria? 

 

e) Com base no que você viu em sala (definição de cilindro), desenhe um cilindro. 

 

f) Já sabemos calcular o volume de um prisma. Ao multiplicar a área da base pela 

altura teremos quantas unidades de volume estão contidas em um prisma. Usando 

essa mesma ideia, tente agora calcular o volume do cilindro que você desenhou. 

 

g) Usando a ferramenta lápis do software, faça uma linha na superfície lateral do 

cilindro. Se essa linha fosse um corte de tesoura na superfície do cilindro e você 

abrisse essa superfície, como ficaria o desenho dessa superfície planificada? Faça o 

desenho mostrando. 

 

h) Calcule agora a área total desse cilindro.  

 

i) Faça sua avaliação da aula de hoje. 
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APÊNDICE J - Atividade de laboratório - 6 Software Sketchup 

 

TEMA: Sólidos vazados e cortes 

  

1) Construa duas circunferências concêntricas, sendo uma com raio menor que a outra. 

Desloque o anel, formando na vertical um cilindro vazado. Como você calcula o volume 

desse cilindro vazado? (NÃO APAGUE ESSE SÓLIDO) 

 

 

2) Utilizando as medidas dadas pelo software, execute os cálculos 

 

 

 

3) Agora construa um cubo. Na face superior do cubo trace uma diagonal. Usando o 

comando de circunferência, construa uma circunferência com centro no ponto médio da 

diagonal e que tangencie os lados da base superior do cubo. Agora desloque essa 

circunferência, retirando um cilindro dentro do cubo. Suponha que o cubo tenha aresta 2 

m. Ao retirar o volume desse cilindro, qual o volume do cubo vazado? (NÃO APAGUE 

ESSE SÓLIDO) 

 

 

 

4) Agora insira o plano de corte vertical através dos seguintes comandos:  use o comando 

(view >Toolbars>large tool set) para exibir a barra onde se encontra o comando para 

inserir o plano de corte. Na parte inferior direita, o último comando, encontra-se um ícone 

(section plane tool), que é o comando para plano de corte. Desloque o mouse até próximo 

aos sólidos desenhados. Ao deslocar o plano de corte para próximo dos sólidos, você terá a 

possibilidade de deixá-lo na vertical. Nesse momento, dê um clique esquerdo e o plano de 

corte já está configurado. Basta agora deslocá-lo para avaliar as áreas. 

 

Usando esse plano de corte, desloque-o para que ele passe pelos dois sólidos e responda: 

-Quantos e quais elementos geométricos você vê quando o plano passa pelo cubo vazado? 
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- No caso do cilindro, o que acontece com a área da secção transversal quando o plano de 

corte passa pelo cilindro? 

 

 

 

5) Avalie agora com seus colegas: em que essa aula mais ajudou vocês? 
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APÊNDICE K - Avaliação do projeto 

PARTE 1 

Esta é nossa última atividade do projeto. agradecemos cordialmente a todos pela participação e 

esperamos também ter contribuído. permita-nos mais esta avaliação. sejam sinceros, pois a 

contribuição de vocês podem ajudar muito no ensino de geometria espacial.  

 

1- Em relação ao uso de computador em atividades relacionadas à escola, antes deste trabalho você: 

(  ) Nunca tinha utilizado  (  ) teve apenas uma oportunidade  (  ) Utilizava sempre. 

 

2- Em relação ao acesso à Internet:  

(  ) Você nunca acessou. 

(  ) Você acessa 1 a 2 vezes ao mês para trabalhos escolares. 

(  ) Você acessa uma vez por semana. 

(  ) Você acessa todos os dias. 

 

3-Em relação ao uso do computador no projeto desenvolvido, este: 

(  ) Ajudou muito a aprender Matemática. 

(  ) Ajudou pouco no aprendizado de  Matemática 

(  ) Não ajudou nem atrapalhou. 

(  ) Dificultou o aprendizado de Matemática. 

 

4- Em relação à ligação entre a Geometria Espacial e a Construção Civil, você considera que: 

(  ) Não tem relação    (  ) Tem muita relação. 

(  ) Tem pouca relação.    (  ) Não há como separar uma da outra. 

 

5- Em relação à ligação entre a Geometria Espacial e a Construção Civil, você considera que: 

(  ) Motivou muito no aprendizado de Matemática. 

(  ) Motivou um pouco no aprendizado de  Matemática 

(  ) Não ajudou nem atrapalhou o aprendizado de matemática. 

