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 RESUMO 

 

 

Esta dissertação é fruto de uma pesquisa realizada à luz da Teoria da Aprendizagem 

Significativa, com alunos da 2ª série do Ensino Médio, na cidade de Capinzal do Norte, no 

Estado do Maranhão. A abordagem pedagógica desta pesquisa está direcionada ao que fazer e 

como fazer para que o aluno venha a se apropriar dos conhecimentos inerentes à Geometria 

Euclidiana Espacial, de maneira mais significativa e transformadora. Para que essas 

informações permaneçam por mais tempo em sua estrutura cognitiva, enfim, que possibilite 

uma maior significação no presente e no futuro. Adotou-se como estratégia metodológica a 

pesquisa-ação, acompanhada de uma observação participante de tal modo que garantisse 

resultados consistentes, advindos a partir da aplicação de um variado número de instrumentos 

coletores de dados como: a avaliação diagnóstica, a estratégia de Mapas Conceituais, o uso de 

materiais concretos, a utilização de software educativo e aplicação do questionário avaliativo, 

além da própria observação realizada em todas as etapas da investigação.  Portanto, partimos 

da premissa que a forma com que os discentes internalizam o conhecimento é algo particular e 

idiossincrático, ou seja, cada aluno aprende em modos diferentes e em situações temporal 

diferentes. Daí, a importância de se desenvolver metodologias diversificadas para o mesmo 

conteúdo a ser trabalhado. Esta pesquisa soma-se a várias outras contribuições, com 

referencial, cuja abordagem vai de encontro aos aspectos da Teoria da Aprendizagem 

Significativa, da estratégia de uso dos Mapas Conceituais, da apropriação da tecnologia nos 

processos educacionais e do uso de materiais concretos, no desejo de aproximá-los e 

comungar seus pontos comuns. Esta intervenção pedagógica possui como objetivo final a 

construção de um conjunto de orientações educacionais com aplicabilidade direta em sala de 

aula e direcionada especialmente ao professor de Matemática da educação básica, que poderá 

utilizá-las no decorrer de sua prática docente. Tais orientações denominadas aqui de produto 

educacional, procuraram seguir os pressupostos da Teoria que fundamenta este trabalho de 

pesquisa e, assim, tornar-se um instrumento educativo com um relevante potencial 

significativo. Os resultados com os quais nos deparamos, mostraram-se contundentes aos 

objetivos propostos em termos de aprendizagem, que ficaram evidentes no processo de 

construção dos Mapas Conceituais, como também, no uso de Materiais Concretos, além de 

servir como elemento motivacional aos alunos participantes da pesquisa. Tais resultados nos 

deixaram certos de que a trajetória percorrida vem ao encontro de uma educação holística e 

que, ao mesmo tempo, valoriza os pequenos detalhes que são fundamentais em todo processo 

de ensino e aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática; Aprendizagem Significativa; Mapas Conceituais; 

Ensino e Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This dissertation is a research based on the Meaningful Learning Theory, with students from 

the second year of High School, in the city named Capinzal do Norte, state of Maranhão. The 

pedagogic approach of this research focuses on what to do and how to do so students can 

better grasp knowledge inherent to the Euclidean Special Geometry in a more meaningful and 

changing way, also that information may be kept longer in their brain, so it can last longer in 

the present and future. The methodological strategy adopted was the research-action, followed 

by the constant observance of a researcher on the matter with the purpose to ensure consistent 

results, which come from the use of a variety of data collector instruments, such as: Concept 

Maps, manipulatives, educational softwares and application of evaluative tests, besides the 

observations made throughout the process of investigation and the diagnosis itself. It is all due 

to the fact that we rely on the premise that knowledge is assimilated in particular and 

idiosyncratic ways, which means each and every student learns in different ways and in 

different periods of time. That is why it is so important to develop diversified methodologies 

to the same subject. This research adds to the other ones related to the theoretical frameworks 

of the Meaningful Learning Theory, of Concept Maps, of the use of technology on the 

educational process and of manipulatives, which purpose is to connect their common dots. 

This pedagogical intervention also focuses on the construction of the educational orientations 

with applicability directly on class, directed specially by the Mathematics teacher of the basic 

education, who might use them during your teaching practice. Such guidelines established 

here as an educational product aim to follow the Theory's assumptions that serves as basis to 

this research, thus becoming an educational element with a relevant significance. The results, 

with which we are faced, proved overwhelming to the proposed objectives in terms of 

learning, which were evident in the construction of Conceptual Maps, as well as in the use of 

Concrete Materials, in addition to serving as a motivational element to participating students 

of research. The results obtained are indeed reliable in terms of learning, considered the 

expected goals, and made us certain that the way we have approached the subject is consistent 

with a holistic education and that at the same time values the tiniest details, which are 

fundamental to all the learning-teaching process. 

 

 

Keywords: Educational Mathematics; Meaningful Learning; Concept Maps; Teaching and 

Learning. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Discorrer sobre educação, para avaliar a relação ensino e aprendizagem, pode ser algo 

bastante estimulante, especialmente, quando se pensa a realização de um trabalho que venha a 

contribuir com este processo, no sentido de desenvolver metodologias educacionais 

facilitadoras, objetivando uma melhor eficiência no contexto da aplicabilidade de conteúdos, 

da interação professor-aluno e, consequentemente, um maior aproveitamento por parte dos 

atores envolvidos.  

Um processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos, baseado em 

memorização de fórmulas, na repetição de exercícios, ou na utilização de conteúdos com 

pouco potencial de significação para os alunos, certamente não conduzirá a uma 

aprendizagem, que realmente faça sentido para os aprendizes. Dessa forma, é de extrema 

importância a utilização de metodologias de ensino diversificada que motive os educandos a 

sentir e a perceber a relevância de trabalhar a partir do contexto ao qual estão inseridos. 

Sempre que possível, deve-se partir da realidade vivenciada no cotidiano, possibilitando, 

assim, o entendimento das diferentes formas de resolver o mesmo problema, no desejo de 

ampliar sua estrutura cognitiva e tornar a aprendizagem mais significativa. 

Para esta pesquisa escolhemos o tema Geometria Euclidiana Espacial, por fazer parte 

do currículo escolar do Ensino Médio do Brasil, em virtude dos alunos encontrarem 

atualmente grandes dificuldades na utilização deste conhecimento, estudado na escola, e sua 

aplicação nas situações-problema vivenciadas no dia a dia. Para isso, procuramos viabilizar 

em sala de aula o reconhecimento e a valorização dos conhecimentos prévios dos educandos, 

que é a variável isolada mais importante para se obter uma Aprendizagem Significativa e para 

tornar a Matemática mais aceitável e atrativa para os mesmos. 

 

 

1.1 MOTIVAÇÃO E RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

 

 

 Em minha experiência como aluno do 1º e 2º graus e também na educação superior, 

recebi a contribuição de inúmeros professores das mais diversas áreas do conhecimento. Mas, 

quero aqui, me referir ao ensino e aprendizagem da Matemática, disciplina pela qual 

demonstrei um maior interesse e afinidade desde muito cedo. Ainda na educação infantil, com 
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cinco anos de idade, já possuía facilidade na aprendizagem dos números e exercícios feitos 

em sala de aula; atividades que desenvolvia com muito prazer ao ser estimulado e assistido 

pelo meu saudoso pai Jarismar Fernandes, do qual já não disponho da sua presença física, 

neste momento ímpar de minha existência.  

No meu 1º grau, gostava e entendia bastante as aulas de Matemática. Nesta época, na 

década de 1980, lembro-me de que deter o conhecimento dos assuntos estudados na 

Matemática era privilégio de poucos. Ainda hoje, podemos constatar fato dessa natureza em 

nossas escolas. Estudávamos vários assuntos como: álgebra, aritmética, trigonometria, entre 

outras, mas o conteúdo matemático que realmente prendia minha atenção era a Geometria. 

Observar as figuras geométricas, suas características peculiares, elementos e propriedades, 

mesmo que de maneira superficial e introdutória, certamente tornaram-se algo inesquecível.   

Então, chegou o 2º grau, começamos a trabalhar com um maior número de conceitos 

abstratos na Matemática, o que realmente era considerado por mim e pela maioria dos colegas 

de sala, uma verdadeira dificuldade na aquisição e internalização desses conhecimentos. 

Alguns de meus queridos professores não conseguiam contextualizar inúmeros dos temas 

matemáticos trabalhados e eu, na qualidade de aluno, sentia mais dificuldades ainda para 

entender determinado conteúdo, se não sabia onde e como iria aplicar tal conhecimento. 

Sentia-me como se fosse uma máquina, realizando as atividades mecanicamente! O professor 

colocava sempre várias fórmulas, em suas aulas, sem que fosse proporcionado algum sentido 

e nós as copiávamos. Alguns alunos entendiam minimamente, enquanto a maioria apenas 

assistia a elas. Resultado disso, grande número de alunos reprovados, pois a aprendizagem 

não tinha significado para nós, não conseguíamos relacionar aqueles números ao nosso 

cotidiano, tampouco reter o que aprendíamos, por muito tempo.  

A Matemática dentro do sistema formal de ensino brasileiro valoriza a utilização do 

cálculo abstrato, o simbolismo e, naturalmente, a abstração pura, sem nenhuma ligação com a 

realidade, colocando de lado os conhecimentos dos contextos socioculturais dos alunos. 

Entendo que, outro fator que contribuía para o “desagrado” da disciplina de 

Matemática, era a não valorização, por parte dos professores, dos conhecimentos que os 

alunos haviam adquiridos fora do contexto escolar. Este conhecimento, que particularmente, 

considero de suma importância para o desenvolvimento dos educandos, simplesmente era 

ignorado e com ele, uma boa oportunidade de motivá-los e incentivá-los ao processo de 

ensino e aprendizagem.     

Dessa forma, passei a sentir muitas dificuldades, logo eu, que tanto gostava do labor 

matemático. Mas, o desejo de entender os assuntos geométricos, especialmente a Geometria 



14 

 

Espacial, pois considero entre os temas matemáticos, o de maior possibilidade de 

contextualização, impulsionou-me a não desistir e continuar minha trajetória. Em consonância 

a este pensamento, Lorenzato (1995) afirma: 

 

 

A Geometria é a mais eficiente conexão didático-pedagógica que a Matemática 

possui: ela se interliga com a Aritmética e com a Álgebra porque os objetos e 

relações dela correspondem aos das outras; assim sendo, conceitos, propriedades e 

questões aritméticas ou algébricas podem ser clarificados pela Geometria, que 

realiza uma verdadeira tradução para o aprendiz (LORENZATO, 1995, p.07). 

 

 

Ao confrontar-me com essas dificuldades de aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos, devido ao elevado grau de abstração de seus temas, decidi que iria realizar meu 

curso superior em Matemática, pois o desejo de aprender cada vez mais esses assuntos existia 

desde os primeiros anos da minha vida.  

Durante a etapa final do 2º grau e início da minha graduação, pude constatar que 

alguns dos professores desta disciplina, que havia conhecido anteriormente, eram desprovidos 

de metodologias de ensino da Matemática que viessem a contemplar as lacunas oriundas das 

abstrações dos conteúdos matemáticos e, sobretudo, falta de formação do professor para 

contextualização dos exercícios propostos. Para Perez (1995, p. 57), “faltam metodologia e 

materiais concretos para o professor efetivar o ensino em Geometria, mostrando formação 

deficiente em conteúdo e metodologia, assim como necessidade de orientação e atualização, 

através de cursos, após estarem no mercado de trabalho”.  

Ainda cursando a graduação, comecei a lecionar Matemática no ano de 1999, em uma 

escola do Ensino Fundamental e no ano de 2002, em escola do Ensino Médio, ambas na 

cidade de São Luís - MA. Neste momento, em sala de aula como professor, lembrava-me 

constantemente das dificuldades vivenciadas enquanto aluno e procurava sempre desenvolver, 

da melhor maneira as minhas aulas, contextualizando-as, sempre que possível.  Buscava 

realizar conexões dos conteúdos abordados em sala de aula com os conhecimentos já 

estabelecidos na estrutura cognitiva dos educandos, proporcionando dessa forma, mais 

significado aos conteúdos matemáticos, para que os meus alunos não encontrassem as 

mesmas dificuldades, assim como eu tinha enfrentado enquanto aluno. Mas, confesso que não 

se tratava de uma tarefa fácil. 

Diante do exposto, procurei desenvolver neste trabalho de pesquisa uma abordagem 

pedagógica direcionada ao que fazer e como fazer, para que o aluno venha a se apropriar dos 
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conhecimentos inerentes à Geometria Euclidiana Espacial, de maneira mais significativa e 

transformadora, que essas informações permaneçam por mais tempo em sua estrutura 

cognitiva, enfim, que possibilite uma maior significação no presente e no futuro. Estas 

inquietações pela busca de metodologias educacionais, que estimulassem e facilitassem o 

processo de aprendizagem dos alunos me motivou a realizar o Mestrado em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática e, posteriormente, a idealização desta Pesquisa. 

O sucesso escolar é derivado, principalmente, de práticas pedagógicas que buscam 

valorizar os problemas do cotidiano e a realidade sócio-econômica dos educandos. Como 

afirma D‟Ambrósio (2009), que o cotidiano das pessoas está impregnado dos saberes e 

fazeres próprios da cultura. Pensando nisto, desenvolvemos esta proposta de ensino que 

envolve a Geometria como tema central, e em especial a Geometria Euclidiana Espacial, haja 

vista, nossa afinidade e interesse para com este conteúdo matemático. Para corroborar com 

esta ideia, procuramos fundamentá-la com uma Teoria que contemplassem algumas dessas 

dificuldades existentes nos moldes educacionais contemporâneos. Foi por meio desta análise, 

que chegamos à conclusão que os pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa 

poderia se tornar uma alternativa viável para superação dos obstáculos enfrentados por 

professores e alunos. 

As primeiras ideias sobre a Aprendizagem Significativa, segundo Moreira (2011), 

foram lançadas no livro “The psychology of meaningful verbal learning” (AUSUBEL, 1963) 

e a partir desse momento até os dias de hoje, foram bastante estudadas e difundidas por vários 

pesquisadores, filósofos, psicólogos educacionais, professores, entre outros
1
; onde retratam a 

importância dessa Teoria, seus pressupostos, adaptações e suas limitações. 

Posteriormente, Ausubel, Novak e Hanesian (1980), sintetizaram a Teoria da 

Aprendizagem Significativa, como sendo um modelo de organização lógica que orienta e 

serve de pressupostos teóricos para uma formação substantiva e não-arbitrária. Substantiva 

quer dizer não-literal, não ao pé da letra; e não-arbitrária, significa que a interação não é feita 

de qualquer jeito, ou tampouco, com qualquer ideia prévia, mas sim, com conhecimentos 

específicos relevantes existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, denominado de 

subsunçor. 

O dilema central da teoria de Ausubel é a identificação dos fatores que influenciam a 

aprendizagem e a retenção pelo uso de estratégias de organização do material de 

                                                           
1
 No Brasil podemos citar: Moreira, Masini, Burak, Aragão, Tavares, Soares, Pontes, Bandeira, Chambisse, 

Penha.  
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aprendizagem. Segundo Aragão (1976, p. 01), “para Ausubel é imprescindível saber como o 

aluno aprende, saber as variáveis manipuláveis que influenciam na aprendizagem, e saber o 

que fazer para auxiliar o aluno a aprender melhor”. 

Nesta perspectiva, idealizamos o presente trabalho de pesquisa que busca tecer 

ligações entre os desafios matemáticos do cotidiano e as metodologias de ensino da sala de 

aula desenvolvida diariamente pelo professor, para assim, minimizar as abstrações, e 

promover uma contextualização dos conhecimentos matemáticos, em especial os geométricos. 

Trata-se, portanto, de uma proposta focada no tema Geometria Euclidiana Espacial que 

almeja mesclar as experiências de fora da sala de aula, vivenciadas pelos alunos, e os 

conteúdos utilizados na prática pedagógica do professor, num contexto escolar. 

De acordo com os argumentos expostos surge a seguinte questão foco: Quais 

contribuições, uma proposta de ensino, à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa, pode 

trazer para assimilação e retenção dos conhecimentos sobre Geometria Euclidiana Espacial 

a alunos da 2ª série do Ensino Médio?  

Pensando nesta problemática, procuramos a partir dela e dos resultados obtidos desta 

pesquisa, desenvolver um produto educacional com orientações pedagógicas, que sirva de 

auxílio a professores no processo de ensino e de aprendizagem da Matemática, 

especificamente, dos conteúdos geométricos. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

 

Os métodos de ensino estão diretamente respaldados por algum tipo de teoria 

educacional existente. Dessa forma, quando há divergências entre as teorias, há também nos 

métodos. O processo de formação da estrutura cognitiva do aluno também está ligado à forma 

de como se aprende, ou seja, aos métodos. Diante deste quadro, devemos nos orientar em 

teorias que busquem subsidiar, ao mesmo tempo, os processos de assimilação e retenção de 

conteúdos de forma substantiva, este fato, configura-se como um dos propósitos da teoria da 

Aprendizagem Significativa, fundamento teórico central da nossa pesquisa. 

A Aprendizagem Significativa é, na etimologia da palavra, aprender com significado. 

Assim, é necessário entender que a aprendizagem é significativa quando novos 
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conhecimentos (conceitos, figuras, proposições, modelos, entre outros.) fazem realmente 

sentido para o educando, quando ele é capaz de internalizar esse novo material, ao explicar 

com suas próprias palavras e sendo suficientemente capaz de resolver situações novas que 

utilizem como pré-requisitos os materiais já estudados anteriormente. 

Segundo Ausubel e Novak, apud Moreira (2011, p.60), “Essa aprendizagem se 

caracteriza pela interação entre novos conhecimentos e aqueles especificamente relevantes já 

existentes na estrutura cognitiva do sujeito que aprende, os quais constituem o mais 

importante fator para a transformação dos significados psicológicos.”   

Dentro do contexto apresentado por Ausubel, a Aprendizagem Significativa e a 

fixação de ideias e informações estão vinculadas essencialmente na existência de uma 

estrutura cognitiva adequada, isto é, formada de propriedades organizacionais existentes no 

aprendiz, relacionada à certa área do conhecimento.    

Quando uma informação não é aprendida de forma significativa, e não interage com a 

estrutura cognitiva de conhecimentos do aprendiz, chamamos de aprendizagem mecânica. 

Conforme afirma Moreira (2011, p.32), “A nova informação é armazenada de maneira 

arbitrária e literal. Inclusive, durante certo período de tempo a pessoa é capaz de reproduzir o 

que foi aprendido mecanicamente, mas não significa nada para ela”. 

Soares (2009) cita, por exemplo, que o conceito de área, só terá sentido para o aluno, à 

medida que ele for relacionado com alguma ideia relevante, que esteja clara e organizada na 

sua estrutura cognitiva. Caso contrário, a princípio será armazenado de forma mecânica. O 

conhecimento anterior sobre medidas de comprimento, unidades de medida de comprimento, 

entre outros, facilitarão a construção do conceito de “área”, uma vez que podem funcionar 

como “ancoradouros” para o novo conceito. 

Na nossa sociedade, o conhecimento sobre a Matemática e suas aplicações passa a ser 

mais valioso e interessante. Como exemplo, no comércio em geral há diversas embalagens em 

vários formatos e quem as fabrica, precisa saber qual delas gastará menos matéria prima e 

consumirá consequentemente, menos mão de obra, a fim de evitar custos desnecessários e, 

assim, produzir uma mercadoria que seja mais competitiva e quem sabe mais atraente. Estes 

conhecimentos específicos da produção de determinados materiais estão ligados diretamente 

aos conhecimentos oriundos da Matemática, melhor dizendo, neste caso, da Geometria 

Espacial. Pois, geralmente, estas embalagens estão na forma de cilindro (lata de leite em pó, 

óleo), ou no formato de um paralelepípedo (caixas de sapato, perfumes), ou simplesmente na 

forma de cone (alguns tipos de doces, chocolates). Enfim, todas as embalagens existentes, são 

formadas por uma ou pela junção de duas ou mais, destas figuras geométricas.    
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Lorenzato (1995) é categórico sobre a relevância do ensino da Geometria, ao afirmar 

que: 

 

 

Na verdade, para justificar a necessidade de se ter a Geometria na escola, bastaria o 

argumento de que sem estudar Geometria as pessoas não desenvolvem o pensar 

geométrico ou o raciocínio visual e, sem essa habilidade, elas dificilmente 

conseguirão resolver as situações de vida que forem geometrizadas; também não 

poderão se utilizar a Geometria como fator altamente facilitador para a compreensão 

e resolução de questões de outras áreas de conhecimento humano (LORENZATO, 

1995, p.5). 