(  ) Não motivou o aprendizado de Matemática. 

 

6-Você acha que a inclusão de situações-problemas do dia a dia no trabalho do professor de  

Matemática pode: 

(  ) Auxiliar muito no ensino e aprendizagem dessa disciplina. 

(  ) Auxiliar um pouco no ensino e aprendizagem dessa disciplina. 

(  ) Atrapalhar um pouco no ensino e aprendizagem dessa disciplina. 

(  ) Atrapalhar muito no ensino e aprendizagem dessa disciplina. 
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7- A partir da oportunidade que vocês tiveram de utilização dos computadores você considera: 

(  ) Contribuiu muito no sentido de facilitar o uso do computador porque você tinha pouco contato 

com computador. 

(  ) Contribuiu pouco no sentido de melhorar sua capacidade técnica no uso do computador, pois 

foram poucos encontros no laboratório. 

(  ) Não contribuiu no sentido de uso do computador, pois você já desenvolvia muitos trabalhos 

escolares no mesmo. 

 (  ) Não contribuiu no sentido de uso do computador, apesar de você não ter contato com 

computador. 

  

PARTE 2 

MARQUE COM UM X A OPÇÃO QUE MELHOR REPRESENTA SUA  PERFORMACE FRENTE AOS 

TRABALHOS DO PROJETO. 

QUADRO 4 

Avaliação dos alunos no que tange a aspectos do projeto 

 

Avaliação dos alunos em relação a aspectos 

do projeto 

 

 

Péssi- 

mo(a) 

 

Ruim 

 

Regu-

lar 

 

Bom-

Boa  

Ótimo/ 

Ótima 

1- Sua participação no projeto pode ser 

considerada: 

     

2- Seu aprendizado em Geometria Espacial a 

partir do projeto pode ser classificado como: 

     

3- Sua motivação para as aulas no 

laboratório de informática pode ser 

classificada como: 

     

4-O software GeoGebra utilizado na 

Geometria Plana, em relação à contribuição 

para o seu aprendizado, pode ser classificado 

como: 

     

5-O software Sketchup utilizado na 

Geometria Espacial, em relação à 

contribuição para o seu aprendizado, pode 

ser classificado como: 

     

6- Em relação às atividades desenvolvidas 

nas aulas, elas foram: 

     

7- O estudo da Geometria Espacial sem o 

uso desses softwares poderia ser: 

     

8- Em relação a sua participação na sala de 

aula antes do uso do computador 
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PARTE 3 

Em relação ao seu aprendizado, escolha a faixa que melhor representa seu conhecimento, 

hoje, nos itens citados abaixo: 

 

QUADRO 5 

Avaliação dos alunos quanto ao seu aprendizado 

 

Assunto 0  -  3 3.1 - 6 6.1 - 8 8.1 - 10 

Área de figuras planas     

Área e comprimento da circunferência     

Prismas (áreas e volumes)     

Cilindros ( áreas e volumes)     

Cortes de sólidos (cilindros e prismas)     

 

 



 

 

117 

APÊNDICE L - Suporte didático-pedagógico do sketchup 7 

 

Para o professor que não conhece este software, o objetivo principal é mostrar um 

pouco como se trabalha a Geometria Espacial utilizando o Sketchup. Se o software não está 

instalado, utilize o site do Google e pesquise o termo Sketchup7, para ter a opção de fazer o 

download. Como é um software livre então será fácil baixá-lo. Em seguida faça a 

instalação. Agora acesse o ícone do software. Se, ao acionar o software, ele parar em uma 

tela introdutória, pode escolher a última guia abaixo (start...) para chegar à tela inicial do 

software. 

Agora que o sketchup 7 já está instalado, então será apresentada sua tela principal. 

Os principais ícones estão na barra de ferramentas que fica abaixo da barra de menu’s. 