 

 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), também encontramos a importância do 

ensino da Geometria nas escolas, pois ajuda o aluno a desenvolver “um tipo especial de 

pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar, de forma organizada o 

mundo em que vive” (BRASIL, 1998, p.51). 

Diante do exposto, faz-se necessário que as escolas e professores motivem o ensino da 

Geometria, de forma que esta favoreça o entendimento das relações existentes no mundo onde 

vivemos. 

Mediante esta situação e considerando as peculiaridades da pesquisa em um mestrado 

profissional, desejamos desenvolver uma pesquisa que possua pressupostos teóricos e que ao 

mesmo tempo, esteja vinculada à prática docente do Ensino Básico, para servir de 

direcionamento metodológico aos professores, no que tange ao ensino da Geometria 

Euclidiana Espacial. 

 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1 Geral   

  

Desenvolver uma abordagem pedagógica para alunos da 2ª série do Ensino Médio, à 

luz da Teoria da Aprendizagem Significativa, utilizando para isso conteúdos relacionados à 

Geometria Euclidiana Espacial. 
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1.3.2 Específicos 

 

 Apresentar a Geometria Euclidiana Espacial com os pressupostos da Teoria da 

Aprendizagem Significativa, almejando a interação entre os conhecimentos da sala de 

aula e as experiências vivenciadas pelos alunos;  

 Fazer um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre a temática 

envolvida; 

 Utilizar a estratégia de Mapas Conceituais como instrumento de avaliação da 

aprendizagem adquirida; 

 Analisar a assimilação das propriedades das figuras Geométricas Espaciais 

Euclidianas em sala de aula, quando utilizamos para isto, materiais concretos 

manipuláveis;   

 Utilizar o software livre Poly, como organizador prévio, ou seja, como recurso 

facilitador para a aprendizagem dos conceitos inerentes à Geometria Euclidiana 

Espacial; 

 Delinear um produto educacional que disponibilize um conjunto de orientações 

educacionais para auxiliar professores do Ensino Médio no processo de ensino e 

aprendizagem da Geometria Euclidiana Espacial. 

 

 

1.4 DA ORGANIZAÇÃO  

 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro descreve a introdução e 

os motivos que nos levaram a desenvolver esta pesquisa, a influência da matemática na vida 

estudantil e profissional do pesquisador, a importância deste trabalho de pesquisa para o 

processo ensino e aprendizagem e os objetivos, geral e específicos. 

No segundo capítulo, enfatizamos os aspectos fundamentais da Teoria da 

Aprendizagem Significativa, além do contexto histórico; as condições necessárias para sua 

ocorrência; como acontecem às aprendizagens por recepção e por descoberta; os tipos de 

Aprendizagem Significativa existente (Representacional, Conceitual e Proposicional); o que 

são os Organizadores Prévios e qual a sua importância para a aprendizagem; a utilização de 

software com a funcionalidade de Organizador Prévio; a utilização dos Mapas Conceituais no 



20 

 

ensino; os princípios programáticos da Aprendizagem Significativa (Diferenciação 

Progressiva e Reconciliação Integrativa), e por último, a importância da Geometria Euclidiana 

Espacial no ensino.     

No terceiro, detalhamos a realização da pesquisa; o local de sua aplicação; o contexto 

e os sujeitos participantes; a caracterização; a aplicação da avaliação diagnóstica objetivando 

identificar os conhecimentos prévios inerentes aos assuntos geométricos; a construção e 

apresentação dos Mapas Conceituais pelos alunos com a finalidade de obtermos informações 

relevantes sobre os conhecimentos preexistentes em sua estrutura cognitiva, como também a 

identificação dos indícios da ocorrência de Aprendizagem Significativa; o uso de materiais 

concretos na sala de aula; a utilização do software livre Poly funcionando como elemento 

facilitador da aprendizagem e, finalmente, a aplicação do questionário avaliativo para 

averiguarmos o nível de entendimento dos alunos sobre os assuntos estudados. 

O quarto capítulo traz a análise e interpretação dos dados originados deste processo de 

pesquisa em forma de diálogo, com a fundamentação teórica utilizada; um comparativo com 

perspectiva qualitativa e quantitativa, entre a avaliação diagnóstica (aplicada no início da 

pesquisa) e o questionário avaliativo (aplicado ao final da pesquisa) e por último, uma análise 

detalhada de alguns Mapas Conceituais construídos pelos discentes participantes da pesquisa.  

E por fim, no quinto capítulo, as considerações finais dessa pesquisa e indicações para 

trabalhos futuros. 
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2 ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA TEORIA DA APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA 

 

 

A teoria da Aprendizagem Significativa sempre conquistou muito espaço no meio 

acadêmico, pois busca compreender a estrutura cognitiva do aluno, além de ensiná-lo de 

acordo com o que ele já sabe, dando ênfase ao processo de “como o aluno aprende”, assim 

afirmam Burak e Aragão (2012): 

 

 

O objetivo primordial de Ausubel era apresentar uma teoria abrangente de 

organização cognitiva, de aprendizagem e retenção de longo prazo de grandes 

corpos de material significativo (conteúdo de aprendizagem) apresentado 

verbalmente, isto é, pela exposição de um professor ou presentes em materiais 

didáticos pertinentes (BURAK; ARAGÃO, 2012, p.22-23). 

 

 

Por esse motivo, discutem-se métodos de aprendizagem que sejam influenciados por 

esta teoria em vários ramos da educação, objetivando conciliar a teoria à prática escolar. 

David Paul Ausubel, elaborador desta teoria, nasceu em 1918, nos Estados Unidos, na 

cidade de Nova York, proveniente de família judia, imigrante da Europa Central. Por isso, o 

contexto histórico vivido por ele é inerente aos movimentos migratórios que foram mais 

significativos no período entre o final do século XIX e o início do século XX. A Europa vivia 

o caos, consequência dos conflitos, e a América foi o destino de muitos judeus. (BURAK; 

ARAGÃO, 2012). 

Esta grande concentração de judeus na América ocasionava diversos problemas sociais 

(sendo que para este trabalho, seja necessário mencionar apenas o fator educacional), aos 

quais eram submetidos os filhos dos judeus, e tal sistema era considerado violento.    

Nesse sentido, por conhecer essa forma de educação, Ausubel se posicionou 

contrariamente aos modelos vigentes de concepções de ensino e aprendizagem, e de modo 

geral, à forma de educar, ou seja, a forma mecânica e rotineira, ditos pedagógicos, como era a 

educação vigente em relação ao sujeito que aprende. Isso fez com que Ausubel dedicasse boa 

parte de sua vida na construção de uma teoria que viesse a contemplar o contexto social e 

cognitivo existente do aluno. (BURAK; ARAGÃO, 2012). 

A teoria da Aprendizagem Significativa, como já mencionamos, não é nova, mas vem 

se consolidando como uma teoria que norteia o processo de ensino e aprendizagem de forma 
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bastante promissora. “A teoria de David Ausubel é da década de 1960 (1963, 1968) e foi por 

ele reiterada recentemente em novo livro (Ausubel, 2000). Novak contribuiu na segunda 

edição da obra de 1968, e escreveu com Gowin um livro que foi traduzido para muitas línguas 

(Novak e Gowin, 1984)”. (MOREIRA, 2011, p.52). 

No Brasil, temos vários pesquisadores que também já publicaram livros, artigos, teses 

de doutorado e dissertações de mestrado envolvendo a teoria da Aprendizagem Significativa e 

os vários ramos do conhecimento. Como exemplo, podemos citar o professor Marco Antonio 

Moreira que desde 1982 já escreve sobre o tema em questão (Moreira e Masini 1982, 2006; 

Moreira 1983: Moreira e Buchweitz, 1993: Moreira, 1999, 2000, 2005, 2006, 2011; Masini e 

Moreira, 2008; Valadares e Moreira, 2009); Aragão (1976); Burak e Aragão (2012), entre 

outros. Sem contar inúmeros artigos, teses e dissertações que vem contribuindo para a difusão 

desta teoria não só no Brasil, mas também em vários países por onde seus trabalhos foram 

traduzidos. 

Aconteceram também congressos internacionais e encontros nacionais sobre 

Aprendizagem Significativa. Os congressos internacionais ocorreram em: Cornell, USA 

(1992); Burgos, Espanha (1997); Peniche, Portugal (2000); Maragogi, Brasil (2004); Madrid, 

Espanha (2007); São Paulo, Brasil (2010). E os encontros nacionais aconteceram em: Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul (2005); Canela, Rio Grande do Sul (2008); São Paulo, SP 

(2010); Garanhuns, Pernambuco (2012); e Belém, Pará (2014). 

 

 

2.1 CONDIÇÕES A SEREM SATISFEITAS PARA QUE A APRENDIZAGEM SEJA 

SIGNIFICATIVA 

 

 

Para que a aprendizagem seja realmente significativa, é necessário que sejam 

satisfeitas três condições essenciais ao processo de ensino e aprendizagem: 1) Predisposição 

para aprender por parte do aluno; 2) Disponibilidade de elementos relevantes na sua estrutura 

cognitiva; 3) O material de aprendizagem seja potencialmente significativo. (BURAK; 

ARAGÃO, 2012).  

Moreira (2011) coloca que “essencialmente” as condições para que ocorra a 

Aprendizagem Significativa são: “1) o material de aprendizagem deve ser potencialmente 

significativo e 2) o aprendiz deve apresentar uma predisposição para aprender.” (MOREIRA, 
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2011, p.24). Contudo, utilizaremos as condições citadas no parágrafo anterior, por serem mais 

detalhadas e abrangentes.   

A primeira condição implica a vontade do aluno em querer aprender, na disposição em 

relacionar o novo material não-arbitrário
2
 e substantivo

3
 à sua estrutura cognitiva, ou seja, aos 

conhecimentos já adquiridos ao longo do tempo. Não estamos nos referindo aqui, ao gostar 

(interesse) do aluno por determinada matéria ou disciplina, mas, ao querer relacionar e/ou 

integrar os novos conhecimentos à sua estrutura cognitiva prévia, corroborando-a, 

modificando-a, e inserindo novos significados para esses conhecimentos. 

A segunda refere-se aos conhecimentos prévios do aprendiz, às ideias “âncoras” 

relevantes e que esse novo material substantivo e não-arbitrário possa interagir. Segundo 

Moreira (2011, p. 26-27): “Ancoragem é uma metáfora. Diz-se que certos conhecimentos 

prévios funcionam como ideias-âncora e se lhes dá o nome de subsunçores
4
. Quer dizer, os 

novos conhecimentos se ancoram em conhecimentos preexistentes e assim adquirem 

significados”. Pois, em conformidade com Ausubel, Novak e Hanesian (1980) e Moreira 

(2005) a variável isolada que mais influencia a aprendizagem é o conhecimento prévio. Em 

última análise, só podemos aprender a partir do que já conhecemos. Realmente, para 

conseguirmos desenvolver a aprendizagem significativa é necessário averiguar este 

conhecimento prévio e ensinar baseando-se nele.  

A terceira e última condição trata do material a ser aprendido que pode ser uma aula, 

um determinado conteúdo, um artigo, uma matéria, um aplicativo, entre outros. É necessário 

que este material possua um potencial significativo, ou seja, que o aluno consiga transformá-

lo de significado lógico, para significado psicológico. Relacionando-o de maneira não-

arbitrária e não-literal a uma estrutura cognitiva particularmente relevante do aprendiz.    

 Enfim, considerando satisfeitas estas três etapas do processo envolvendo o ensino, 

podemos dizer que a aprendizagem foi significativa.   

 

 

 

                                                           
2
 Não-arbitrário significa que a interação não é com qualquer ideia prévia, mas sim com algum conhecimento 

especificamente relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende (MOREIRA, 2011, p.13). 

3
 Substantivo significa não literal, não ao pé dá letra. (MOREIRA, 2011, p.13). 

4
 Subsunçor é o nome que se dá a um conhecimento específico, existente na estrutura de conhecimentos do 

indivíduo, que permite dar significado a um novo conhecimento que lhe é apresentado ou por ele descoberto. 
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2.2 APRENDIZAGEM POR RECEPÇÃO E APRENDIZAGEM POR DESCOBERTA 

 

 

De um modo geral, Ausubel, Novak e Hanesian (1980) apresentaram em sua teoria 

dois tipos de aprendizagens: por recepção e por descoberta. 

A aprendizagem por recepção, configura-se como sendo a aprendizagem em que o 

aprendiz recebe a informação pronta e acabada, geralmente é a que mais acontece em nossas 

escolas dos ensinos fundamental e médio. Nas palavras desses autores, 

 

 

[...] todo conteúdo daquilo que vai ser aprendido é apresentado ao aluno sob a forma 

final. A tarefa de aprendizagem não envolve qualquer descoberta independente por 

parte do estudante. Do aluno exige-se somente internalizar ou incorporar o material 

(uma lista de sílabas sem sentido ou adjetivos emparelhados; um poema ou um 

teorema geométrico) que é apresentado de forma a tornar-se acessível ou 

reproduzível em alguma ocasião futura. (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, 

p.20). 

 

 

Este modelo de aprendizagem favorece a transmissão do conhecimento, ao repassar de 

informações, fato este que não induz ao aluno a construção crítica de seu conhecimento. Este 

tipo de aprendizagem significa que o aluno não precisa descobrir para aprender, pois já está 

pronta.  

Aprendizagem por recepção tanto pode ser mecânica, quanto significativa. A 

aprendizagem mecânica por recepção caracteriza-se quando as informações recebidas não 

fazem nenhum tipo de ligação com os conhecimentos presentes na estrutura cognitiva do 

aprendiz, são informações aleatórias, sem significado. Para melhor entendimento, vejamos o 

seguinte exemplo sobre Geometria Euclidiana Espacial: O volume de um cilindro é dado pela 

expressão (V = πr²h), em que V representa o volume; r, o raio; e h a altura do cilindro. Esta 

expressão, sendo colocada de imediato pelo professor, em sua forma final, pronta e acabada 

possibilita ao aluno, apenas a fixação da expressão e aplicação na resolução de exercícios. 

Dessa forma, houve somente uma memorização por parte do aluno, assim, configura-se a 

chamada aprendizagem mecânica por recepção. Esses conhecimentos adquiridos são 

internalizados de qualquer maneira, sem uma organização lógica dos materiais absorvidos, é 

este fato, que proporciona o esquecimento mais rápido dessas informações. 
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Como afirma Moreira (2011), 

 

 

[...] A aprendizagem que mais ocorre na escola é outra: a aprendizagem mecânica, 

aquela praticamente sem significado, puramente memorística, que serve para as 

provas e é esquecida, apagada, logo após. Em linguagem coloquial, a aprendizagem 

mecânica é a conhecida decoreba, tão utilizada pelos alunos e tão incentivada pela 

escola. (MOREIRA, 2011, p. 31 - 32). 
 

 

A aprendizagem significativa por recepção é aquela em que o aprendiz recebe a 

informação, embora esteja em sua forma final, consegue relacionar esse conhecimento a sua 

estrutura cognitiva, aos conhecimentos prévios, de maneira substantiva e não-arbitrária. 

Fazendo com que a informação permaneça por um período mais prolongado em sua estrutura 

cognitiva e capaz de captar outros conhecimentos, relacionando-os significativamente. 

Em relação ao exemplo citado anteriormente, quando o aluno, mesmo recebendo a 

informação de forma pronta e acabada, consegue internalizá-la e associá-la a outras 

informações preexistentes na estrutura cognitiva, essa aprendizagem deixa de ser mecânica 

receptiva, tornando-se agora, uma aprendizagem receptiva significativa.   

A segunda modalidade, a aprendizagem por descoberta, está diretamente ligada à 

busca da informação, à construção do conhecimento pelo sujeito que aprende. Embora este 

modelo seja um tipo de aprendizagem que também pode ser mecânica, mas seu 

desenvolvimento possui uma maior chance de se concretizar como aprendizagem 

significativa.    

Dessa forma, Ausubel, Novak e Hanesian (1980), afirmam que: 

 

 

O aluno deve reagrupar informações, integrá-las à estrutura cognitiva existente e 

reorganizar e transformar a combinação integrada, de tal forma que dê origem ao 

produto final desejado ou à descoberta de uma relação perdida entre meios e fins. 

Concluída a aprendizagem por descoberta, o conteúdo descoberto torna-se 

significativo da mesma forma que o conteúdo apresentado torna-se significativo na 

aprendizagem por recepção. (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 21) 

 

 

Ao rever o exemplo anterior, em vez de o professor apresentar a expressão do volume 

do cilindro, diretamente ao aluno, faz-se então, que o discente descubra o verdadeiro 

significado do conceito “volume”, através da visualização de embalagens cilíndricas reais e 
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suas respectivas capacidades volumétricas e que, por meio dessas análises e resultados 

encontrados, compreendam este significado. Após analisar o cilindro, sabemos que ele, possui 

bases circulares e para calcular seu volume, é necessário, primeiramente, encontrar a área de 

uma dessas bases. Como estamos nos referindo agora ao círculo, que é uma figura geométrica 

plana, e o aluno já tendo conhecimento prévio sobre este determinado assunto, possa realizar 

as devidas interações, a fim de solucionar e encontrar o valor da referida área. De posse desta 

informação, só estaria faltando, agora, realizar o produto da área da base com a altura do 

cilindro, para finalização do problema em questão. Com a prática, o próprio aluno, 

conseguiria chegar à conclusão que é a expressão resumida do volume do cilindro, que é V = 

πr²h. Sendo assim, este processo é internalizado em sua estrutura cognitiva, configurando-se 

como uma Aprendizagem Significativa por descoberta. 

Vale frisar que, as duas modalidades de aprendizagem, por recepção e por descoberta, 

podem ser consideradas tanto mecânicas, quanto significativas. Dependendo da forma como 

foi armazenada na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. Não implica dizer que, uma está 

dissociada da outra, pelo contrário, podem interligar-se no processo de aquisição do mesmo 

conhecimento, como ressalta Moreira (2011) que, 

 

 

É preciso também ter claro que a aprendizagem por recepção e aprendizagem por 

descoberta não constituem uma dicotomia. Assim como há um contínuo entre 

aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa, há outro entre aprendizagem 

por recepção e aprendizagem por descobrimento. (MOREIRA, 2011, p. 34) 

 

 

 Assim, vimos que, a forma como é internalizado a informação é determinante para 

saber qual tipo de aprendizagem ocorreu, se houve ou não, ligação com conhecimentos 

existentes na estrutura cognitiva do aluno, como também a influência neste processo. 

 

 

2.3 OS TIPOS DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  

 

 

Para o estudo desta Aprendizagem Significativa podemos classificá-la em três tipos, a 

saber: representacional, conceitual e proposicional. 
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A aprendizagem do tipo representacional, segundo Aragão (1976) e Moreira (2011), é 

a mais elementar, porém a mais fundamental, pois dela dependem todos os demais. É a 

aprendizagem que os símbolos individuais representam. Este tipo de aprendizagem se 

aproxima e muito, da aprendizagem mecânica. 

Neste sentido, quando uma criança aprende a palavra “retângulo” (um símbolo 

linguístico) e sabe relacionar ao que realmente se refere, ou seja, à figura geométrica plana 

correspondente, diz-se, tratar da aprendizagem representacional. 

Quando o discente visualiza algumas figuras geométricas espaciais como: 

paralelepípedo, cone, esfera, cilindro, prisma e pirâmide, sabendo diferenciá-las, dizemos 

também, que foi uma aprendizagem do tipo representacional. 