Outra barra que tem poucos comandos é a de rodapé. Iniciando pela barra de rodapé 

observe, da esquerda para a direita, os seguintes comandos: 

- Os dois primeiros ícones que estão nessa barra levam o usuário para uma caixa de diálogo 

em que ele pode definir a unidade que deseja trabalhar - por exemplo, metro, centímetro, 

milímetro - e também possibilita a escolha da precisão, ou seja, com quantas casas 

decimais ele quer as medidas. O mais conveniente nos primeiros momentos é fazer a opção 

pela unidade metro ou centímetro, com precisão de duas casas. Conforme apresentado na 

figura1: 

 

FIGURA 1 – Configurações iniciais 

-Observe que quando você clica em um ícone, na barra de rodapé da página, estão escritos 

os procedimentos que você deve seguir na execução deste comando. 
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- Nessa barra de rodapés também está o comando que é um ponto de interrogação (?). Este 

comando mostra um passo a passo para todos os comandos, fazendo uma breve 

apresentação. Clique inicialmente nesse símbolo e em seguida no comando do qual deseja 

a instrução. O próprio software mostrará a sequência do comando e sua aplicabilidade. Na 

figura 2 há uma tela mostrando como o software  apresenta os comandos. 

- Ainda nessa barra é possível ver, no extremo à direita, um retângulo em que vão 

aparecendo as medidas simultaneamente à construção dos desenhos. É um auxílio para que 

o usuário perceba as dimensões dos objetos enquanto os mesmos estão sendo criados. 

 

 

FIGURA 2- Ajuda on line 

 

a) ESTUDANDO AS FERRAMENTAS 

 

- Da esquerda para a direita, serão apresentados agora os comandos da barra de 

ferramentas, que são os mais importantes para o trabalho com a Geometria Espacial. Eles 

serão apresentados a partir de seus nomes em inglês. Para ver esses nomes e também a 

própria apresentação que o software faz, pode-se utilizar o comando “?” da barra de 

rodapés e clicar sobre o comando. Outra forma é utilizar a barra de menu’s onde os 

comandos aparecem conforme estão descritos abaixo. Observe também que a partir da 

barra de menus é possível identificar as teclas de atalho que são as letras que aparecem à 

frente dos comandos. Acione as guias na barra de menus e veja todos os comandos do 
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sketchup e suas opções de atalho. Por exemplo, ao clicar na guia tools (ferramentas), à 

frente do comando eraser está a letra “E”, que é a tecla de atalho. 

 

b) COMANDOS DA BARRA DE TAREFAS 

-select - seleciona os objetos para apagar, estender ou outras tarefas. Observe que para 

selecionar usando o arraste da esquerda para a direita é necessário contemplar todo o 

objeto na seleção, enquanto que da direita para a esquerda basta envolver uma pequena 

parte do objeto que a seleção contempla todo ele. Depende da necessidade da seleção o uso 

de um dos métodos. 

-line - Este comando permite traçar linhas ortogonais na tela. Observe que este comando 

pode ser utilizado para entender linha poligonal aberta ou fechada. Quando se fecha uma 

linha poligonal, o software apresenta a região delimitada. Enquanto ela está aberta, apenas 

aparece a linha. 

Rectangle -  Permite a construção de um retângulo que já vem com a parte interna colorida, 

por ser uma poligonal fechada. 

Circle- Construção de um círculo. Clique onde será o centro e em seguida desloque o 

mouse dimensionando o raio. Observe que, como o software trabalha em três dimensões, 

dependendo de onde está localizada a circunferência ela muda de plano. 

Arc - Construção de um arco. Observe que, se houver necessidade de construir um sólido 

usando o arco, deve-se usar um segmento de reta para fechar a região. Observe na figura 3 

alguns resultados desses comandos.  

 

FIGURA 3 – Poligonais 

 

Eraser- É o comando para apagar embora a tecla delete também possa ser utilizada. 
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Tape measure – É o comando para mensurar os segmentos. Observe que este comando vai 

apresentar as medidas de acordo com a padronização das unidades feitas a partir do 

primeiro comando mostrado. Se houver necessidade de se fazerem as medições antes da 

construção do desenho, pode-se usar esse comando fazendo medições de afastamento dos 

eixos. Nesse caso, o software deixa uma reta tracejada indicando as medidas e sua 

localização no plano. 

Paint bucket – Comando usado para pintar as superfícies. Pode ser utilizado como recurso 

didático para destacar uma determinada superfície. 

Push/pull – Este comando deve ser ressaltado, pois ele é o responsável por dar a terceira 

dimensão às superfícies. Ao aproximá-lo de uma superfície, observe que ele fará com que 

essa região fique toda cheia de pontos; quando a região estiver dessa forma, use o arraste 

para construir os sólidos. Na figura 4, observe como ficam os desenhos apresentados na 

figura 3 após a aplicação desse comando (push/pull). A poligonal aberta foi fechada para a 

aplicação do comando. 