Outro tipo de Aprendizagem Significativa é a conceitual, surge quando as palavras ou 

signos se combinam para, juntas, formarem sentenças e constituir proposições que 

representam conceitos, e não objetos ou situações. Moreira (2011) afirma que: 

 

 

A aprendizagem conceitual ocorre quando o sujeito percebe regularidades em 

eventos ou objetos, passa a representá-los por determinado símbolo e não mais 

depende de um referente concreto do evento ou objeto para dar significado a esse 

símbolo. Trata-se, então, de uma aprendizagem representacional de alto nível 

(MOREIRA, 2011, p. 38 - 39). 

 

 

Explicitando melhor, usaremos o exemplo citado acima, sobre a criança ao aprender a 

palavra “retângulo” em que consegue relacionar não só àquele “retângulo” desenhado 

anteriormente, que por meio da aprendizagem representacional gerou significado para ela, 

mas também a todos os outros retângulos, sejam eles, pequenos ou grandes, no real ou no 

desenho, como também suas propriedades e principalmente os conceitos significantes, enfim, 

ao realizar tal relação, podemos dizer que a aprendizagem é do tipo conceitual. 

Em consonância a isto, Soares (2009, p.67), enfatiza que: “o processo de formação de 

conceitos geralmente é acompanhado por uma forma de aprendizagem representacional, na 

qual o novo conceito adquirido tem o mesmo significado que o do significante que o 

representa”. 

O terceiro tipo, a aprendizagem proposicional, está direcionada a emanar significado a 

novas ideias expressas por palavras em junção com outros conceitos, a ponto de formar 

sentenças ou proposições. Como no exemplo do “retângulo” citado anteriormente, quando a 

criança percebe que ao traçar uma reta a partir de um vértice a outro vértice não adjacente, 
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forma dois triângulos retângulos, com a mesma área e semelhantes entre si, este fato, 

configura a aprendizagem proposicional. 

Moreira (2011) retrata que, as aprendizagens do tipo representacional e conceitual são 

pré-requisitos para a proposicional, mas o significado de uma proposição não é a soma dos 

significados dos conceitos e palavras nela envolvidos. 

No decorrer desta pesquisa, foram analisados os momentos em que ocorreu cada tipo 

de aprendizagem e discutido sua relevância para este processo de ensino e aprendizagem.   

 

 

2.4 OS ORGANIZADORES PRÉVIOS 

 

 

Os organizadores prévios são mecanismos auxiliadores da aprendizagem, que 

geralmente são colocados na parte inicial dos trabalhos, ou seja, antes do material de 

aprendizagem em si. Possui um elevado grau de abstração, generalidade e inclusividade. 

Segundo Moreira (2011), a principal função deles é a de servir de ponte entre o que o 

aprendiz já sabe e o que ele deveria saber a fim de que o novo material pudesse ser aprendido 

de forma significativa. Portanto, os organizadores prévios são úteis para facilitar a 

aprendizagem na medida em que funcionam como „pontes cognitivas‟. 

 Os organizadores prévios são de grande utilidade, pois ao tempo que podem fornecer 

“ideias-âncoras” relevantes, para que seja efetivamente obtida a aprendizagem significativa do 

material a ser aprendido, realizam também conexões entre as ideias, conceitos e proposições 

já estabelecidos na estrutura cognitiva e o novo material potencialmente substantivo. 

Burak e Aragão (2012) estabelecem que os organizadores prévios devem ser 

introduzidos sempre que considerados necessários para atuar como elemento facilitador da 

aprendizagem desejável. Eles ainda nos dizem que: “a aprendizagem e a retenção de material 

ainda não conhecido, não familiar para o aluno, mas com potencial de significação, podem ser 

facilitadas pela introdução prévia de conceitos subsunçores relevantes que são denominados 

conceitos organizadores ou ideias organizadoras” (BURAK; ARAGÃO, 2012, p. 45).  

Dessa forma, os organizadores prévios possuem uma importante função para a 

aprendizagem significativa e o desenvolvimento cumulativo da estrutura cognitiva do 

aprendiz. 

Então, na prática o que é um organizador prévio? Como construí-lo em sala de aula? A 

resposta a estas perguntas não são fáceis de encontrar, pois estão diretamente ligados a 
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algumas variáveis, como, a natureza do material de aprendizagem, o nível de conhecimento 

do aluno e sua relação com aquele material a ser aprendido. Moreira (2011) enfatiza que: 

 

 

É muito difícil dizer se um determinado material é ou não um organizador prévio, 

pois isso depende sempre da natureza do material de aprendizagem, do nível de 

desenvolvimento cognitivo do aprendiz e do seu grau de familiaridade prévia com a 

tarefa de aprendizagem (MOREIRA, 2011, p. 106).  

 

 

O processo de escolha de um organizador prévio necessita de cuidados especiais de 

forma que, este organizador, possua algumas características, tais como: que esteja em um 

nível compatível ao desenvolvimento intelectual dos educandos; que possua um nível de 

abrangência mais inclusivo que o material a ser apreendido; que o assunto apresentado tenha 

relação com algum conhecimento especificamente relevante em sua estrutura cognitiva; que 

seja apresentado ao aluno de forma organizado e mais claro possível. 

Enfim, a estrutura de um organizador prévio é variada, podendo ser um filme, uma 

dramatização, um software, uma música, um texto ou até mesmo uma aula introdutória. 

Sendo que o papel primordial do organizador é facilitar a aprendizagem e retenção do novo 

material a ser assimilado.  

No caso específico desta pesquisa, foi utilizado o software educativo Poly na função 

de organizador prévio dos conceitos inerentes à Geometria Euclidiana Espacial. Com a 

utilização do software, é possível proporcionar uma melhor visualização e planificação dos 

sólidos geométricos, facilitando assim, o entendimento de suas propriedades, elementos e 

características.  

O uso de tecnologias, em especial os softwares, como auxílio à aprendizagem, diante 

das discussões atuais dentro da Educação Matemática, tem ganhado ênfase. Portanto, 

achamos pertinente fazer uma breve reflexão sobre essa relação. 
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2.5 OS SOFTWARES COMO ORGANIZADORES PRÉVIOS DA APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA 

  

 

A informática é uma evolução no mundo da escrita, dos conceitos, das geometrias, 

enfim, da humanidade. Esta importante ferramenta vem mudando o processo de ensino e 

aprendizagem dos nossos estudantes, pois pode ajudar no desenvolvimento das funções 

cognitivas, quando utilizada com as devidas orientações pelo professor em sala de aula. 

Existem vários métodos e estratégias no campo da informática, que vão desde o simples 

digitar ao uso dos softwares, responsáveis por esta dinâmica no campo do conhecimento. 

Em consonância com este pensamento, Borba (apud BASTOS, 2002) evidencia que: 

 

 

Um software pode trabalhar a educação matemática respeitando as diferenças 

individuais, mas aproveitando as características comuns ao grupo para 

contextualizar os conteúdos e estimular os alunos a pensar, criar, racionar, resolver 

os problemas propostos, expandir seus conhecimentos a novas situações, enfim, 

aprender matemática aplicando-a ao mundo em que vive será um grande avanço à 

educação (BORBA, apud BASTOS, 2002, p. 36).  

 

 

A necessidade da informática na educação se evidencia a cada momento. Com o 

desenvolvimento tecnológico da sociedade, a escola encontra-se numa situação delicada. 

Como destaca Valente (1999), para a escola poder acompanhar os avanços que a sociedade 

necessita, o processo ensino aprendizagem consiste basicamente de quatro ingredientes: o 

computador, o software educacional, o professor capacitado e com afinidade para usar o 

computador como ferramenta educacional e o ator principal, o aluno. 

Silveira e Bisognin (2008) discorrem sobre o valor dos softwares no ensino, em 

especial 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, levando desta maneira a descoberta das 

propriedades das figuras geométricas estudadas. (SILVEIRA; BISOGNIN, 2008, 

p.1). 
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Machado (2010, p. 30), faz uma observação de suma importância para o ensino da 

Geometria nos dias de hoje, “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 carência 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; RICHT, 2008, p.2). 
 

 

Ao resgatar o interesse do aluno pelo estudo, este fato, conduz justamente à primeira 

condição defendida por Ausubel, Novak e Hanesian (1980), haja vista que para eles, a 

predisposição do aprendiz se constitui como um dos elementos essenciais para que possa 

ocorrer aprendizagem significativa. 

Enfatizamos também, seu papel como organizador prévio da aprendizagem, pois o 

objetivo principal dos softwares educativos, de acordo com o nosso ponto de vista, é a 

facilitação da aprendizagem, podendo também realizar conexões entre as ideias, conceitos e 

proposições já estabelecidos na estrutura cognitiva e o novo material potencialmente 

substantivo. No caso específico da nossa pesquisa, das formas e características das figuras 

Geométricas Espaciais Euclidianas. 

A Teoria da Aprendizagem Significativa apresentada até aqui, permite discriminar a 

etapa seguinte da evolução da teoria ausubeliana: a contribuição de Novak, por meio dos 

Mapas Conceituais, o que descreveremos a seguir. 
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2.6 OS MAPAS CONCEITUAIS, A DIFERENCIAÇÃO PROGRESSIVA E A 

RECONCILIAÇÃO INTEGRATIVA   

 

 

Mapa Conceitual é uma espécie de diagrama que indica relações entre conceitos. Esta 

estratégia, segundo Moreira (2011), foi desenvolvida por Joseph Novak e seus colaboradores, 

em meados da década de 1970, na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos e difundida 

em vários países, até então. Para Novak e Gowin (1996, p.31), os Mapas Conceituais são 

ferramentas “que têm o objetivo de representar relações significativas entre conceitos na 

forma de proposições”. Essas proposições são elementos que possuem importância central na 

construção de significados e configuram-se, como dois ou mais termos que representam 

conceitos interligados. 

Em um primeiro momento, a inserção dos Mapas Conceituais a um novo grupo de 

alunos, torna-se viável, quando os leva a refletir sobre o significado dos conceitos a serem 

mapeados, assim destaca Novak e Gowin (1996), 

 

 

Em primeiro lugar, queremos adiantar a ideia de que a melhor forma de facilitar a 

aprendizagem significativa dos estudantes é ajudá-los explicitamente a verem a 

natureza e o papel dos conceitos, bem como as relações entre os conceitos, tal como 

existem nas suas mentes e como existem „lá fora‟, no mundo ou em instruções 

escritas ou orais (NOVAK; GOWIN, 1996, p. 40).   

 

 

Dessa forma, o discente consegue compreender e internalizar o verdadeiro sentido do 

objeto conceituado e sua estrutura cognitiva fica mais “rica” de informações sobre o assunto 

estudado. 

Para construção dos mapas conceituais, utilizam-se algumas figuras como, o retângulo 

e a elipse, e dentro dessas figuras encontram-se palavras-chave, que representam algum signo 

para o desenvolvimento do tema principal a ser trabalhado ou evidenciado. Não existem 

regras para utilização dessas figuras, porém para conceitos mais gerais, mais abrangentes, 

geralmente, colocam-se dentro de elipses, e conceitos mais específicos, dentro de retângulos. 

Para realizar as ligações entre as figuras utilizam-se setas, que não são 

necessariamente lineares, pois devem se adequar à dinâmica do mapa a ser construído. Essas 

linhas que fazem as conexões entre os conceitos são composta por frases de ligação que 

explicitam e direcionam essas conexões para formar uma proposição. 
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Ao afirmar que os Mapas Conceituais representam relações entre conceitos em forma 

de proposições, Novak e Gowin (1996) direciona-os à Teoria da Aprendizagem Significativa 

de David Ausubel, como suporte capaz de representar e explicitar a organização existente do 

material assimilado na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. 

Segundo Moreira (2011), Mapas Conceituais são diagramas de significados, de 

relações significativas e, sobretudo, de hierarquias conceituais. Estas hierarquias conceituais 

referem-se ao fato de que conceitos mais inclusivos, mais abrangentes devem se situarem no 

topo do Mapa Conceitual, e consequentemente, conceitos mais específicos, em sua base. Por 

exemplo, ao construirmos um Mapa Conceitual sobre a figura geométrica espacial “prisma”, 

elementos mais gerais e inclusivos como: formas, elementos, características, etc. devem vir 

em primeiro lugar, ou seja, no topo, para posteriormente, virem elementos mais específicos e 

menos inclusivos como: classificação, expressões de cálculos, exemplos, entre outros.  Este 

fato está diretamente relacionado com a teoria da Aprendizagem Significativa, quando afirma 

que os conhecimentos se organizam de forma hierárquica na estrutura cognitiva do aprendiz. 

Queremos aqui, enfatizar também, que na construção de Mapas Conceituais não 

existem regras definidas, seu formato se adequa às condições necessárias do esquema a ser 

desenvolvido.  O importante é que, em um mapa, sejam evidenciados os conceitos e as 

relações existentes entre eles. 

Nesta pesquisa, foi utilizado os Mapas Conceituais em duas situações: sequência 

lógica das aulas e assuntos trabalhados (organização do material a ser apreendido), e como 

instrumento de avaliação da ocorrência de indícios da Aprendizagem Significativa (indicação 

do grau de assimilação do conhecimento).  

Com isso, existiu a possibilidade de investigar, por meio dos Mapas Conceituais, quais 

interações ocorreram entre os novos conhecimentos e os conhecimentos já existentes em sua 

estrutura cognitiva, e também, como se organizou esse material internamente, ou seja, na 

mente do aluno, após o desenvolvimento do processo de investigação. 

No momento em que a Aprendizagem Significativa se manifesta, conceitos são 

elaborados e diferenciados devido à sequência de interações que acontecem no interior da 

estrutura cognitiva do aprendiz. Ausubel, Novak e Hanesian (1980) afirmam que o 

desenvolvimento de conceitos é facilitado quando os elementos mais gerais são colocados em 

primeiro lugar, para continuamente, serem diferenciados em ordem de especificidade e 

riqueza de detalhes. 

Desse modo, temos o que Ausubel conceitua de diferenciação progressiva como 

sendo: 
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Diferenciação progressiva é o princípio pelo qual o assunto deve ser programado de 

forma que as ideias mais gerais e inclusivas da disciplina sejam apresentadas antes e, 

progressivamente diferenciadas, introduzindo os detalhes específicos necessários. 

Essa ordem de apresentação corresponde à sequência natural da consciência, quando 

um ser humano é espontaneamente exposto a um campo inteiramente novo do 

conhecimento (MOREIRA; MASINI, 1982, p.21 e 22).  

    

 

Devido a inúmeras interações entre ideias, conceitos e proposições ocorridas em um 

dado subsunçor, este vai, de forma progressiva, ganhando novos significados, ficando mais 

rico, mais diferenciado, possibilitando dessa forma, uma “ancoragem” mais facilmente 

adaptável de novas informações e consequentemente, de Aprendizagem Significativa.   

Contudo, a estrutura do material a ser estudado, nem sempre aparece de forma a 

favorecer somente a diferenciação progressiva, surge também à necessidade de investigar as 

relações entre os conceitos e proposições, evidenciando as diferenças e semelhanças 

importantes e, assim, reconciliar as inconsistências reais ou aparentes.  

Este episódio leva-nos a entender e refletir sobre outro princípio de suma importância 

para a Aprendizagem Significativa, o princípio da reconciliação integrativa, como sendo: 

 

 

Reconciliação integrativa é o princípio pelo qual a programação do material 

instrucional deve ser feita para explorar relações entre ideias, apontar similaridades e 

diferenças significativas, reconciliando discrepâncias reais ou aparentes 

(MOREIRA; MASINI, 1982, p.22). 

 

 

Este princípio da reconciliação integrativa acontece meio que, simultaneamente ao 

princípio da diferenciação progressiva e é responsável por eliminar as diferenças, por tecer 

ligações entre os significados e de um modo geral, partindo das partes diferenciadas até a 

formação do todo.  

No exemplo anterior, sobre a construção do Mapa Conceitual da figura geométrica 

“prisma”, foi colocado no topo do mapa, elementos mais gerais e inclusivos, para 

progressivamente ser diferenciado e assim chegar a elementos mais específicos, mais 

detalhados. Este processo caracteriza, na prática, o princípio da diferenciação progressiva. E, 

quando acontece o processo contrário, ou seja, partindo dos elementos mais específicos, das 

partes mais detalhadas, até chegarmos aos elementos mais gerais, localizado no topo do mapa, 

configura-se como o princípio da reconciliação integrativa. Então chegamos à conclusão de 
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que esses dois princípios são, de fato, complementares ao processo de assimilação do 

conhecimento.  

 

 

2.7 A IMPORTÂNCIA DA GEOMETRIA ESPACIAL NO ENSINO 

 

 

No que se refere ao processo de ensino e aprendizagem da Matemática, em especial da 

Geometria Euclidiana Espacial, não podemos entendê-la como uma simples aplicação de 

fórmulas, o que necessariamente significa não compreender o verdadeiro sentido de sua 

existência. 

A Geometria é deveras importante não só para a Matemática, como também para 

outras áreas do conhecimento, como, Engenharia, Arquitetura, Física, entre outras, como bem 

evidencia Teixeira Filho (2002): 

 

 

Considera-se que não haja dúvidas quanto a 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. 

(TEIXEIRA FILHO, 2002, p.16). 

 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem que, estudar geometria na escola 

torna-se fator de grande importância para o desenvolvimento de competências e habilidades 

matemáticas tanto no Ensino Fundamental, como no Ensino Médio. (BRASIL, 1998). 

Assim, os professores que se designam em ensinar a Geometria na escola devem 

favorecer ao reconhecimento mais aprofundado dos temas e figuras geométricas inseridos no 

dia a dia dos alunos, pois a simples visualização não garante a compreensão das relações 

existentes. Dessa forma, Teixeira Filho (2002) discorre que: 

 

 

A linguagem geométrica está de tal modo inserido 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 (TEIXEIRA FILHO, 2002, p.16) 
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Podemos encontrar a Geometria por toda parte, basta para isto, fazer uma rápida 

observação ao nosso redor. Esta afirmação faz-nos refletir o porquê de ensinar e aprender 

Geometria na escola. Pavanello (1995) comenta aspectos importantes caracterizado 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).  

 

 

Diante do exposto, percebemos que o ensino da Geometria favorece a construção do 

conhecimento e dessa forma devemos considerá-la como campo produtivo para a 

aprendizagem com significado aos discentes envolvidos. 

Outro autor que também evidenciou o papel da Geometria no ensino foi Deguire 

(1994) ao citar algumas razões para que este estudo se consuma nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio. Sendo que, para o autor, a Geometria oferece maneiras de 

“ensinar a resolver problemas” e “ensinar para resolver problemas” 

 

 

[...] ensinar a resolver problemas ultrapassa a mera resolução de problemas para 

incluir a reflexão sobre processos de resolução, objetivando coligir estratégias de 

resolução de problemas que poderão ser úteis posteriormente; ensinar para resolver 

problemas envolve o ensino do conteúdo de uma maneira significativa, de modo que 

passe a ser utilizado em outros problemas e aprendizados. Uma maneira, pelo 

menos, de ensinar para resolver problemas consiste em desenvolver o conteúdo a 

partir de episódios de resolução de problemas (DEGUIRE, 1994, p. 73, grifos do 

autor). 
 

 

Dessa forma, percebemos que, com a Geometria podemos realizar a contextualização 

dos conteúdos, uma vez que o aluno poderá melhor observar, sentir e valorizar sua presença 

em vários lugares, tanto na natureza como em criações do homem. Isto pode contribuir para 

uma maior concepção de valores e significados dos conceitos e propriedades apreendidos. 

Para sintetizar e divulgar toda esta fundamentação, como também, os procedimentos 

utilizados nesta pesquisa, descreveremos no próximo item, sobre o “fruto” deste trabalho 

denominado de Produto Educacional.  
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2.8 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

Após a realização de todas as atividades da pesquisa, será organizado um conjunto de 

orientações pedagógicas com aplicabilidade em sala de aula e direcionada ao professor, que 

poderá utilizá-las no decorrer de sua prática docente. Trata-se, portanto, do produto 

educacional fruto desta pesquisa, pois de acordo com Moreira e Nardi (2009), a pós- 

graduação stricto sensu, em nível de mestrado profissional possui uma peculiaridade, o que o 

diferencia dos mestrados acadêmicos.  

  

 

O trabalho de conclusão e o produto educacional: ainda que se mantenha a 

nomenclatura de dissertação, a natureza do trabalho de conclusão do mestrado 

profissional é distinta da do acadêmico; trata-se do relato de uma experiência de 

implementação de estratégias ou produtos de natureza educacional, visando à 

melhoria do ensino em uma área específica de Ciências ou Matemática. O mestrando 

deve desenvolver, por exemplo, alguma nova estratégia de ensino, uma nova 

metodologia de ensino para determinados conteúdos, um aplicativo, um ambiente 

virtual, um texto; enfim, um processo ou produto de natureza educacional e 

implementá-lo em condições reais de sala de aula ou de espaços não formais ou 

informais de ensino, relatando os resultados dessa experiência... Este produto é 

considerado como produção técnica indispensável para conclusão do mestrado 

profissional em ensino. (MOREIRA; NARDI, 2009, p.4).   

 

 

 Portanto, fica evidente a necessidade do desenvolvimento desta ferramenta educativa, 

para ser disseminado e utilizado por outros professores que forem trabalhar com o conteúdo 

matemático proposto por esta pesquisa. Para facilitar a divulgação do produto educacional, 

fruto desta pesquisa, construiremos um livreto a ser distribuído em algumas escolas do Ensino 

Médio.    

 Podemos citar como exemplo, os produtos educacionais construídos por: Paulo 

Gonçalves, intitulado - Recomendações para o Planejamento e Desenvolvimento de 

Propostas Pedagógicas sob o Enfoque da Etnomatemática e da Resolução de Problemas. 

Como também, o produto de Emilie Costa, intitulado – Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa – UEPS como Estratégia Didática no Ensino de Ecologia. Todos, do Programa 

de Pós Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática – PPGECNM da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.   
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3  A PESQUISA 

 

 

O ponto central da nossa pesquisa foi à análise da ocorrência da Aprendizagem 

Significativa dos conteúdos de Geometria Euclidiana Espacial, por meio do processo de 

investigação dos indícios desse tipo de aprendizagem. Esses indícios foram investigados 

através da observação dos seminários em sala de aula, pelos Mapas Conceituais produzidos 

pelos alunos nas diversas situações e, também, pelo questionário avaliativo aplicado ao final 

da pesquisa.  

De acordo com Vianna (2003), a observação é um dos principais instrumentos para 

coleta de dados utilizada em pesquisas qualitativas em educação. Dentre as modalidades e 

formas de observação, escolhemos a participante, “onde o pesquisador se integra e participa 

da vida de um grupo para entender-lhe o sentido de dentro” (LAVILLE; DIONNE, 1999, 

p.178). 

Os Mapas Conceituais produzidos pelos alunos, com auxílio do professor pesquisador, 

e apresentados em sala serviu para que pudéssemos analisar a capacidade de síntese e de 

conhecimento obtidos à cerca dos conceitos, significados e propriedades da Geometria 

Euclidiana Espacial.  

Moreira (2011) afirma que, Mapas Conceituais podem ser utilizados como recursos 

em todas essas etapas a seguir: identificar a estrutura de significados aceita no contexto da 

matéria de ensino; identificar os subsunçores necessários para Aprendizagem Significativa da 

matéria de ensino; identificar os significados preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz; 

organizar sequencialmente o conteúdo; ensinar usando organizadores prévios, para fazer 

ponte entre os significados que o aluno já tem e o que ele precisaria ter, para aprender 

significativamente a matéria de ensino, assim como na obtenção de evidências de 

aprendizagem significativa, ou seja, na avaliação da aprendizagem. 

Dessa forma o questionário avaliativo aplicado ao final da pesquisa, com a 

funcionalidade de um pós-teste, podemos dizer que se trata de mais uma maneira para 

verificar o nível de entendimento dos alunos sobre os assuntos estudados e, sobretudo, fazer 

um comparativo com a avaliação diagnóstica aplicada ao início dos trabalhos desta pesquisa. 

Além do exposto até agora, outros instrumentos para a coleta de dados também foram 

utilizados no decorrer da pesquisa, como: a avaliação diagnóstica e a observação da 

aprendizagem proporcionada pelo uso de materiais concretos. 
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A avaliação diagnóstica foi de fundamental importância para podermos obter 

informações à cerca do que o aluno já sabia, ou seja, conhecer a estrutura cognitiva do aluno 

sobre o tema específico em questão: a Geometria Euclidiana Espacial e seu contexto sócio-

cultural. Assim, podemos buscar resposta para diversos aspectos da realidade vivida pelos 

alunos. As perguntas, segundo Gil (1999, p.132), poderão conter conteúdos sobre fatos, 

atitudes, comportamentos, sentimentos, padrões de ação, comportamento presente ou passado, 

entre outros. 

O uso de materiais concretos foi o momento de visualização das formas geométricas 

no âmbito do dia a dia, por meio dos utensílios domésticos, e também, das embalagens de 

produtos comerciais, analisando suas dimensões, características específicas, áreas e volumes; 

assim conseguimos observar e sentir a importância da Geometria Euclidiana Espacial no 

cotidiano dos atores envolvidos. 

 

 

3.1 O CONTEXTO E OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa foi realizada no Centro de Ensino Valnice Bertoldo Lima Cordeiro, 

escola da rede estadual de ensino, localizada no município de Capinzal do Norte, distante 280 

km da capital, São Luís, do Estado do Maranhão.   

Atualmente, a referida escola funciona nos turnos: vespertino e noturno, 

exclusivamente na modalidade regular da 1ª a 3ª séries do Ensino Médio. Conta com 312 

alunos matriculados no ano de 2014, distribuídos nos turnos de funcionamento da escola. Sua 

estrutura física compõe-se de seis salas de aula, um laboratório de informática, uma 

biblioteca, uma sala para os professores, uma diretoria, uma cantina e uma quadra 

poliesportiva. 

No ano de 2010, foi contemplada com o programa - Um Computador por Aluno 

(UCA) - do Governo Federal, recebendo cerca de 500 netbooks, tornando-se uma das escolas 

piloto do referido programa, no Maranhão. Este programa tem como objetivo ser um projeto 

Educacional que utiliza tecnologia, inclusão digital e adensamento da cadeia produtiva 

comercial no Brasil, remetendo a intenções políticas e econômicas de desenvolvimento do 

país que vão além de seu viés pedagógico. Em seus objetivos educacionais, o Programa UCA 

baseia-se em uma proposta pedagógica que busca contemplar cada aluno e professor da rede 

pública de ensino básico com um netbook para uso no ambiente escolar. 
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Para a escolha da turma, com a qual seria possível realizar a investigação, foi realizado 

um sorteio, haja vista que no turno vespertino, havia duas turmas de 2ª série do Ensino Médio. 

A turma sorteada foi a 2ª série “A”, formada por 31 alunos matriculados no ano de 2014, 

sendo 17 do sexo masculino e 14 do sexo feminino. 

O desejo de trabalhar com a turma por completo, originou-se pelo fato de proporcionar 

uma situação real de aprendizagem, sem que houvesse qualquer tipo de alteração na vida 

cotidiana de sala de aula. Para preservar a identidade dos alunos, optamos por citá-los com 

nomes fictícios e seguindo a ordem alfabética para melhor organização e controle dos 

comentários (ex: André, Benildo, Carla...). 

Os encontros com os discentes foram organizados sempre com dois horários de aula, 

duas vezes por semana, totalizando quatro horários de aulas semanais. Com início em 22 de 

outubro de 2014 e finalizando em 20 de novembro do mesmo ano, com um total de dez 

encontros. 

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

O caminho metodológico escolhido para a pesquisa foi de cunho qualitativo, pois suas 

principais características enquadram-se neste enfoque. O pesquisador é o elemento 

indispensável para coleta e análise de dados; sendo estes, obtidos de várias formas, detalhadas 

posteriormente, mas sempre com a presença do pesquisador, e de natureza crítico-descritivo. 

Dessa forma, o pesquisador fica “submerso” no universo da pesquisa e pode descrever com 

riquezas de detalhes, os indícios da aprendizagem que ocorre nos sujeitos da pesquisa, 

focando seus significados (individuais e contextuais) e experiências vivenciadas. Em 

consonância com Bogdan e Biklen (1994), uma investigação qualitativa é descritiva se o 

interesse maior for pelo processo de investigação e não simplesmente pelos resultados 

obtidos.  

De acordo com Garnica (2004), algumas das características de uma pesquisa 

qualitativa são: 

 

 

(a) a transitoriedade de seus resultados; (b) a impossibilidade de uma hipótese a 

priori, cujo objetivo da pesquisa será comprovar ou refutar; (c) a não neutralidade do 

pesquisador que, no processo interpretativo, vale-se de suas perspectivas e filtros 
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vivenciais prévios dos quais não consegue se desvencilhar; (d) que a constituição de 

suas compreensões dá-se não como resultado, mas numa trajetória em que essas 

mesmas compreensões e também os meios de obtê-las podem ser (re)configuradas; e 

(e) a impossibilidade de estabelecer regulamentações, em procedimentos 

sistemáticos, prévios, estáticos e generalistas (GARNICA, 2004, p. 86). 

 

 

Dessa forma, o pesquisador admite que não se realiza pesquisa qualitativa sem 

considerar seus próprios anseios, perspectivas e ideais, ou melhor, a impossibilidade de 

neutralidade ou imparcialidade perante o desenvolvimento das atividades.  

Contudo, utilizamos também elementos quantitativos, principalmente na organização 

dos dados obtidos na avaliação diagnóstica e no questionário avaliativo, aplicados no início e 

fim da pesquisa, respectivamente, com o intuito de enriquecer as informações a serem 

expostas sobre o contexto estudado.   

Sobre o delineamento da pesquisa, utilizamos características concernentes à pesquisa-

ação, porque de acordo com Fiorentini e Lorenzato (2009), 

 

 

A pesquisa-ação é um tipo especial de pesquisa participante, em que o pesquisador 

se introduz no ambiente a ser estudado não só para observá-lo e compreendê-lo, 

mas, sobretudo para mudá-lo em direções que permitam a melhoria das práticas e 

maior liberdade de ação e de aprendizagem dos participantes. Ou seja, é uma 

modalidade de atuação e observação centrada na reflexão-ação. (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2009, p. 174). 

 

 

Todavia, a pesquisa que se delineia, soma-se à várias outras pesquisas que têm 

trabalhado com os referenciais teóricos da Aprendizagem Significativa, da estratégia de 

Mapas Conceituais, da apropriação da tecnologia nos processos educacionais e do uso de 

materiais manipuláveis, no desejo de aproximá-los e comungar seus pontos comuns. Podemos 

citar a dissertação de Luis Havelange Soares (2009), que consistia em analisar o potencial 

didático de um Objeto de Aprendizagem desenvolvido com recursos computacionais com o 

objetivo de auxiliar os professores no processo de ensino da Geometria Fundamental. 

A pesquisa de Silas Venâncio da Luz (2010), que tomou como ponto de partida duas 

perguntas iniciais: O ambiente da Modelagem Matemática favorece a aprendizagem 

significativa de Função do 1º Grau em uma turma de primeiro ano do Ensino Médio? Como 

os Mapas Conceituais podem ser utilizados, paralelamente à Modelagem Matemática, para 

verificação de indícios da ocorrência da Aprendizagem Significativa de Função do 1º Grau?  
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Outra dissertação que vem a contribuir é da autora Vangiza Bortoleti Berbigier 

Vidaletti (2009), que sugere, apresenta, aplica e avalia uma metodologia alternativa de 

trabalho, para o ensino e aprendizagem da geometria espacial a partir da manipulação de 

sólidos. Este trabalho descreve as situações concretas vivenciadas pelos alunos, por meio de 

produtos comercializados para servirem de modelo à construção de novas embalagens para os 

mesmos produtos, mantendo as medidas e variando as formas de apresentação.   

Por fim, os trabalhos de Warley Machado Correia (2011), que tinha como objetivo 

pesquisar as contribuições da utilização das tarefas de investigação e exploração, com a 

utilização de softwares de geometria dinâmica para a aprendizagem significativa de alguns 

conceitos de Geometria Analítica, se limitando-se a pontos e retas. Para a sua realização foi 

proposta uma sequência de atividade, realizada pelos sujeitos da pesquisa, futuros professores 

de Matemática da Educação Básica de um Instituto Superior de Educação. E também, a 

dissertação de Ronaldo Asevedo Machado (2010), investigando as contribuições que um 

projeto de ensino, desenvolvido em ambientes informatizados, podia trazer para o ensino e 

aprendizagem de Geometria Espacial em uma turma de 2º ano do Ensino Médio da rede 

pública, na cidade de Entre Rios de Minas (MG), para isso desenvolveu atividades com 

aplicabilidade matemática em situações do cotidiano da construção civil, utilizando os 

softwares livres: Sketchup e GeoGebra.   

 

 

3.3 O INÍCIO DA PESQUISA 

 

 

Após o sorteio da turma a ser trabalhada, o pesquisador foi apresentado aos discentes 

pelo diretor do Centro de Ensino Valnice Bertoldo Lima Cordeiro, professor Francisco Sérgio 

Bezerra Alves e pelo professor da disciplina Matemática o Sr. Raimundo Viana.   

Neste primeiro encontro, o pesquisador se apresentou, falando um pouco de sua 

história acadêmica e profissional com a finalidade de proporcionar um melhor relacionamento 

com os alunos. Logo que o pesquisador discorre sobre a sua história de vida, encoraja o aluno 

a participar mais efetivamente das atividades, a socializar também sobre sua própria história, e 

consequentemente, a relação pesquisador/aluno configura-se mais propícia ao processo de 

ensino e aprendizagem. 
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Um fato interessante aconteceu quando, ao serem questionados se já conheciam 

Geometria Euclidiana Espacial, os alunos unanimemente responderam: “– nunca tínhamos 

ouvido falar”. Mas no decorrer da aula, quando o pesquisador apresentou, com o auxílio do 

aparelho de data-show, e falou sobre algumas figuras geométricas, como o cilindro, cone e 

pirâmide, uma boa parcela da turma participou fazendo comentários de que “já conheciam 

sim”. Este fato evidencia que os alunos não estavam fazendo ligações entre o tema geral, mais 

abrangente – Geometria Euclidiana Espacial - com os temas mais específicos, ou seja, as 

figuras geométricas que a compõe. Em contra ponto ao princípio da diferenciação 

progressiva, pois elementos mais gerais e inclusivos, necessariamente, devem ser vistos em 

primeiro momento e progressivamente diferenciá-los.  

Apresentamos também neste primeiro momento, dois Mapas Conceituais, um sobre a 

Teoria da Aprendizagem Significativa (ver apêndice A), que aborda as condições para a sua 

ocorrência, os tipos de Aprendizagem Significativa e os Organizadores Prévios. E o outro 

mapa que trata da apresentação do conteúdo teórico da pesquisa, ou seja, o tema Geometria 

Euclidiana Espacial, as Noções Primitivas, Postulados, Teoremas, Poliedros, Prisma, 

Pirâmide e os Corpos Redondos (ver apêndice B). Sendo que, ambos os Mapas Conceituais 

foram feitos em consonância ao princípio da diferenciação progressiva, no qual elementos 

mais abrangentes situavam-se no topo do Mapa Conceitual e os mais específicos, em sua 

base. 

Ao final deste primeiro encontro, foi solicitado aos alunos que falassem um pouco 

deste momento. O aluno André comentou: “– Foi muito bom, deu pra observar em uma só 

aula, todo o conteúdo a ser visto, agora a gente sabe o que vai ter pela frente”. Este relato está 

em consonância ao que Moreira (2011) descreve sobre a importância da análise do currículo e 

do ensino sob uma abordagem ausubeliana, pois implica: “[...] Organizar sequencialmente o 

conteúdo e selecionar materiais curriculares, usando as ideias de diferenciação progressiva e 

reconciliação integrativa como princípios programáticos.” (MOREIRA, 2011, p.132). 

Uma forma de estruturar o material didático é organizá-lo de modo a torná-lo 

significativo para o aluno. Como afirmam Moreira e Masini (1982), a dificuldade da 

aprendizagem de sala de aula consiste na utilização de recursos que favoreçam ao aluno a 

aquisição da estrutura conceitual do conteúdo e a integração desse corpo organizado de 

conhecimento à sua estrutura cognitiva. 

Após esse momento, o aluno Benildo dando continuidade, acrescentou: “– A forma 

como foi apresentado o conteúdo, deu pra ver que essa metodologia é diferente, e é muito 

bom aprendermos de outras maneiras, fora desse modo que temos todos os dias”. Com esta 
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fala, podemos observar que as metodologias que fogem ao modelo tradicional que funciona 

na escola, são bem vistas e aceitas pelos alunos, e consequentemente, propicia um maior 

interesse pelas aulas. 

Já a aluna Carla adiantou: “– Nunca tinha visto a turma tão interessada, isto mostra 

que a forma como o senhor conduziu os trabalhos foi importante para todos”.  Neste 

momento, o pesquisador agradeceu a todos pela participação e os preparou para o segundo 

encontro, que seria o momento da aplicação da avaliação diagnóstica, para analisar os 

conhecimentos prévios sobre os assuntos geométricos internalizados por eles, ao longo de sua 

trajetória de vida. 

 

 

3.4 APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

 

O segundo encontro foi o momento da aplicação da avaliação diagnóstica, para 

detectar os conhecimentos prévios já existentes na estrutura cognitiva dos alunos, objeto desta 

pesquisa. 

No início, quando o pesquisador comunicou que iria realizar uma avaliação, os alunos 

ficaram um tanto apreensivos, pois a palavra “avaliação” ainda amedronta a maioria dos 

discentes. Mas, aos poucos foram-se tranquilizando, pois neste momento, comentamos que 

esta avaliação, não seria utilizada como nota e que serviria apenas, para diagnosticar os 

conhecimentos que eles possuíam a respeito dos assuntos geométricos. 

A avaliação diagnóstica foi composta por duas etapas. A primeira, com 8 questões, 

que tinha como objetivo conhecer o aluno em seu âmbito social, sua vivência, o gosto pela 

Matemática e em especial, o geométrico. Investigava também, como era a familiaridade dos 

alunos com o computador nas atividades educativas e se desenvolviam atividades de trabalho 

remunerado concomitante ao estudo. A segunda era composta também por 8 questões 

contextualizadas e que envolvia problemas reais do dia a dia, que foram retiradas de 

vestibulares nacionais e do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), assim descriminadas: 

5 questões sobre geometria plana envolvendo áreas e perímetros de figuras como o quadrado, 

o triângulo, o retângulo e o trapézio; 2 questões sobre planificação de figuras Geométricas 

Espaciais Euclidianas; e 1 questão envolvendo o cálculo de volume de um cilindro (ver 

Apêndice C). 
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As questões sobre geometria plana tinham como objetivo detectar os conhecimentos 

prévios relacionados à identificação e cálculos das figuras planas citadas anteriormente, pois 

esses conhecimentos prévios são de fundamental importância para que o aluno consiga 

compreender os conceitos, significados e, sobretudo, diferenciar os elementos que formam as 

figuras geométricas espaciais. 

Como retrata a Teoria da Aprendizagem Significativa que o conhecimento prévio é, a 

variável isolada, que mais influencia na aprendizagem, portanto, sendo imprescindível que 

esse conhecimento seja diagnosticado e que as aulas que vierem posteriormente, sejam feitas 

de acordo com estas informações.    

A inclusão de duas questões envolvendo a planificação de figuras Geométricas 

Espaciais (transformação de figuras espaciais em figuras planas) configura-se como, uma 

forma de identificar se os alunos participantes já tiveram algum tipo de relacionamento, seja 

instrucional, educativo ou prático do cotidiano, mesmo que de forma superficial, com as 

figuras espaciais do tipo: Cone, Cilindro, Prisma, Pirâmide, entre outras. 