 

 

FIGURA 4 – Sólidos 

 

Move – É o comando para mover os objetos. Entretanto, quando se deseja mover objetos 

inteiros deve-se fazer a seleção completa dos mesmos. Esse comando pode ser utilizado 

para mover um ponto criando também sólidos, como é o caso das pirâmides. Houve o 
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cuidado de mostrar a sequência da construção através da figura 5 e, ainda, de retirar as 

faces para que se possa visualizar a altura da pirâmide. 

 

FIGURA 5 - Construção da pirâmide 

Rotate – Este comando permite o giro de um polígono ou um sólido dando aos mesmos 

uma inclinação, se comparado com a forma que o mesmo foi criado. Se desejar inclinar um 

sólido, de um ângulo qualquer, deve-se selecionar o sólido completamente, antes de usar a 

ferramenta.  

Offset – Permite uma cópia em escala reduzida. É mais utilizado quando se deseja 

desenhar, por exemplo, um retângulo semelhante a outro já desenhado. 

Pan – É através deste comando que se desloca o desenho realizado na tela. 

Orbit-  É um dos mais importantes recursos de visualização. É o comando que permite o 

giro da tela para que o usuário tenha a possibilidade de visualizar o sólido em outros 

ângulos diferentes do que foi criado. Às vezes é necessário que o sólido seja girado durante 

a construção para facilitar essa tarefa.  Ele é executado apenas pelo arraste do mouse sobre 

a tela. Agora veja, na figura 6, como ficam os sólidos criados acima a partir do uso desse 

comando. Foi acrescentado nessa figura um cilindro vazado conforme o que os alunos 

construíram na pesquisa. 
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FIGURA 6 – Rotação de sólidos 

 

c) OUTRAS FERRAMENTAS 

Protractor- É uma ferramenta similar ao transferidor. É utilizada para medir ângulos na 

construção dos desenhos. 

Dimensions – Este comando permite fazer as medições deixando indicado no desenho 

quais são as medidas lineares das arestas, conforme pode ser visto na figura 7 

 

 

FIGURA 7 - Montagem de sólidos com cubos 
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Section plane – É o comando que permite colocar um plano de corte. Este plano de corte 

pode ser deslocado pelo comando move. Depois de criar o sólido, acione o comando 

section plane, colocando um plano de corte próximo ao sólido. Use em seguida o arraste 

do mouse sobre os cantos do plano de corte para deslocá-lo, tendo assim as diversas 

secções do sólido. No uso do comando move, observe que o plano fica com a borda azul 

quando o mouse está na posição correta para o deslocamento do plano. Este é o momento 

correto para usar o arraste e deslocar o plano. Este comando faz planos de corte paralelo às 

faces existentes; dessa forma, se houver necessidade, devem-se criar superfícies inclinadas 

para fazer cortes inclinados.   

Freehand – É um comando que deixa o usuário com um lápis à mão livre. Permite fazer 

desenhos diversos. 
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APÊNDICE M - Aulas da Geometria Espacial utilizadas na pesquisa 

As aulas apresentadas a seguir foram utilizadas na pesquisa e, portanto, é possível 

perceber as observações das ocorrências de sua aplicação no corpo do trabalho. Os roteiros 

estão a partir do apêndice G, que é onde se inicia o uso do software Sketchup. Esses 

roteiros estão acompanhados das ferramentas que o aluno pode usar no momento da 

construção dos sólidos ou polígonos e têm o objetivo de facilitar o trabalho do professor. 

 

AULA 1 - PRISMAS- Software Sketchup 

Ajuste a unidade do software para “metro”, com precisão de duas casas decimais, 

conforme mostrado na figura 1 do apêndice L. Use o instrumento de medida (Tape 

measure) do software, clicando inicialmente no eixo X e afastando até a medida desejada, 

por exemplo, 1m . Aparecerá uma linha afastada 1m desse eixo. Faça a mesma coisa em 

relação ao eixo de Y. Use o comando line e desenhe um quadrado de 1m de lado. Usando 

ainda o comando line, construa a diagonal do quadrado. Com o comando dimensions, 

coloque as medidas referentes aos lados e à diagonal.  

 

FIGURA 8 - Diagonal de quadrado 

4- Trace a diagonal desse quadrado e calcule o seu valor. Confira com o valor que o 

software deu e tire suas conclusões. 

5- Usando o instrumento de medir do software, marque agora a altura de um metro. 