A capacidade de realizar relações entre as figuras planas, espaciais e às do contexto 

real de seu cotidiano, corrobora com o nível de conhecimento e percepção, que desejamos 

para os nossos discentes após o desenvolvimento das atividades propostas. 

A última questão direciona o aluno a uma reflexão sobre a figura geométrica, o 

Cilindro, em que o aluno teria que calcular o seu respectivo volume, sem a obrigatoriedade de 

fórmulas, mas com análise e interpretação da situação envolvida. 

Para iniciarmos a resolução, fizemos uma leitura em voz alta de todas as questões e 

neste momento, pude auxiliá-los, interpretando alguns detalhes das questões, em que seriam 

necessários conhecimentos específicos para sua resolução. 

Após a leitura das questões, sugerimos que fossem formadas duplas, de acordo com 

afinidade de cada aluno, pois assim, poderiam tirar dúvidas um com o outro e de certa forma, 

complementarem os conhecimentos, dando mais confiança a todos os envolvidos. Contudo, 

esta avaliação, foi feita sem que os alunos realizassem pesquisa em livros didáticos ou internet 

e teve duração de dois horários/aula de 50 minutos cada. 

A figura 1 mostra os alunos em pleno desenvolvimento da avaliação diagnóstica. 
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Figura 1: Alunos realizando a avaliação diagnóstica 

 

Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

3.4.1 Perfil dos participantes da pesquisa 

 

 

Após aplicação da avaliação diagnóstica, tabulamos as informações coletadas e 

queremos aqui, descrever e traçar o perfil desses alunos referente ao âmbito social, de acordo 

com suas respostas às respectivas perguntas que faziam parte do primeiro momento da 

avaliação. A elaboração dessas questões foi realizada de modo menos formal possível, para 

que os discentes pesquisados não se intimidassem, e, sentissem-se confortável ao respondê-

las.  

Como já mencionamos, a turma da 2ª série “A” do turno vespertino, do Centro de 

Ensino Valnice Bertoldo Lima Cordeiro no ano de 2014 era formada por 31 alunos, sendo 17 

do sexo feminino e 14 do sexo masculino.  

A primeira questão da avaliação indagava o nome do aluno, para que o mesmo 

pudesse ser identificado no momento da análise dessas questões. A segunda, solicitava o 

modo como gostaria que lhe fosse chamado, esta pergunta procurava estimular uma maior 

aproximação entre pesquisador e aluno, possibilitando uma dinâmica comunicativa no 

processo ensino e aprendizagem. 
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 A questão seguinte referia-se a idade desses alunos, pois de acordo com a LDB a 

idade ideal, sem distorção idade-série, para alunos da 2ª série do Ensino Médio, seria de 16 

anos, então queríamos averiguar se esses alunos estavam realmente na série recomendada 

pelos documentos oficiais. 

O gráfico a seguir mostra o resultado. 

 

 

Figura 2: Idade dos alunos participantes da pesquisa 

 

Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

A partir da análise, pode-se então concluir que a maioria dos alunos, ou seja, 55% 

deles estavam na idade recomendada para a série de estudo. Contudo, 45% estavam fora desse 

ideal, o que de certa forma, compromete à assimilação da aprendizagem. 

A quarta questão procurava saber se os alunos tinham dedicação integral ao estudo ou 

se algum deles exercia trabalho remunerado no seu contra turno. Obtivemos como resposta 

que 90 % deles dedicavam-se integralmente ao estudo e somente 10% trabalhavam em seu 

contra turno, ou seja, no turno matutino. Este fato é de suma importância, pois alunos que 

exercem trabalho remunerado, concomitante com o estudo, reduzem seu tempo de dedicação 

às atividades extraclasse propostas pelos professores, e que auxiliam na fixação da 

aprendizagem.   

A questão seguinte, que também fez parte deste momento de investigação, foi assim 

descrita: Já repetiu de ano alguma vez? Como resposta, obtivemos o seguinte: A maioria dos 

alunos, ou seja, 84% respondeu que nunca havia repetido de ano. Os demais, que 

correspondem a 16% dos pesquisados, já tiveram reprovação em seu histórico. A partir destes 

19%

55%

16%

10%

15 Anos

16 Anos

17 Anos

18 Anos



48 

 

dados, entendemos em parte, o porquê da distorção na idade-série diagnosticado na terceira 

pergunta desta avaliação. 

A repetência proporciona ao aluno desgaste e perca de tempo e, além do mais, em 

muitas situações, o aluno desestimula-se à aprendizagem. Entre outros obstáculos, que não 

fazem parte dos objetivos desta pesquisa. 

A sexta questão refere-se à frequência do uso do computador como ferramenta de 

auxílio às atividades educativas. O gráfico a seguir disponibiliza esse resultado. 

 

 

Figura 3: Uso do computador nas atividades educativas 

 

Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

O percentual de alunos que nunca utilizou e que raramente utiliza o computador nas 

tarefas educativas, chegou à casa de 65%. Este índice, de acordo com nosso ponto de vista, 

apresenta-se alto e preocupante nos dias atuais. Pois, a importância do computador como 

ferramenta de auxílio ao processo de ensino e aprendizagem já foi bastante discutido e 

evidenciado por vários educadores, escritores, pesquisadores, entre outros. 

Em consonância com este pensamento Soares (2009) afirma:  

 

 

A utilização das tecnologias, em especial do computador, exige das instituições de 

ensino e dos docentes novas posturas frente ao processo de ensino e de 

aprendizagem. A revolução tecnológica produziu uma geração de alunos que cresceu 

em ambientes ricos de multimídia, com expectativas e visão de mundo diferente de 

gerações anteriores. Assim, possivelmente a revisão das práticas educacionais 

constitui-se como essência para que possamos dar-lhes uma educação apropriada. 

(SOARES, 2009, p. 34). 
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A questão seguinte, indagava sobre qual das disciplinas do currículo escolar o aluno 

tinha mais afinidade, ou seja, mais interesse em estudar, e consequentemente, este fato o 

levava a aprender os conteúdos mais facilmente. Esta questão vem corroborar com a primeira 

condição para que ocorra a Aprendizagem Significativa: a predisposição para aprender.    

E o resultado que obtivemos está descrito no gráfico a seguir: 

 

 

Figura 4: Afinidade dos alunos pelas disciplinas do currículo escolar 

 

Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

Queremos destacar que, por se tratar de uma questão aberta, nem todas as disciplinas 

do currículo foram citadas. A disciplina pela qual os alunos declararam ter maior afinidade foi 

História com 19%, seguida das disciplinas de Sociologia e Português que obtiveram a 

preferência de 16%, cada uma. Por fim, quem obteve o menor índice de afinidade foi à 

disciplina de Matemática com apenas 10%, o que se configurou como fator preocupante para 

o desenvolvimento da pesquisa. 

A oitava, e última pergunta, tratava especificamente do interesse dos alunos pelo 

estudo da Geometria, pois este era o assunto que iríamos trabalhar no decorrer desta pesquisa. 

Neste item o resultado foi bastante significativo, com 68% dos alunos respondendo que 

gostavam de estudar, e apenas 32% disseram que não gostavam. De certa forma, esta 

aceitação já poderia ser esperada, uma vez que já havia sido descrita anteriormente, a 

Geometria está inserida no cotidiano das pessoas. Portanto, os alunos poderiam observar e 

sentir a presença dela em vários lugares, tanto na natureza como em criações do homem. 

Assim sendo, certamente, proporciona ao aluno, um estímulo à aprendizagem.  
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3.5 INICIAÇÃO AO USO DE MAPAS CONCEITUAIS   

 

 

Após aplicação da avaliação diagnóstica, o próximo encontro foi reservado para 

trabalharmos com a estratégia de Mapas Conceituais. Primeiramente, o pesquisador fez um 

breve comentário do que seriam Mapas Conceituais ou Mapas de Conceitos, sua dinâmica e 

utilização na exposição das ideias, nele representado; a viabilidade do uso dessa estratégia no 

processo de ensino e aprendizagem; sua origem histórica e relação com a Teoria da 

Aprendizagem Significativa; e por fim, como construir um Mapa Conceitual. 

Continuando com a apresentação, no aparelho multimídia data-show, de alguns Mapas 

Conceituais sobre Geometria Euclidiana Espacial (ver apêndice B e anexo A), permitiu-se que 

os alunos conhecessem, com riqueza de detalhes, todo o assunto a ser explorado no decorrer 

da pesquisa. Além desses, foram evidenciados outros tipos de mapas que envolviam outras 

disciplinas e assuntos diversificados (ver anexo B). Com isso, os discentes observaram que 

podemos utilizar os Mapas Conceituais em vários outros contextos e que sua capacidade de 

utilização não é limitada a determinado assunto, tema ou disciplina.  

Com este pressuposto, a aluna Domingas expressou: “– Esta estratégia é muito 

abrangente, podemos fazer muitas ligações entre os conceitos, não só de uma disciplina ou 

assunto, mas de quase tudo que pensarmos relacionado a um tema central”. 

Os exemplos de mapas apresentados aos alunos, realmente foram diversificados para 

que eles percebessem que podemos aplicar esta estratégia em várias situações, não somente 

referente ao ensino e aprendizagem, mas, em outras tarefas também, como: no trabalho, nas 

reuniões, entre outros. 

Utilizamos o texto – Como Construir um Mapa Conceitual
5
 - do artigo “Mapas 

Conceituais e Aprendizagem Significativa” de Marco Antonio Moreira (ver anexo C), para 

mostrar aos alunos uma maneira simples e didática de construir um Mapa Conceitual. Neste 

momento, pedimos aos alunos que lessem em voz alta cada parágrafo deste referido texto. Na 

medida em que iam surgindo dúvidas, estas eram esclarecidas pelo pesquisador. 

Ao final da leitura, os alunos já faziam suas próprias considerações a respeito dessa 

atividade. O aluno Enzo afirmou: “– Deve ser muito bacana construir mapas”. 

                                                           
5
 Apêndice do artigo – Mapas Conceituais e Aprendizagem Significativa - adaptado e atualizado, em 1997, de 

um trabalho com o mesmo título publicado em O ENSINO, Revista Galáico Portuguesa de Sócio-Pedagogia e 

Sócio-Linguística, Pontevedra/Galícia/Espanha e Braga/Portugal, N° 23 a 28: 87-95, 1988. 
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Já o aluno Fábio acrescentou: “– Acredito que não seja difícil construir, pois tudo está 

muito claro”. E, continuando este momento, a aluna Gabriela salientou: “– Os temas que 

conhecemos bem, deve ser fácil fazer, agora aqueles temas que não temos afinidade, este, 

deve ser mais difícil. Porque como vamos relacionar o que não sabemos?”. 

Certamente, a aluna Gabriela foi bastante feliz em sua observação. Pois os Mapas 

Conceituais evidenciam as relações entre os conceitos, em sua maioria, de forma hierárquica, 

em que conceitos mais abrangentes se situam no topo do mapa e os mais específicos em sua 

base, relacionando-se entre si por meio dos significados atribuídos a tais conceitos. 

Conforme Moreira (2011), os conceitos e os seus significados ao serem internalizados 

hierarquicamente em nossa estrutura cognitiva, sob a dinâmica dos princípios da 

diferenciação progressiva (subsunçor cada vez mais elaborado, mais diferenciado, mais 

capaz de servir de “ancoradouro” para novos conhecimentos) e da reconciliação integradora 

(estabelecimento de relações entre ideias, conceitos e proposições), nossa estrutura cognitiva 

vai ficando cada vez mais “rica” de informações, mais elaborada, mais capaz de compreender 

novos significados. Trata-se, portanto, dos processos de como acontece à aprendizagem.  

Dando continuidade a nossa explanação em sala de aula, finalizamos o 3º encontro, 

dividindo o tema geral, Geometria Euclidiana Espacial em sete subitens, a saber:  

 

a) Introdução à Geometria Euclidiana Espacial; 

b) Poliedros; 

c) Prisma; 

d) Pirâmide; 

e) Cilindro; 

f) Cone; 

g) Esfera. 

 

Solicitamos aos alunos que formassem sete grupos e fizemos a divisão de acordo com 

os subitens descritos anteriormente. Cada grupo ficou incumbido de realizar pesquisas em 

livros didáticos e internet (utilizando os netbooks do UCA), que envolvesse o respectivo tema, 

para que no próximo encontro, pudessem discutir e construir seus próprios Mapas 

Conceituais.  
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3.6 OFICINA DE MAPAS CONCEITUAIS 

 

 

O quarto encontro com os discentes foi o momento direcionado à oficina de 

construção de Mapas Conceituais referentes aos temas geométricos espaciais. Os alunos 

foram divididos em grupos, conforme descrito anteriormente, porém, todos eles já haviam 

realizado pesquisas em livros didáticos e na internet à procura de conhecer bem os conceitos e 

significados inerentes ao seu respectivo tema. 

Inicialmente, os alunos ficaram um tanto estáticos, sem saber por onde começar e 

como fazer, mas aos poucos foram organizando os conceitos, de acordo com o grau de 

especificidade, partindo do mais geral, o mais abrangente, no topo do mapa e o mais 

específico, ou seja, com mais riqueza de detalhes, na base do Mapa Conceitual.  

Cada figura geométrica foi bastante detalhada pelos grupos. Observava-se neste 

momento, um empenho e uma dedicação bem acentuada. Os alunos trocavam ideias com seu 

grupo e, também, com os grupos dos colegas. Se pudéssemos escolher uma palavra que 

melhor representasse este momento de construção dos Mapas Conceituais, essa palavra seria 

“compartilhar” conhecimentos.  

O pesquisador intervia sempre que necessário, para orientar sobre a disposição dos 

mapas, sobre os conceitos selecionados. Enfim, a presença dele, naquele momento foi de 

suma importância, para que os alunos não confundissem e trocassem conceitos por 

significados, e também, não colocassem frases inteiras em lugar de conceitos.  

Com o decorrer da oficina, os Mapas Conceituais foram ganhando forma e ficando 

mais adequados; os conceitos melhor elaborados e hierarquicamente organizados; as palavras- 

chave que inicialmente eram confusas, sem estabelecer coerência entre os Conceitos, foram 

ficando mais entendidas e faziam as relações e conexões compatíveis com o assunto estudado. 

Podemos observar na figura 5, a seguir, no mapa exposto pelo grupo que fez o estudo sobre 

Pirâmide, no final da oficina. 
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Figura 5: Mapa Conceitual construído pelo grupo de Pirâmide. 

 

Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

Ao final dessa etapa, o pesquisador ouviu os grupos, que comentaram suas conquistas 

e aflições proporcionadas por essa atividade. A aluna Helena comentou: “– Esta atividade foi 

muito boa, pois ajudou bastante no entendimento da Geometria Espacial e também nos 

ajudará em outras disciplinas, quando formos realizar outros tipos de atividades”. Já o aluno 

Ítalo complementou: “– Os Mapas Conceituais chamam nossa atenção, tanto no processo de 

construção, como em sua visualização”. 

Como ferramenta de auxílio a esta oficina, utilizamos o já mencionado, artigo do 

Moreira – “Como construir um Mapa Conceitual”, pois este texto tornou-se bastante eficaz, 

como evidencia o aluno João: “– Com esse passo a passo que ensina como construir um Mapa 

Conceitual, fica muito mais fácil. É só segui-lo, que dá tudo certo.” 

Enfim, essa oficina foi bastante proveitosa, tanto pelo empenho dos alunos, como pela 

aprendizagem proporcionada. 
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Percebemos que durante a oficina, os grupos tiveram um progresso significativo, pois 

nenhum deles tinham estudado ou desenvolvido mapas conceituais em outro momento da 

aprendizagem deles. Mas, este fato não se tornou um obstáculo que inviabilizasse a atividade, 

ou que proporcionasse a desistência de algum membro dos grupos. Acredito que, por ser uma 

atividade inédita para eles, tenha funcionado como elemento inovador e estimulante da 

aprendizagem. Como evidenciado pela aluna Laila: “– transformar uma pesquisa feita em 

livros didáticos e internet em um Mapa Conceitual foi uma tarefa interessante e prazerosa”.  

Isso, nos remete ao encontro à primeira condição para que ocorra a Aprendizagem 

Significativa, que é a pré-disposição para aprender, conforme Aragão (2012): 

 

 

1. Que haja intenção do aluno para aprender significativamente, isto é, que o 

estudante apresente disposição de relacionar o novo material a ser aprendido de 

forma não arbitrária (sem qualquer imposição) e substantivamente (em termos 

compreensivos) à sua organização de conhecimentos. (ARAGÃO, 2012, p.30, grifos 

da autora.) 

 

 

O uso de Mapas Conceituais foi empregado, nesta oficina, como estratégia de ensino 

capaz de motivar o interesse e a construção do conhecimento por parte dos alunos envolvidos. 

Discorreremos agora o próximo passo, a apresentação desses mapas. 

 

 

3.7 APRESENTAÇÃO DOS MAPAS CONCEITUAIS PELOS ALUNOS 

 

 

O quinto encontro realizado com os discentes foi reservado à apresentação dos Mapas 

Conceituais, construídos pelos grupos formados no encontro anterior. Neste momento, pôde-

se perceber como os alunos haviam internalizados os conceitos sobre os temas propostos, 

inerentes aos assuntos geométricos. Esta estratégia utilizada como instrumento de avaliação 

favorece ao entendimento, por parte do avaliador, de como o aluno compreendeu os 

conteúdos expostos e, assim, buscar alternativas que venha a contribuir cada vez mais com 

sua prática docente.   

O primeiro grupo a apresentar foi o grupo de Introdução à Geometria Euclidiana 

Espacial, onde iniciaram sua apresentação destacando alguns pontos positivos e negativos da 

realização do trabalho.  
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Como ponto positivo a aluna Maria afirmou: “– Todos nós do grupo aprendemos a 

construir Mapas Conceituais e, além disso, aprendemos bastante sobre retas e planos, foi bem 

bacana”. Com esse depoimento podemos constatar a influência dos Mapas Conceituais na 

associação dos conceitos. 

O ponto negativo destacado foi mencionado, segundo o aluno Natanael, da seguinte 

forma: “– O trabalho não saiu como queríamos, percebemos que ainda poderia melhorar e 

muito o nosso mapa. Não ficamos satisfeitos.” Este fato leva-nos a acreditar que no processo 

de construção de Mapas Conceituais, sempre podemos melhorá-lo, dependendo dos 

conhecimentos e conceitos que já possuímos em nossa estrutura cognitiva. Quanto mais 

conceitos e significados diferenciados, possuímos internamente, mais elaborado será o nosso 

Mapa Conceitual. 

Este grupo evidenciou as Noções Primitivas (Ponto, Reta e Plano), Postulados que 

envolviam Pontos/Retas e Planos/Espaço e alguns Teoremas fundamentais que servem de 

bases para a Geometria Euclidiana Espacial (ver anexo D). 

Aproveitamos a oportunidade, para indagar sobre os tipos de retas e planos existentes 

no espaço físico da sala de aula. Nesta ocasião, houve participação de toda a turma debatendo 

e observando no real as características peculiares de cada reta, plano e suas intersecções. 

O segundo grupo apresentou o tema Poliedros. Iniciaram sua apresentação 

comentando como aconteceram os encontros do grupo, a participação efetiva de cada membro 

e dificuldades na construção do Mapa Conceitual. Citaram os conceitos apreendidos sobre: 

poliedros, polígonos, faces, arestas, vértices, tipos de poliedros, entre outros.  

Também fizeram menção à relação dos cinco Poliedros de Platão (Tetraedro, 

Hexaedro, Octaedro, Icosaedro e Dodecaedro) com os elementos essenciais da natureza 

(Fogo, Terra, Ar, Água e Universo), respectivamente. Como ponto negativo pode-se citar o 

fato de não evidenciarem a imagem de um poliedro qualquer, para que o restante da turma 

fizesse a visualização do que seria um poliedro, e dessa forma, favorecesse a facilitação da 

aprendizagem por meio da representação visual.  

O terceiro grupo apresentou sobre o tema Prisma, definindo-o, classificando-o, 

evidenciando seus elementos, propriedades e formas. Este grupo foi bastante enfático sobre o 

tema, envolvendo exemplos reais e várias formas de utilização dos Prismas na vida cotidiana 

das pessoas. O entendimento sobre o assunto ficou perceptível no mapa, por eles construído, e 

também na própria explanação realizada.  



56 

 

Este grupo realizou pesquisas na internet sobre o tema, além de fazer o download
6
 e 

instalar o aplicativo de construção de Mapas Conceituais denominado “CmapTools”, 

inserindo assim, a utilização do computador, como ferramenta auxiliar no processo de 

aprendizagem. 

Vejamos o que diz o aluno Oswaldo pertencente ao grupo: “– Nos reunimos três vezes 

e em todas elas realizamos pesquisa na internet, vimos às várias formas de construção de 

Mapas Conceituais sobre Prisma e outros assuntos também. Baixamos o software  CmapTools 

e começamos a utilizá-lo, não foi fácil no início, mas agora conseguimos fazer os nossos 

mapas rapidinho no computador.” 

A utilização do computador em prol do sistema educacional é fato relatado por vários 

autores como, Borba (1999), Valente (1999), Nascimento (2012), entre outros, e seu uso já 

apresentou resultados positivos segundo os mesmos autores.  

A turma ficou bastante empolgada com a apresentação do grupo e os parabenizou pela 

utilização do recurso tecnológico, como também do aparelho multimídia “data-show”, pela 

iniciativa da busca do conhecimento e de outras maneiras para realização do trabalho de 

forma diversificada, o que veio a contribuir para uma melhor qualidade de sua apresentação. 

A figura 6, a seguir, mostra o momento da apresentação do Mapa Conceitual realizado pelos 

membros do grupo. 

 

 

Figura 6: Apresentação do Mapa Conceitual pelo grupo de Prisma. 

 

                  Fonte: Dados do pesquisador 

                                                           
6
 Download é um termo que corresponde à ação de transferir dados de um computador remoto para um computador 

local. 
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O quarto grupo pesquisou e apresentou os conceitos inerentes à figura espacial 

Pirâmide, onde citaram os elementos básicos de uma pirâmide, como: base, faces laterais 

triangulares e nomenclatura, conforme anexo E. O fator preponderante para este grupo foi o 

estudo em conjunto, isto é, o trabalho em equipe, pois quem entendia mais sobre determinado 

assunto, explicava e repassava aos demais membros do grupo. 

Como bem comentou o aluno Pedro, componente desse grupo: “– Iniciamos os 

trabalhos aqui mesmo em sala, mas foi em minha casa, com todos do grupo reunidos que 

conseguimos entender o conteúdo, desenvolver e finalizar o Mapa Conceitual, se não fosse 

assim, todos juntos, não conseguiríamos”. A figura 7, a seguir, retrata o momento em que o 

grupo de Pirâmide explanou seu Mapa Conceitual a todos os alunos da turma. 

 

 

Figura 7: Apresentação do Mapa Conceitual pelo grupo de Pirâmide. 

 

                     Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

O quinto grupo apresentou um Mapa Conceitual sobre a figura Geométrica Espacial 

Cilindro. A apresentação feita pelo grupo foi condizente com o tema, porque abordaram o 

próprio conceito de cilindro, da área lateral, da área da base e área total, finalizando com sua 

classificação. Porém, o mapa desenvolvido possuía, em sua maior parte, a classificação de 

conceitos explícitos retirados dos livros didáticos ou internet, em vez de palavras chave que 
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buscassem relacionar e hierarquizar os conceitos utilizados, conforme pode-se observar na 

figura 8, adiante: 

 

 

Figura 8: Mapa Conceitual construído pelo grupo de Cilindro. 

 

Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

Dessa forma, as relações entre os conceitos, que deveriam estar claramente 

evidenciados para então, colhermos indícios desta aprendizagem, não ficaram demonstrados, 

e, portanto, o Mapa Conceitual não alcançou, em totalidade, seus objetivos. Por este motivo, 

não podemos caracterizá-lo como tal, e sim, como proposição inicial da elaboração de um 

mapa.  

O sexto grupo construiu seu Mapa Conceitual com o tema Cone, em que trabalharam 

os conceitos sobre raio, diâmetro, os tipos de cones (reto e oblíquo), altura, área da superfície 

e volume (ver anexo F). 

Este grupo não apresentou seu mapa no mesmo dia dos demais, ou seja, no quinto 

encontro, fizeram-no somente no encontro seguinte. Devido à falta de organização e também, 

pelo fato de três componentes do grupo residirem fora do município onde se localiza a escola. 

Conforme justificou a aluna Queila: “– Pedimos desculpas a todos vocês, por não 

apresentarmos hoje o nosso Mapa Conceitual, pois não conseguimos nos reunir, em nenhum 
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momento, para concluir o trabalho. Três membros do nosso grupo, como vocês sabem, 

moram no interior e não teve jeito”.        

O pesquisador e todos da sala aceitaram a justificativa, dessa forma ficou acertado que 

no próximo encontro seria viabilizado um espaço de tempo para o grupo apresentar seu 

trabalho. E, assim, foi feito. 

O sétimo e último grupo, apresentou o tema Esfera, em que deram ênfase a definição, 

elementos, fórmulas de cálculo da superfície esférica e volume. Contudo, este grupo não 

evidenciou as relações existentes entre os conceitos referentes ao tema e, sim, descreveram os 

conceitos advindos dos livros textos utilizados em sala de aula. Cometeram os mesmos 

equívocos do grupo que trabalhou com Cilindro, e assim consideraremos novamente, como 

uma proposição inicial da elaboração de um mapa. Conforme descrito na figura 9, a seguir: 

 

 

Figura 9: Mapa Conceitual construído pelo grupo de Esfera 

 

Fonte: Dados do pesquisador 
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Dessa forma, acabou comprometendo o diagnóstico sobre as evidências da 

aprendizagem, pois a estratégia de Mapas Conceituais, quando bem utilizada, é 

suficientemente capaz de fornecer subsídios à captação desses indícios. Lopes (2007), afirma: 

 

 

Os mapas, portanto, permitem tornar observável a aprendizagem, ao oferecer 

indícios mais precisos e “visíveis” sobre os percursos cognitivos do educando na 

apropriação do saber. Os indícios são numerosos e revelam-se pelos conceitos-chave 

selecionados, pela hierarquização estabelecida entre eles, pela assertividade dos 

conectores e descritores que inter-relacionam os conceitos. Então, acertos e erros 

podem ser identificados e localizados. (LOPES, 2007, p.117). 

 

 

O próprio grupo percebeu que não tinha alcançado o objetivo, segundo o relato da 

aluna Raimunda: “– Se tivéssemos nos dedicados mais, faríamos melhor. Foram vários os 

problemas enfrentados pelo grupo e por isso necessitaríamos de mais tempo para construção e 

apresentação”. 

Após todas as apresentações, observamos que nenhum dos grupos realizou a 

planificação das figuras geométricas adequadamente. Talvez, por falta deste conhecimento ou 

por não considerar como fator importante, para um melhor entendimento e assimilação da 

aprendizagem dos conteúdos trabalhados.     

 

 

3.8 O USO DE MATERIAIS CONCRETOS 

 

 

Ao iniciar o sexto encontro, o pesquisador parabenizou a turma pela apresentação dos 

Mapas Conceituais, a dedicação dos alunos, a superação dos obstáculos e limitações 

enfrentadas, enfim, ao trabalho como um todo.  Posteriormente, foi solicitado aos discentes 

que formassem os mesmos grupos do encontro anterior, com exceção do grupo de Introdução 

à Geometria Euclidiana Espacial, pois não era necessária sua formação para esta atividade 

investigativa que se iniciava, em virtude de termos dado ênfase às figuras geométricas 

espaciais concretas utilizadas na vida cotidiana, portanto seus componentes foram alocados 

para outros grupos, conforme afinidade de cada participante.  

Para cada grupo foi disponibilizado uma embalagem de produto comercial ou utensílio 

de utilidade doméstica, que possuía a respectiva forma geométrica, referente ao tema inicial 
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de cada grupo. Esta atividade tinha como objetivo reconhecer os elementos e características 

de acordo com cada figura, como: arestas, vértice, altura, faces, diâmetro e raio (caso a figura 

possua). Realizaram também, os cálculos de áreas lateral, total e volume das figuras, 

utilizando como auxílio, a régua métrica, para calcular os comprimentos das arestas, alturas e 

raios.  

O livro didático foi bastante utilizado pelos alunos, pois, à medida que surgiam 

dúvidas de como realizar os devidos cálculos, iam buscar informações em seus livros para 

subsidiá-los na resolução. Este momento configura-se como um dos mais importantes de 

nosso trabalho, porque nesta atividade os discentes são orientados à construção do seu próprio 

conhecimento, tanto em termos teóricos, como na aplicação em um contexto real. 

Para o grupo dos Poliedros, foi entregue um porta-moeda em forma de paralelepípedo 

construído em madeira, conforme a figura 10, a seguir: 

 

 

Figura 10: Grupo de Poliedros em atividade investigativa com o cubo de madeira 

 

      Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

O grupo de Prisma utilizou, em estudo, um depósito plástico de farinha, com sua base 

triangular, de acordo com a figura 11, adiante: 
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Figura 11: Grupo de Prisma em atividade investigativa com o depósito plástico de farinha 

 

   Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

Ao grupo de Pirâmide, foi disponibilizado uma embalagem de salgados em formato 

piramidal, feito com papelão e utilizado em festa de aniversário, conforme figura 12, a seguir: 

 

 

Figura 12: Grupo de Pirâmide em atividade investigativa com a embalagem de salgados 

 

                          Fonte: Dados do pesquisador 
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Para o grupo de Cilindro, foi entregue um vasilhame plástico de biscoito em formato 

cilíndrico, de acordo com a figura 13, adiante: 

 

 

Figura 13: Grupo de Cilindro em atividade investigativa com o vasilhame plástico de biscoito 

 

Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

O grupo de Cone trabalhou com uma tigela plástica, utilizada como utensílio 

doméstico, no formato de tronco de cone, conforme a figura 14, seguinte: 

 

 

Figura 14: Grupo de Cone em atividade investigativa com uma tigela plástica 

 

 Fonte: Dados do pesquisador  
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E finalmente, o grupo de Esfera ficou com uma bola plástica de futebol, de acordo 

com a figura 15, a seguir: 

 

 

Figura 15: Grupo de Esfera em atividade investigativa com a bola de futebol 

 

                                  Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

Queremos enfatizar nesta atividade que, dois grupos, o de Prisma e o de Cilindro,  

realizaram o cálculo de volume em suas figuras geométricas e, por iniciativa própria, 

colocaram água nos recipientes e observaram que, a capacidade das embalagens era 

aproximadamente o mesmo valor do volume encontrado nos respectivos cálculos. Com isso, 

os participantes destes grupos ficaram ainda mais motivados ao processo do aprender, pois a 

experiência realizada por meio dessa comparação configura-se como um tipo de 

aprendizagem – Aprendizagem por descoberta.  

Embora a aprendizagem por descoberta segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980), 

não se caracterize como um pré-requisito para aquisição de significados, ela é capaz de 

proporcionar, do ponto de vista didático, motivação ou ser mais adequada para facilitar alguns 

processos de aprendizagens.  

No encontro seguinte a esta atividade investigativa, fizemos uma revisão em todos os 

cálculos das figuras geométricas trabalhadas anteriormente pelos grupos. Os alunos formaram 

novamente os grupos para constatar se os cálculos realizados pelo pesquisador foram iguais as 

respostas fornecidas por eles anteriormente. Por isso utilizamos as mesmas embalagens e 
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objetos que os grupos haviam trabalhado, para que dessa forma, os discentes pudessem 

observar seus acertos e possíveis equívocos cometidos. 

 Esta atividade foi bastante enriquecedora, pois podíamos observar a reação dos 

grupos, à medida que acertavam a questão que haviam resolvido anteriormente. Outro fator de 

grande importância foi à discussão promovida por esta atividade, ao passo que não 

compreendiam determinada situação, como por exemplo: no momento do cálculo do volume 

do Prisma Triangular, quando encontramos o valor aproximado de 432 cm³ para transformar 

este valor em litros, utilizando os procedimentos de medidas de capacidade. A transcrição a 

seguir retrata o momento da discussão. 

  

- Pesquisador: – Pronto, encontramos o valor do volume do Prisma em cm³, agora 

precisamos saber quanto equivale esse valor em litros, alguém pode me dizer? 

- Aluno Samuel: – Professor, já estudei isso em outros momentos, mas agora, não me 

recordo! 

- Aluno Tiago: – Sei que existe uma maneira de fazer essa transformação, mas faz 

algum tempo que vi isso e não lembro mais! 

- Pesquisador: – Vocês sabem transformar metros em centímetros? 

- Aluna Úrsula: – Sim, um metro tem cem centímetros! Minha mãe é costureira e eu a 

ajudo bastante, então aprendi lá com ela! 

- Pesquisador: – Muito bem, vejam a importância dos conhecimentos do dia a dia, do 

nosso cotidiano para as aulas aqui na escola. Sendo assim, vamos começar a entender como 

iremos transformar cm³ em litros ou mililitros... 

   

Então, podemos evidenciar por meio deste diálogo, a importância dos conhecimentos 

prévios, assim como dos conhecimentos do cotidiano dos alunos para o entendimento e a 

aprendizagem de novos conteúdos. Serve também, para mostrar que a aprendizagem sobre 

Transformações de Medidas de Capacidade, que eles tiveram anteriormente, não foi tão 

significativa para eles. 

Outro momento que chamou a atenção de todos da sala, foi quando o pesquisador 

analisou o cálculo do volume da bola de futebol trabalhado pelo grupo de Esfera, conforme 

figura 16, a seguir: 
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Figura 16: Cálculo do volume de uma bola de futebol feito pelos alunos 

 

                               Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

As medidas do diâmetro e do raio foram retiradas da bola de futebol que o pesquisador 

havia fornecido. Os discentes calcularam e encontraram o valor final do volume 

correspondente a 4.186 cm³, ou seja, fazendo a transformação obtiveram um valor superior a 

4 litros. Devido a este valor, os membros do grupo consideravam que o cálculo continha 

algum erro. Os participantes do grupo analisavam e insistiam que a capacidade volumétrica 

desta bola de futebol, não poderia ser de 4 litros, pois a achavam, bastante pequena para 

suportar tal quantidade. Os comentários a seguir, retratam o fato. 

 

A aluna Vitória afirmou: “– Professor, tem alguma coisa errada, pois nesta bola não 

temos como colocar 4 litros de água por exemplo, não cabe mesmo!” 

Já o aluno Xavier complementou: “– É quase impossível colocar até três litros, 

quanto mais quatro!” 

 



67 

 

Foi um momento de reflexão, refizemos o cálculo e o resultado foi o mesmo. Neste 

ponto surge a discussão sobre o uso de materiais concretos no processo de ensino e 

aprendizagem. Será que seu uso é sempre satisfatório para assimilação de conceitos e 

significados, por parte dos educandos? A transposição dos conceitos abstratos para o concreto 

facilita a aprendizagem?   

Discorrendo sobre este assunto, Pais (2000) retrata que: 

 

 

O uso de materiais didáticos no ensino de geometria deve ser sempre acompanhado 

de uma reflexão pedagógica para que, evitando os riscos de permanência em um 

realismo ingênuo ou de um empirismo, contribua na construção do aspecto racional. 

Uma compreensão inicial pode induzir um aparente dualismo entre as condições 

concretas e particulares dos recursos didáticos em oposição às condições abstratas e 

gerais das noções geométricas. Mas esta dualidade não deve ser vista como pólos 

isolados do processo de construção conceitual, deve ser superada pela busca de um 

racionalismo aberto, dialogado e dialetizado. Em suma, devemos sempre estimular 

um constante vínculo entre a manipulação de materiais e situações significativas 

para o aluno. (PAIS, 2000, p. 14-15).  

 

 

Apesar de termos feito uso desta técnica, o mérito da questão sobre o uso, ou não uso 

de materiais concretos no ensino, não faz parte de nosso objetivo para esta pesquisa, deixando 

esta tarefa para outros pesquisadores que se interessarem por esta temática em trabalhos 

futuros. De acordo com os pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa, o ensino 

será concretizado quando há aprendizagem com transformação de significado lógico, para 

psicológico, ou seja, quando o aprendiz atribui significados ao novo material que lhe será 

apresentado. Feito isto, a técnica ou estratégia utilizada torna-se viável ao processo de ensino 

e aprendizagem nos parâmetros da Teoria de Ausubel.  

 

 

3.9 A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE LIVRE POLY 

 

 

Neste oitavo encontro, realizamos uma atividade direcionada à planificação das 

figuras geométricas. Primeiramente, com auxílio do Organizador Prévio, o software livre 

Poly. Através dele os alunos puderam observar o processo de transformar uma figura 

tridimensional em bidimensional, ou seja, transformar uma figura geométrica espacial em 

figura geométrica plana. 
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Apresentamos o aplicativo Poly no aparelho multimídia data-show, para que todos os 

alunos pudessem acompanhar, ao mesmo tempo, o conteúdo que estava sendo exposto e, 

assim, as dúvidas que fossem colocadas por alguns, seriam esclarecidas para toda turma. A 

figura 17 adiante, evidencia o momento da apresentação.  

 

 

Figura 17: Pesquisador apresentando o aplicativo “Poly” 

 

Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

Conforme eram apresentadas as figuras: Pirâmide Triangular, Tetraedro Regular, 

Hexaedro e assim por diante, os alunos ficaram entusiasmados e interessados em conhecer 

mais figuras, inclusive, dando sugestões de quais viriam na sequência.  

Com esta atividade, ao passo que iam internalizando como eram as figuras 

geométricas espaciais planificadas, suas características e formas, aprendiam também a 

nomenclatura específica de cada figura. Este fato ficou evidente, pois eles mesmos, ao 

visualizarem a próxima figura exposta, já deduziam seu nome, tirando por base, os 

conhecimentos preexistentes em sua estrutura cognitiva.  

No desenrolar desta atividade, convidamos os alunos a participarem através da 

manipulação do aplicativo Poly.  Esse foi um momento amplo de oportunidades para 

aprendizagem, pois eram vários os objetivos educacionais neste momento, tais como: 
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utilização do computador, familiaridade com o aplicativo Poly, nomenclatura das figuras, e 

também, o próprio processo de planificação. Digamos que foi uma ocasião de construção de 

conceitos, de internalização de significados e consequentemente, de aprendizagem com 

significado lógico para os participantes da pesquisa.  

Posteriormente, algumas figuras geométricas que eram representadas por embalagens, 

puderam ser desmontadas e, assim, os alunos conseguiram visualizar na prática este processo 

de construção e desconstrução das figuras espaciais. A figura 18, a seguir, evidencia este fato. 

 

 

Figura 18: Planificação de uma Pirâmide de base quadrangular 

 

Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

O aluno Zenon ponderou: “– É super-bacana poder observar essa planificação na tela 

do computador e também na prática, ficou muito mais claro pra mim, dessa forma consigo 

entender melhor”. 

Para complementar e finalizar esta atividade, sugerimos que os alunos realizassem 

cálculos sobre a área da superfície das figuras, haja vista que na forma planificada os 

procedimentos seriam mais simples, pois utilizariam conhecimentos sobre geometria plana. E 

dessa forma, os discentes puderam observar e analisar na prática, os elementos que compõem 

determinada figura geométrica, como: base, faces, quantidade de arestas, vértice, entre outros.   
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Após este momento, preparamos os discentes para o próximo encontro, que seria a 

aplicação do questionário avaliativo, o qual representa a conclusão das tarefas da nossa 

pesquisa com a obtenção de dados que forneçam indícios concernentes à aprendizagem sobre 

os temas geométricos trabalhados. 

 

 

3.10 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

 

 

Com a finalidade de analisar se ocorreu indícios de aprendizagem, durante as 

atividades investigativas desenvolvidas na pesquisa e, sobretudo, manter um comparativo com 

a avaliação diagnóstica, realizada no início da mesma, aplicamos o questionário avaliativo no 

nono encontro, com a funcionalidade de um pós-teste, composto por sete questões retiradas 

das seguintes avaliações: do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), dos testes de 

vestibulares da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Machenzie – 

SP (ver apêndice D). Para isso, resolvemos colocar as três questões iniciais deste questionário, 

idênticas às últimas três questões da avaliação diagnóstica. Dessa forma, pode-se comparar a 

evolução desses alunos após o desenvolvimento de todas as atividades investigativas. 