Desenhe agora um cubo a partir desse quadrado. Transcreva o desenho para essa 

folha. 
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-Use o comando select e, clicando em seguida no delete,  apague a diagonal e a medida da 

mesma. Use o comando tape measure e marque a altura de um metro. Use agora o 

comando push/Pull e puxe a superfície do quadrado até a altura marcada. Observe que o 

comando só deslocará a face se esta estiver pontilhada quando for usar o arraste. 

Movimente o mouse sobre a superfície até que a mesma fique pontilhada e então use o 

arraste do mouse. 

FIGURA 9 - Volume de um cubo 

Qual é o volume desse cubo?  

Qual é a área superficial desse cubo?  

Como você encontrou esses valores? 

6- Agora retire três faces do cubo, de forma que você possa contemplar a parte interna. 

Use o comando select, clicando na face quando a mesma estiver pontilhada e o delete do 

teclado, para eliminar as faces da frente. A seguir, usando o comando line, desenhe a 

diagonal do cubo. Para visualizar o triângulo retângulo, feche o triângulo desenhando a 

diagonal da base. Use o comando Orbit sempre que for necessário girar o desenho para ter 

visões de outros ângulos que não seja a visão frontal. Quando executar esses comandos 

terá o sólido como mostrado abaixo. 
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FIGURA 10 - Arestas de um cubo 

Desenhe a diagonal do cubo.  

Transcreva para o seu caderno esse desenho da diagonal. 

Calcule a diagonal do cubo encontrando sua medida. 

Sugira aos alunos encontrar o triângulo retângulo e utilizarem o Teorema de Pitágoras. 

- Finalmente, apague as diagonais e todas as faces (select, delete), deixando apenas os 

vértices. Peça aos alunos para montarem no caderno esse desenho e dar as coordenadas dos 

vértices. Usando o comando text, posicione o ponteiro do mouse sobre cada vértice usando 

um clique para ter as coordenadas dos mesmos. 

Dê nome a dois vértices (A,B,...) do cubo e considerando os eixos (x,y,z), dê as 

coordenadas de dois vértices, incluindo algum que não esteja sobre um dos três 

eixos. 

AULA 2- TEMA: PRISMAS- Software Sketchup 

 

7- Desenhe um cubo de aresta 1m utilizando o software. 

8- Selecione o cubo construído e, usando o comando copy, copie esse cubo; usando o 

comando paste, cole-o, formando um novo sólido através da montagem desses dois 

sólidos. 

Desenhe este sólido planificado e encontre sua área superficial. 
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FIGURA 11 - Volume de um prisma 

Qual é o volume desse prisma?  

Como você o calculou? 

9- Agora use novamente o comando paste e cole mais um cubo. Planifique e encontre a 

área superficial total desse sólido. 

FIGURA 12 – Montagem: volume de um sólido 

Encontre também o volume desse sólido. Como você calculou o volume? 

Monte agora um cubo com aresta de três metros. Quantos cubos de aresta uma unidade 

cabem dentro desse novo cubo? Então qual é o volume desse cubo? 
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FIGURA 13 - Relação de volume 

10- Desenhe agora um hexágono inscrito em uma circunferência. Desloque a base, 

construindo um prisma hexagonal. Se o raio da circunferência é 2 m e a altura do 

prisma é 4 m, encontre o volume e a área total do prisma hexagonal. Use comando 

dimensions para verificar se o raio é igual à aresta da base, conforme mostra a figura 

14. 

 

FIGURA 14 - Prisma hexagonal 

AULA 3- TEMA: CILINDRO- Software Sketchup 

1- Iniciemos desenhando uma circunferência e medindo seu raio. 

2- Quanto é a área da circunferência que você desenhou? 

3-Agora vamos calcular o comprimento dessa circunferência. 
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4-Se essa circunferência fosse uma roda e girasse sobre o chão em uma volta completa, 

quanto ela deslocaria? 

5-Com base no que você viu em sala (definição de cilindro), desenhe um cilindro. O 

cilindro desenhado está mostrado na figura 15. 

 

FIGURA 15 - Cilindro 

6-Já sabemos calcular o volume de um prisma. Ao multiplicar a área da base pela altura 

teremos quantas unidades de volume estão contidas em um prisma. Usando essa mesma 

ideia, tente agora calcular o volume do cilindro que você desenhou. 

7- Usando a ferramenta lápis do software, faça uma linha na superfície lateral do cilindro. 