Inicialmente, sugerimos que os discentes formassem duplas, as mesmas constituídas 

no início das atividades, ou seja, na avaliação diagnóstica. O tempo de realização deste 

questionário de caráter avaliativo foi de dois horários/aula de 50 minutos cada, e não era 

permitida a utilização de nenhum tipo de recurso para pesquisa, como livro didático, ou 

mesmo a internet. Decorrido este tempo, recolhemos o questionário para analisarmos as 

respostas fornecidas pelos alunos.  Deixamos agora para o próximo capítulo a análise, não só 

desta atividade, mas de todas as outras que também fizeram parte desta pesquisa. 
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4  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Queremos iniciar esta análise e interpretação dos dados de nossa pesquisa, enfatizando 

um ponto de suma importância, em todo e qualquer processo educativo, e que foi observado 

em vários momentos desta pesquisa, trata-se, portanto, do relacionamento e engajamento de 

todos os envolvidos, digo isto me referindo ao “corpo” da escola, formado pelos diretores, 

professores, monitores, vigilantes, administrativos, e o principal sujeito, os discentes. A 

ausência de apoio ou envolvimento de qualquer um dos segmentos citados, certamente 

comprometeria o bom desempenho e desenvolvimento do trabalho. 

  A motivação e o interesse da turma pela participação nas atividades influenciaram 

substancialmente nos resultados, como foi possível observarmos na construção dos Mapas 

Conceituais, bem como no uso de materiais concretos, em consonância com o descrito na 

primeira condição para que ocorra a Aprendizagem Significativa: a predisposição para 

aprender. Também, pudemos constatar durante o período da pesquisa que a forma com que os 

discentes internalizam o conhecimento é algo particular e idiossincrático, ou seja, cada aluno 

aprende em modos diferentes e em situações temporal diferentes. Daí, a importância de se 

desenvolver metodologias diversas para o mesmo conteúdo a ser trabalhado. 

Em consonância com Tavares (2004), a Aprendizagem Significativa pode ser 

constatada quando,  

 

 

O aprendente transforma o significado lógico do material pedagógico em significado 

psicológico, à medida que esse conteúdo se insere de modo peculiar na sua estrutura 

cognitiva, e cada pessoa tem um modo específico de fazer essa inserção, o que torna 

essa atitude um processo idiossincrático (TAVARES, 2004, p.55). 

 

 

Portanto, podemos inserir formas diversificadas para se trabalhar com a Geometria 

Euclidiana Espacial, utilizando-se o uso das tecnologias e materiais concretos que 

proporcionam ao aluno, possibilidades de construir e reconstruir conceitos e significados. 

Compreendemos que a construção de significados, acontece quando o discente formula 

proposições a partir de suas conclusões particulares. E tais significados são atribuídos também 

de acordo com a experiência individual de cada ser. Ou melhor, conforme o princípio da 
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Consciência Semântica, descrito por Moreira (2011) na perspectiva da Aprendizagem 

Significativa Crítica, o significado está nas pessoas. 

Estas análises na verdade, são interpretações advindas das observações, dos Mapas 

Conceituais construídos pelos alunos, da avaliação diagnóstica aplicada no início da pesquisa 

e do questionário avaliativo realizado ao final da pesquisa. 

Devemos considerar significativo também, o papel do pesquisador como observador 

dos processos de como se constituiu a aprendizagem, a forma como os discentes 

hierarquizaram o conhecimento assimilado, a dinâmica das atividades propostas, a relevância 

dos ambientes não formais de aprendizagem, enfim, a percepção de que o pesquisador tem 

características subjetivas e passíveis de influências pessoais. 

Além disso, temos o uso de materiais manipuláveis que corroborou na formação dos 

conceitos abordados, por que os alunos puderam pegar, sentir e medir os elementos que 

compunham as figuras geométricas espaciais, ali representadas por objetos de seu cotidiano.    

Ressaltamos que o uso do aparelho celular foi permitido em algumas atividades, 

especialmente a calculadora e o aplicativo WhatsApp. A calculadora foi utilizada para que não 

houvesse perda de tempo com cálculos simples, como multiplicação e divisão de números 

racionais nas várias situações de investigação sobre áreas e volumes das figuras geométricas. 

E o WhatsApp foi bastante utilizado em um grupo formado pelos alunos e pesquisador, 

intitulado – Geo Espacial, em que viabilizamos a troca constante de informações, exposição 

de  dúvidas, orientações, entre outras finalidades do gênero. 

Outro critério de análise que utilizamos no decorrer das atividades foi de não ignorar o 

erro, pois quando o aluno erra, devemos investigar o porquê, que fatores internos ou externos 

influenciaram nesta concepção alternativa de aprendizagem. Esta questão foi colocada em 

pauta por Lorenzato (2006, p.50) quando afirma as possíveis causas do erro: “[...] 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”. 

Queremos suscitar neste momento alguns obstáculos enfrentados durante a realização 

da pesquisa, que de certa forma tivemos que superá-los. A lista a seguir descreve os mais 

contundentes: 

 

a. O tempo da pesquisa: Os encontros com os alunos eram feitos ocupando os 

horários do professor de Matemática, duas vezes por semana e duas horas-aula por 

vez, totalizando quatro horários semanais. Distribuídos entre o período de 
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22/10/2014 a 20/11/2014. O encaixe do período da pesquisa, com o planejamento 

escolar, foi um desses obstáculos. 

b. Ausência de conceitos: Durante as atividades investigativas ficaram evidentes as 

dificuldades dos discentes em termos de conceitos e significados. Conceitos 

simples, como o de “perímetro”, “área superficial”, “diâmetro” entre outros, 

tiveram que ser reaprendidos. 

c. O uso do computador: Alguns alunos nunca haviam utilizado o computador. Por 

pertencerem a famílias desprovidas de recursos financeiros para tal finalidade, não 

possuíam em casa e na hora de utilizar o da escola, sentiam-se discriminados por 

não saber manuseá-lo e, consequentemente, preferiam que os colegas de salas o 

fizessem. Recusando-se ao máximo em utilizá-lo. 

d. Geometria do cotidiano: Observamos que pelo fato de terem estudado, nas séries 

anteriores, a geometria sempre em livros didáticos e não a relacionarem às figuras 

do cotidiano, houve certa resistência no procedimento para encontrar áreas e 

volumes em figuras concretas.   

 

Enfim, superados estes obstáculos, procuramos por meio das atividades, instigar o 

aluno a necessidade de sentir e entender os conceitos matemáticos e aplicá-los no seu dia a 

dia, pois o conhecimento é originário da necessidade do homem em situações reais, e assim 

deve ser aplicado.    

 

 

4.1 ANÁLISE DO CONHECIMENTO PRÉVIO 

 

 

Para a realização da análise dos conhecimentos prévios dos alunos referente aos 

assuntos Geométricos, utilizamos a segunda parte da avaliação diagnóstica, composta por oito 

questões de múltipla escolha, retiradas do site da Universidade Federal do Pará (UFPA), do 

exame de vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). As cinco questões iniciais eram referentes aos 

conhecimentos sobre Geometria Plana, e as demais, sobre Geometria Euclidiana Espacial (ver 

apêndice C). 

A primeira questão, retirada da página da UFPA, envolvia o tema áreas de figuras 

planas. A referida questão consistia basicamente, de uma figura representando a planta baixa 
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de uma residência e em formato retangular, composta de quatro cômodos, sendo que, eram 

fornecidas as áreas de três desses cômodos e solicitava a área total do projeto dessa 

residência.       

Como resposta, observamos que apenas 13% dos alunos responderam corretamente a 

questão, portanto houve um erro de 87%. Este resultado evidencia que os alunos possuíam 

dificuldades em resolver questões que relacionavam áreas de figuras planas com sistemas de 

equações de 1º grau com duas variáveis. Já que, para resolver esta questão seria necessário 

realizar tal conexão. Por isso, chegamos à conclusão de que a maioria dos discentes 

pesquisados não possuía subsunçores específicos aos temas envolvidos, armazenados em sua 

estrutura cognitiva e que este fato precisaria ser revisto no decorrer da pesquisa. 

A segunda questão, retirada da avaliação do ENEM do ano de 2013, envolvia o tema 

central perímetro de retângulos. Queríamos analisar com esta questão, as habilidades dos 

alunos com cálculos em unidade de superfície e raciocínio lógico, visto que a pergunta exigia 

cuidados especiais, principalmente na análise do resultado final e quais das alternativas 

melhor respondia a questão proposta. 

Como resultado, obtivemos que, 81% dos alunos marcaram a alternativa correta e 

apenas 19% erraram a questão. Estes dados foram bem animadores e mostrou que, de certa 

forma, este conhecimento estava presente e sabiam como utilizá-lo. 

A questão seguinte, também retirada do ENEM do ano de 2012, descrevia quatro 

ambientes em que seriam colocados aquecedores de ar. Para isso, foram apresentados dois 

modelos a serem instalados de acordo com a potência do aparelho e, também, a área máxima 

possível de cobertura de cada aquecedor. Esta questão era um pouco mais trabalhosa e 

requisitava, mais uma vez, conhecimento sobre áreas de superfície, haja vista que, três desses 

cômodos tinham formatos retangulares e um, em formato de trapézio. 

O resultado que obtivemos foi o seguinte: 48% dos alunos acertaram a questão, ou 

seja, menos da metade da turma conseguiu desenvolvê-la corretamente. Novamente, no 

quesito áreas de figuras planas, a maioria dos alunos não obtiveram êxito, o que de fato, 

tornou-se um fator preocupante para o desenvolvimento do nosso trabalho.  

A quarta questão advinda da avaliação do ENEM do ano de 2012, retratava a 

colocação de vitrais para decorar a fachada de um edifício, sendo que, cada vitral havia sido 

construído em formato quadrangular e composto internamente, por oito triângulos e um 

losango. Eram fornecidos os valores de custos para cada tipo de material que compunha 

determinada figura geométrica e a pergunta indagava sobre o custo total da fabricação de um 

vitral. Apesar de se tratar de uma questão que também envolvia área de figuras, os discentes 
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obtiveram um rendimento de 84% de acertos, ou seja, o maior índice de acertos até o 

momento. Talvez, o fator monetário ou o modelo instigante da figura e bem próximo da 

realidade cotidiana dos alunos, tenha influenciado no resultado, motivando-os a busca pela 

solução do problema. 

A quinta questão que também foi retirada da prova do ENEM do ano de 2013, era a 

última questão da avaliação diagnóstica que envolvia assuntos sobre Geometria Plana. O tema 

central da problemática estava direcionado à análise e interpretação de uma situação real, 

onde circunferências representavam um sistema de dutos. Para solucionar corretamente a 

questão, seriam necessários conhecimentos sobre triângulos equiláteros, além dos próprios 

conceitos sobre circunferências. 

Como resultado, obtivemos o mesmo índice da questão anterior, ou seja, 84% de 

acertos. Fato esse, considerado importante para nós, pois certamente iria favorecer os 

próximos passos da pesquisa rumo a uma Aprendizagem Significativa da Geometria 

Euclidiana Espacial.    

Continuando com a análise das questões da avaliação diagnóstica, a partir de agora, 

mudamos o tema central das questões para Geometria Euclidiana Espacial, com a finalidade 

de observamos se os discentes pesquisados detinham algum conhecimento intrínseco a este 

assunto. 

A sexta questão, também retirada da avaliação do ENEM do ano de 2012, tratava 

sobre as embalagens de produtos comerciais planificadas, conforme descrito na íntegra na 

figura 19, a seguir: 

 

 

Figura 19: 6ª questão da avaliação diagnóstica realizada pelos alunos 

 
         Fonte: Dados do pesquisador 
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Para nossa surpresa, apenas 29% dos alunos marcaram a alternativa correta (letra 

“A”), e o restante, ou seja, 71% erraram ao responder a questão. Então, podemos observar 

com estes dados, que existia uma ausência de conceitos e significados sobre as figuras que 

compunham a Geometria Euclidiana Espacial na estrutura cognitiva desses alunos. 

A próxima questão, sucedida da avaliação do ENEM do ano de 2011, trazia em seu 

corpo, uma figura que representava um modelo de sombrinha, gerado por superfície de 

revolução, conforme detalhado na figura 20, a seguir: 

 

 

Figura 20: 7ª questão da avaliação diagnóstica realizada pelos alunos 

 
        Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

Como resultado, obtivemos que 58% dos alunos marcaram a alternativa correta (letra 

“E”), ou melhor, a maior parcela da turma reconheceu a figura geométrica “Cone” e, este fato, 

foi considerado importante para o desenvolvimento de atividades futuras que envolvia esta 

temática. 

A última questão da avaliação, retirada do vestibular da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, tinha como requisito básico, o cálculo de volume da figura geométrica 

“Cilindro”. Esta questão foi dentre todas, a que teve a maior percentagem de erro, pois, 90% 

dos discentes pesquisados não obtiveram êxito ao responder a questão. Certamente, nunca 

haviam resolvido problema deste tipo ou a aprendizagem que tiveram anteriormente, foi sem 

nenhum significado lógico para eles. 
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Enfim, podemos considerar com esta avaliação diagnóstica que os alunos pesquisados 

possuíam algumas dificuldades no que tange aos cálculos de áreas de figuras planas, em 

especial, quando inserimos outros assuntos matemáticos, que exijam análise e interpretação da 

situação problema. 

Contudo, em relação aos perímetros e medidas de superfície, podemos afirmar que 

este assunto encontrava-se presente e ativo na estrutura cognitiva dos pesquisados. Dessa 

forma, as atividades investigativas da pesquisa que necessitavam desses conhecimentos 

prévios, certamente, seriam satisfatórias. Pois, em consonância com Ausubel, Novak e 

Hanesian (1980), o conhecimento prévio é a variável isolada que mais influencia a 

aprendizagem.  

Sobre o reconhecimento dos elementos e propriedades das figuras espaciais, e em 

especial, o cálculo de volumes, os discentes encontraram bastante dificuldades e não 

conseguiram realizar as devidas conexões com outros conhecimentos prévios relevantes e 

necessários à resolução dos problemas propostos nesta avaliação. 

 

 

4.2 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

 

 

A partir de agora, analisaremos os dados obtidos com a aplicação do questionário 

avaliativo, realizado ao final da pesquisa e que possui a funcionalidade de um pós-teste, 

composto por sete questões retiradas das seguintes avaliações: do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), dos testes de vestibulares da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 

da Universidade Machenzie – SP (ver apêndice D). 

A primeira questão, advinda da avaliação do ENEM do ano de 2012, retratava sobre o 

tema “planificação de figuras geométricas espaciais” (ver apêndice D). E para nossa surpresa, 

100% dos alunos responderam corretamente a questão. Este fato gera indícios de que a turma, 

por completo, assimilou não só, a ideia da transformação das figuras geométricas espaciais em 

figuras planas, como também, a própria nomenclatura específica dessas figuras. 

A segunda questão, também retirada do ENEM do ano de 2011, especificou uma 

figura que representava uma superfície de revolução, derivada de um modelo de sombrinha 

usado em países orientais (ver apêndice D). Como resultado, obtivemos que 87% dos alunos 

tiveram êxito ao responder a questão, sendo este dado, considerado como fator positivo para o 

processo da aprendizagem de conceitos inerentes a este tipo de problema. 
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A terceira questão retirada da prova de vestibular da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul envolvia o cálculo do volume de um “cano”, em formato cilíndrico (ver 

apêndice D). O nível de entendimento desta questão foi menor que das duas questões 

anteriores, pois obtivemos 84% de acertos e, consequentemente, 16% de não acertos. 

Acreditamos que, pelo fato de estarmos lidando com cálculos, tenha dificultado a resolução da 

questão por parte dos discentes. 

A questão seguinte, retirada do vestibular da Universidade Machenzie – SP, objetivava 

que os discentes encontrassem a capacidade volumétrica, em metros cúbicos, de um tanque de 

gás de forma cilíndrica, acrescido de duas semiesferas, uma em cada extremidade (ver 

apêndice D). Esta questão exigia do aluno habilidade de unir as figuras geométricas 

“Cilindro” e “Esfera”, formando assim, uma nova figura geométrica, com outras dimensões e 

capacidades, demonstrando como de fato acontece na realidade e, dessa forma, esclarecendo a 

diversidade do mundo geométrico. 

Como resultado para esta questão, 90% dos alunos desenvolveram corretamente os 

seus cálculos. Este dado evidencia que a maioria dos discentes, estão aptos a enfrentarem 

novas situações e desafios, gerando indicativos de que a aprendizagem foi realmente 

significativa para eles. 

A quinta questão retirada da avaliação do ENEM do ano de 2014 mostra uma figura 

geométrica semelhante a uma “ampulheta” formada por dois troncos de Cone e um Cilindro. 

Conforme descrito na figura 21, a seguir: 

 

 

Figura 21: 5ª questão do questionário avaliativo realizado pelos alunos 

 

         Fonte: Dados do pesquisador 
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Trata-se de uma questão envolvente, à medida que utiliza objeto do contexto de vida 

das pessoas, relacionando também, com dois tipos de figuras geométricas e função de 1º grau 

com duas variáveis, evidencia a necessidade de vários conhecimentos prévios em uma única 

questão. Como resultado, obtivemos 81% de acertos. Esta porcentagem de acertos 

consideramos bastante positivo, haja vista o grau de dificuldade da questão e os pré-requisitos 

necessários para esta resolução. Ou melhor, os conhecimentos prévios ativos na estrutura 

cognitiva dos discentes envolvidos. 

A sexta questão também retirada da avaliação do ENEM do ano de 2014 retrata uma 

situação do nosso dia a dia, pois descreve sobre um sinalizador de trânsito em formato de um 

cone circular reto, que necessita de um revestimento externo feito por um adesivo 

fluorescente, caso típico de planificação de figuras geométricas. Conforme a figura 22, a 

seguir: 

 

 

Figura 22: 6ª questão do questionário avaliativo realizado pelos alunos 

 

                 Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

Somente 10% dos discentes se equivocaram ao responder a questão e, 

consequentemente, 90% marcaram a alternativa correta (letra E). Dado este, de suma 

importância para nós, pesquisador e orientador. 

A sétima e última questão deste questionário avaliativo, também extraída da avaliação 

do ENEM do ano de 2014, trouxe uma situação problema que envolvia as dimensões 

máximas da bagagem de mão que um passageiro poderia transportar em um voo doméstico. 

Conforme a figura 23, adiante: 
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Figura 23: 7ª questão do questionário avaliativo realizado pelos alunos 

 

                         Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

Além da própria planificação, seria necessária uma análise aprofundada da situação 

para encontrar a resposta correta. Foi exatamente o que aconteceu com 87% da turma ao 

marcarem a letra “E”. 

Enfim, concluímos que, este questionário obteve um alto índice de acertos, o que 

consideramos um resultado bastante significativo e satisfatório para nós. 

 

 

4.3 COMPARATIVO ENTRE A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E O QUESTIONÁRIO 

AVALIATIVO 

 

 

Para a realização de um estudo comparativo entre a avaliação diagnóstica, aplicada no 

início da pesquisa, e o questionário avaliativo realizado ao final, partimos do pressuposto de 

que a aquisição de conceitos e significados é algo intrínseco e idiossincrático. A análise 

desses dados aponta para aspectos qualitativos e quantitativos.  