Se essa linha fosse um corte de tesoura na superfície do cilindro e você abrisse essa 

superfície, como ficaria o desenho dessa superfície planificada? Faça o desenho 

mostrando. 

8- Calcule agora a área total desse cilindro.  

 

 

 

AULA 4-  SÓLIDOS VAZADOS – software Sketchup 

 

Construa duas circunferências concêntricas, sendo uma com raio menor que a outra. 

Desloque o anel, formando na vertical um cilindro vazado, conforme mostra a sequência 
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da figura 16. Como você calcula o volume desse cilindro vazado? (NÃO APAGUE ESSE 

SÓLIDO) 

 

FIGURA 16 - Cilindro vazado 

1-Utilizando as medidas dadas pelo software, execute os cálculos 

2-Agora construa um cubo. Na face superior do cubo trace uma diagonal. Usando o 

comando de circunferência, construa uma circunferência com centro no ponto médio da 

diagonal e que tangencie os lados da base superior do cubo. Agora desloque essa 

circunferência retirando um cilindro dentro do cubo. Suponha que o cubo tenha aresta 2 m. 

Ao retirar o volume desse cilindro, qual o volume do cubo vazado. (NÃO APAGUE ESSE 

SÓLIDO) 

3-Agora insira o plano de corte vertical através dos seguintes comandos: use o que está na 

guia (tool -section plane),  que é o comando para plano de corte. Aparecerá um plano de 

bordas verdes na tela. Desloque o mouse até próximo aos sólidos desenhados. Ao deslocar 

o plano de corte para próximo dos sólidos, você terá a possibilidade de deixá-lo na vertical 

ou em outras posições, de acordo com as faces de seus sólidos. Nesse momento, dê um 

clique e o plano de corte já está configurado, ficando com as bordas amarelas, conforme 

pode ser visto na figura 17. 
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FIGURA 17 - Cilindro e cubo vazado 

 Para deslocar o plano de corte, use o comando move. Posicione o comando sobre a borda 

do plano de corte; com isso, o plano de corte passará a ter a cor azul. Use o arraste do 

mouse para deslocar o plano de corte, conforme mostra a figura 18. 

  

 

FIGURA 18 - Corte em sólidos vazados 

-Quantos e quais elementos geométricos você vê quando o plano passa pelo cubo vazado? 

-No caso do cilindro, o que acontece com a área da secção transversal quando o plano de 

corte passa pelo cilindro? 
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Considerações finais do produto 

 

Este material tem por objetivo favorecer o primeiro contato dos professores com o 

uso do Sketchup, de forma a possibilitar o seu uso no ensino da Geometria Espacial. É 

natural que, em um primeiro momento, o profissional que nunca utilizou esse software 

sinta um pouco de dificuldade, até porque ele trabalha em três dimensões e o instrumento 

mais utilizado na sala de aula para desenho, que é o quadro-negro, permite que os 

profissionais trabalhem apenas em duas dimensões. Mas não é momento de desistir.   

Outro aspecto a ser lembrado é que o uso das tecnologias informacionais e 

comunicacionais não deverá ser a única metodologia que o profissional irá utilizar no 

ensino da Geometria Espacial, embora seja uma ferramenta em potencial que, se bem 

explorada, com certeza irá render frutos. A escolha adequada inicia-se com a facilidade 

que o profissional tem no manuseio do computador, estendendo-se ao aprendizado do 

software e, posteriormente, ao aprendizado que também ocorrerá quando houver o contato 

com os alunos. 

Por fim, é necessário que realmente se desejem as mudanças para que elas ocorram 

de fato. Logicamente, nada é mais seguro para o profissional do que repetir em sua prática 

de ensino a mesma metodologia que sempre utilizou, que já se encontra consolidada pelas 

suas inúmeras experiências. Todavia, não se arriscar a experimentar o novo é observar de 

longe o mundo evoluir e ficar alheio a essa evolução, impedindo também que os alunos se 

aproximem da realidade do próprio mundo em que vivem. O desafio, portanto, é 

experimentar as novas alternativas para, quem sabe, conseguir minimizar os inúmeros 

reflexos negativos que pairam com insistência sobre o ensino de Matemática e, mais 

especificamente, que assolam o ensino de Geometria nas escolas. Não custa tentar. Bom 

trabalho a todos e a todas que buscarem neste trabalho um suporte para iniciar ou ampliar o 

uso das tecnologias no ensino de matemática. Sejam persistentes, acreditem.   

 

 

 

 

 