A avaliação diagnóstica composta por oito questões, envolvendo conteúdos sobre 

Geometria Plana e Geometria Euclidiana Espacial, tinha como objetivo avaliar os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre os temas propostos. Sendo que, cinco dessas 

questões analisava os conhecimentos que eles já deveriam possuir, pois se referem a assuntos 
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sobre a Geometria Plana, conteúdo matemático que faz parte do currículo escolar desde o 

Ensino Fundamental. Portanto, estamos falando de temas já estudados pelos discentes 

anteriormente. As três questões restantes discorriam sobre a Geometria Euclidiana Espacial, 

especificamente, duas questões sobre planificação de figuras geométricas e uma questão sobre 

o cálculo do volume de um pedaço de cano, em formato cilíndrico. Apesar dos discentes, até o 

momento da pesquisa, ainda não terem estudado os conteúdos sobre a Geometria Euclidiana 

Espacial, possivelmente eles teriam algum conhecimento sobre a temática, haja vista que, 

planificação de figuras pode ser visto também nas disciplinas de Desenho Geométrico e/ou 

Artes, ou mesmo na prática cotidiana. Enfim, queríamos diagnosticar até que ponto os alunos 

tinham entendimento sobre os assuntos Geométricos como um todo. 

  O quadro 1, retrata as cinco primeiras questões da segunda parte da avaliação 

diagnóstica referente aos conhecimentos prévios dos alunos pesquisados, relacionados aos 

conhecimentos sobre Geometria Plana.    

 

 

Quadro 1: Resultado da avaliação diagnóstica sobre temas de Geometria Plana 

QUESTÕES % ACERTOS % NÃO ACERTOS CONCEITOS/CONTEÚDOS 

1ª 13% 87% 
Equação do 1º Grau 

Área do Retângulo 

2ª 81% 19% 
Perímetro do Retângulo 

Raciocínio Lógico 

3ª 48% 52% 
Área do Retângulo 

Área do Trapézio 

4ª 84% 16% 
Área do Triângulo 

Área do Losango 

5ª 84% 16% 
Triângulo Equilátero 

Circunferência 

Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

Nesta etapa da avaliação diagnóstica tentamos diversificar os conteúdos matemáticos, 

para alcançar uma maior abrangência nos resultados. Como descrito no quadro 1, a variação 

dos conteúdos desde área de retângulos, triângulos, losangos e trapézios, além da própria 

noção de perímetros, relações métricas na circunferência, e também, raciocínio lógico e 
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equações do 1º grau, destacam o nosso intuito de abordar o máximo possível de conteúdos e 

de forma sucinta, pois foram utilizadas apenas cinco questões e a maioria delas, retiradas da 

Avaliação Nacional do Ensino Médio (ENEM).   

Pelos resultados obtidos da 2ª, 4ª e 5ª questões, observamos que houve um alto índice 

de acertos, visto que, em todas essas questões, a porcentagem de acertos ficou acima dos 80%. 

Este fato retrata que os conhecimentos prévios dos alunos sobre os conteúdos das temáticas 

envolvidas estão ativos em sua estrutura cognitiva e prontos a serem utilizados como 

“âncoras”, para aquisição de novos conhecimentos. Tal conhecimento prévio torna-se 

fundamental, pois, segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa é a variável isolada, que 

mais influencia na aprendizagem. Nesta perspectiva, podemos afirmar que existe, sim, 

subsunçores específicos relevantes na estrutura cognitiva dos discentes, capazes de se 

relacionarem aos novos conhecimentos que a eles forem submetidos. Portanto, conceitos 

inerentes à Geometria Euclidiana Espacial que necessitarem dos conteúdos envolvidos nas 

questões citadas, teriam sua aquisição facilitada.  

Contudo, na 1ª e 3ª questões em que o número de acertos foi menor que o número de 

não acertos e, por esta razão, procurou-se identificar quais fatores influenciaram neste 

resultado e o que fazer no decorrer da pesquisa para sanar as dificuldades encontradas. Na 1ª 

questão, somente 13% dos alunos responderam corretamente, um apontador preocupante para 

a pesquisa, pois denota falta de conhecimento sobre o assunto abordado. O diferencial desta 

questão com relação às demais seria a necessidade de se “montar” expressões que formassem 

sistemas de equações de 1º grau com duas variáveis para solucionar o problema proposto. Até 

o momento da análise, esta dificuldade que envolvia os discentes, era apenas uma suspeita e 

teve sua constatação por meio das observações realizadas ao final da pesquisa, no momento 

em que fomos solucionar juntamente com os alunos, todas as questões da avaliação 

diagnóstica.    

Na 3ª questão, o índice de acerto foi de 48%, ou seja, a maior parcela da turma não 

obteve êxito. Na teoria, o que poderia justificar esta ocorrência, seria a inclusão da figura 

plana Trapézio, o que possivelmente veio a dificultar a resolução da questão. No entanto, não 

conseguiram encontrar corretamente a área desta figura, pois as demais que compunha esta 

questão eram representadas por Retângulos, figura já conhecida por eles. Em observação 

posterior, constatamos que os discentes não conseguiram se lembrar da fórmula de cálculo da 

área de um Trapézio, este acontecimento teria de fato, impossibilitado a resolução da questão 

para 52% dos alunos participantes. Dessa forma, convém discutir que o conceito atribuído, 

anteriormente, pelos alunos sobre esta figura geométrica não teve significado nenhum para 
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eles, configurando-se em algo puramente memorístico e que leva ao esquecimento de forma 

rápida, o que Ausubel, Novak e Hanesian (1980) descrevem como sendo a aprendizagem 

mecânica.  

   Terminada esta primeira parte da análise, iremos nos referir agora as três questões 

que foram inseridas tanto na avaliação diagnóstica (início da pesquisa), como no questionário 

avaliativo (final da pesquisa), para obtermos indícios da aprendizagem proporcionada pelas 

atividades decorrentes desta pesquisa. Os quadros 2 e 3, a seguir, evidenciam os resultados. 

 

 

Quadro 2: Resultado da avaliação diagnóstica sobre os temas de Geometria Euclidiana Espacial  

QUESTÕES % ACERTOS % NÃO ACERTOS CONCEITOS/CONTEÚDOS 

6ª 29% 71% 
Planificação das figuras 

geométricas espaciais 

7ª 58% 42% Superfície de revolução – Cone 

8ª 10% 90% Volume do cilindro 

Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

Quadro 3: Resultado das três primeiras questões do questionário avaliativo  

QUESTÕES % ACERTOS % NÃO ACERTOS CONCEITOS/CONTEÚDOS 

1ª 100% 0% 
Planificação das figuras 

geométricas espaciais 

2ª 87% 13% Superfície de revolução – Cone 

3ª 84% 16% Volume do cilindro 

Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

Iniciaremos esta etapa da análise dos dados obtidos, enfatizando que a 6ª questão do 

quadro 2 é idêntica a 1ª questão do quadro 3.  O tema planificação de figuras geométricas 

espaciais é algo de suma importância tanto na aprendizagem escolar, como nos afazeres do 

dia a dia, como por exemplo, na confecção de embalagens de produtos comerciais, na questão 

custo benefício destes produtos, o fator de desperdícios de matéria prima para confeccionar 

tais produtos, entre outros, conforme descrito anteriormente neste trabalho. 
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Nesta 6ª questão da avaliação diagnóstica obtivemos um índice de acertos de 29%, ou 

seja, menos de um terço dos alunos da turma respondeu corretamente a questão. Considerando 

que esta temática pode ser vista e estudada em outras disciplinas do currículo escolar como 

Desenho Geométrico e/ou Artes, como também pode ser observado em várias situações do 

cotidiano. Portanto, podemos afirmar que em termos de conhecimentos prévios específicos, 

estes alunos no início da pesquisa, eram carentes de tais conceitos. Já no questionário 

avaliativo aplicado ao final de todas as atividades desta pesquisa, alcançamos 100% de 

acertos na mesma questão citada há pouco, ou melhor, todos os discentes compreenderam o 

significado e como ocorre o processo de transformação de figuras espaciais em figuras planas. 

Para isso, as atividades investigativas com materiais manipuláveis e uso do software livre 

Poly contribuíram significativamente para a aquisição dos novos conhecimentos.  Assim, 

como destaca Correia (2011, p.34), em sua pesquisa, ao defender a utilização de softwares nos 

processos educativos, “A utilização de softwares, em especial, nas aulas de matemática, pode 

incrementar o processo de ensino/aprendizagem, principalmente a capacidade de elaborar, 

sintetizar e analisar, provocando também uma nova forma de se avaliar”.  

 A 7ª questão da avaliação diagnóstica demonstra que os conhecimentos de boa parte 

dos discentes, ou seja, 58% deles já possuíam habilidades no reconhecimento das 

propriedades da figura geométrica espacial Cone. Por se tratar de uma figura vista comumente 

em vários ambientes do cotidiano, facilitou a interpretação da questão. Vale lembrar que 42% 

não responderam corretamente, aliás, convém descrever aqui as porcentagens de todas as 

alternativas referentes a esta questão. 

 

 

Figura 24: Acertos e não acertos da 7ª questão da avaliação diagnóstica 

 

Fonte: Dados do pesquisador 

(a) Pirâmide

(b) Semiesfera

(c) Cilindro

(d) Tronco de Cone

(e) Cone

16%

58 %

16%

10%
0%
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Dos 42% dos alunos que não optaram pela alternativa correta, temos que: 10% 

achavam que seria uma Pirâmide; nenhum aluno achou que seria uma Semiesfera; 16% 

achavam que a figura de revolução citada na pergunta seria um Cilindro; e por último, 16% 

marcaram como sendo um Tronco de Cone, conforme descrito na figura 27.  Contudo, os 

alunos que afirmaram se tratar de um Tronco de Cone aproximaram-se da assertiva 

verdadeira, mas pela falta de conceitos específicos, que diferenciassem (princípio da 

diferenciação progressiva) a figura geométrica Cone, da figura Tronco de Cone, acabaram não 

marcando a alternativa correta. Neste ponto, o erro deve ser revisto até que seja explicado o 

porquê de sua causalidade. 

Veremos a seguir como os alunos responderam esta mesma questão no questionário 

avaliativo, aplicado ao final da pesquisa. A figura 25 detalha as respostas. 

 

 

Figura 25: Acertos e não acertos da 2ª questão do questionário avaliativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

Como está demonstrado no gráfico, o índice de acertos subiu para 87%, o que 

confirma que grande parte dos alunos compreendeu o conceito da figura geométrica Cone e 

são capazes de identificar seus elementos e características independentemente da forma que 

ela esteja representada. Pois, quando a Aprendizagem Significativa se manifesta, o aluno é 

capaz de aproveitar os conhecimentos apreendidos anteriormente e utilizá-los nas mais 

diversas situações a qual ainda não se deparou, ou melhor, “[...] formulando-se perguntas e 

apresentando-se problemas sob uma roupagem nova e desconhecida e que exija uma 
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Semiesfera

Cilindro
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transformação máxima do conhecimento existente, pode-se diagnosticar essas evidências.” 

(AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1980, p. 123). 

Outro ponto relevante é o fato de que os 13% dos discentes que não marcaram 

corretamente a alternativa, ou seja, não reconheceram a figura como sendo um Cone, todos 

eles optaram pela alternativa “d - Tronco de Cone” como sendo a resposta condizente com a 

pergunta dada, ou seja, nenhum aluno entendeu que poderia ser as demais alternativas. Isto 

nos induz a assegurar que estes alunos, mesmo não obtendo êxito, sabem que a figura de 

revolução apresentada na questão não tinha características semelhantes à Pirâmide, à 

Semiesfera e também ao Círculo. O que denota que ocorreu aprendizagem sobre essas 

temáticas, circunstância não observada na avaliação diagnóstica.   

 Continuando com nossa análise e referindo-se agora à última questão da avaliação 

diagnóstica, observamos que o índice de acertos foi bastante baixo, ou melhor, somente 10% 

dos alunos responderam corretamente, destacando-se como o menor percentual de acertos até 

então. Para resolução da referida questão, é necessário conhecimento sobre cálculo de volume 

da figura geométrica Cilindro e ficou constatado com este dado, que grande parte dos 

discentes pesquisados não detinha este conhecimento prévio. Esta informação foi útil para 

que, no desenvolvimento das atividades, tivéssemos atenção especial com este tipo de 

problemática. Pois a Teoria da Aprendizagem Significativa afirma que devemos diagnosticar 

no aprendiz, a existência de conhecimentos prévios, e ensiná-los a partir desses 

conhecimentos. 

 Esta mesma questão também foi inserida no questionário avaliativo (3ª questão), e 

nesta ocasião, obtivemos um índice de acerto de 84%. Resultado expressivo, haja vista que, a 

diferença de acertos entre a avaliação diagnóstica e o questionário avaliativo foi bastante 

significativo. Dessa forma, podemos assegurar que os discentes envolvidos conseguiram 

abstrair este tipo de conteúdo geométrico, por meio das atividades propostas, o que assegura o 

material de estudo como potencialmente significativo. Haja vista está de acordo com a 

terceira condição para que ocorra a Aprendizagem Significativa, descrita por Burak e Aragão 

(2012), é necessário que este material possua significado lógico, isto é, relacionável de 

maneira não-arbitrária e não-literal a uma estrutura cognitiva particularmente relevante do 

aprendiz.    

Faremos agora a análise das demais questões do questionário avaliativo, referente aos 

assuntos sobre Geometria Euclidiana Espacial e que tem a finalidade de captar evidências 

sobre a aprendizagem adquirida ao longo da pesquisa. O quadro 4, a seguir, evidencia os 

resultados. 
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Quadro 4: Resultado do questionário avaliativo sobre Geometria Euclidiana Espacial 

QUESTÕES % ACERTOS % NÃO ACERTOS CONCEITOS/CONTEÚDOS 

4ª 90% 10% Cálculos de volumes do 

Cilindro e Esfera. 

5ª 81% 19% 
Troncos de Cone; 

Cilindro; 

Função de 1º grau. 

6ª 90% 10% Planificação das figuras 

geométricas espaciais. 

7ª 87% 13% 

Planificação das figuras 

geométricas espaciais; 

Perímetros das figuras 

planificadas. 
Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

Como podemos observar nos resultados descritos anteriormente, obtivemos um bom 

nível de acertos em todas as questões aplicadas neste questionário. Porém, na 5ª questão em 

que eram necessárias interpretações que envolvessem tanto os conceitos Geométricos, como o 

conceito de Função de 1º grau, o índice de acertos foi menor que as demais questões. Trata-se, 

portanto, da falta de significados que o tema Função transcende aos alunos, ou falta de 

elementos específicos relevantes na estrutura cognitiva dos discentes, que os tornem capazes 

de realizar as devidas conexões. Esta observação apresenta-se em consonância com Burak e 

Aragão (2012), no qual afirmam que, a segunda condição para que ocorra a Aprendizagem 

Significativa é que estejam disponíveis elementos relevantes na estrutura cognitiva de quem 

aprende. 

Mediante a análise realizada no decorrer da pesquisa, todos os conteúdos trabalhados 

com os discentes e que estavam inseridos nesta avaliação, como: Cálculo de volumes de 

Cilindro e Esfera, Planificação de figuras geométricas, Perímetros de figuras planificadas e 

Troncos de Cone, podemos considerar que tenha ocorrido uma aprendizagem com 

significados, pois as questões abordadas aqui diferem das discutidas em sala de aula, e mesmo 

assim, o índice de acertos foi satisfatório, o que implica confirmar que houve uma 

internalização desses conceitos por parte dos alunos investigados.  

Dessa forma, devemos incentivar ao aluno a abandonar a postura de um mero receptor 

de conteúdos e fórmulas, que nada significam para eles, e passem realmente a compreender e 

relacionar os conceitos existentes, captando os seus significados e aplicabilidade nos mais 

diversos ramos do saber e da vida cotidiana.   
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4.4 ANÁLISE DOS MAPAS CONCEITUAIS CONSTRUÍDOS PELOS ALUNOS 

 

 

Queremos iniciar esta discussão demonstrando o potencial de motivação pela busca do 

conhecimento, observado no momento da construção dos Mapas Conceituais pelos alunos. O 

querer aprender e o querer fazer ficaram evidentes neste processo de aprendizagem, e isto, 

caracteriza-se como a primeira condição para que ocorra a Aprendizagem Significativa, 

segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980), Burak e Aragão (2012) e Moreira (2011). 

A ideia de que o uso do Mapa Conceitual, em sala de aula, funciona como um meio 

adequado de captação de indícios tanto para os conhecimentos prévios, como da própria 

aprendizagem adquirida, corrobora como um instrumento precioso para os professores no 

momento da avaliação de aprendizagem e, sobretudo, apropriado a viabilizar aos educandos a 

se tornarem atuantes na construção do próprio conhecimento. De acordo com Gava, Meneses 

e Cury (2006), onde afirmam que: 

 

  

A ideia principal do uso de mapas na avaliação dos processos de aprendizagem é a 

de avaliar o aprendiz em relação ao que ele já sabe, a partir das construções 

conceituais que ele conseguir criar, isto é, como ele estrutura, hierarquiza, 

diferencia, relaciona, discrimina e integra os conceitos de um dado mini-mundo em 

observação. (GAVA, MENEZES, CURY, 2006, p.6)    

 

 

As atividades com esta modalidade de ensino tornam-se independentes, construtivas, 

prazerosas e especialmente, estimulantes do conhecimento. Foi observado durante essa 

atividade um maior engajamento por parte dos alunos, a busca pela perfeição do trabalho, no 

que se refere aos conceitos a serem colocados e também à própria estrutura física do mapa 

construído. 

Vale ressaltar, que partimos do pressuposto que não existe Mapa Conceitual “certo” 

ou “errado”, pois se trata de uma construção pessoal e retrata como o autor internalizou 

aqueles conceitos e seus significados em sua estrutura cognitiva. O imprescindível é a 

captação das evidências de que o aluno realmente aprendeu significativamente o conteúdo 

trabalhado. 

Para esta análise escolhemos alguns dos mapas construídos pelos discentes, pois 

alguns têm características semelhantes e não convém descriminá-los para não nos tornarmos 

repetitivos. Apesar de cada mapa possuir sua peculiaridade, decidimos dar ênfase aos que 
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melhor se encaixam aos objetivos propostos, haja vista que, a estratégia de mapeamento 

conceitual é concebida nesta pesquisa como mais uma ferramenta de auxílio à busca das 

evidências da Aprendizagem Significativa. 

A figura 26 evidencia o Mapa Conceitual construído pelo grupo de Prisma e por meio 

dele, faremos uma discussão com os autores que fundamentaram este trabalho. Devido à 

forma como os alunos organizaram este mapa, realizamos busca na internet para conferir se 

realmente era uma construção própria deles. Contudo, não encontramos nenhum resultado que 

pudesse descaracterizar a sua autoria.  

 

 

Figura 26: Mapa Conceitual construído pelo grupo da figura Geométrica Prisma 

 

Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

Inicialmente, devemos esclarecer que nenhum Mapa Conceitual se configura como 

auto-instrutivo, pois para seu completo entendimento, necessita-se da explicação do autor ou 

autores envolvidos. Contudo, ao observarmos a forma como os discentes arrumaram os 

conceitos no mapa anterior, nos proporciona de imediato, uma breve compreensão do tema 

apresentado e, sobretudo, o fato dessa organização ter sido disposta de modo hierárquico, ou 

seja, conceitos mais inclusivos, mais abrangentes se situam no topo do mapa e os mais 

específicos, em sua base, contribuindo de forma significativa para esta compreensão. Deste 

modo, podemos encontrar indícios dessa hierarquia, quando partimos do tema central Prisma, 
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seguindo posteriormente para os Quadriláteros, depois pelos Paralelogramos, chegando até a 

classificação dos Prismas quanto à sua inclinação (reto ou oblíquo) e finalizando com os 

exemplos, por meio das figuras que representam o Prisma. No referido mapa, podemos 

identificar também os princípios da dinâmica da estrutura cognitiva, como a diferenciação 

progressiva (conceitos adquiridos anteriormente vão ficando cada vez mais elaborado à 

medida que se relacionam a novos conhecimentos) e da reconciliação integradora (princípio 

capaz de eliminar as diferenças reais e aparentes, integrando significados). 

De forma análoga acontece na estrutura cognitiva do aprendiz, o conceito de Prisma 

vai se tornando cada vez mais elaborado, mais diferenciado, mais propício a engajar novos 

conhecimentos, e assim, o subsunçor vai se modificando, tornando-se capaz de aportar mais e 

mais conhecimentos, é o que Moreira (2011) descreve como sendo o princípio da 

Diferenciação Progressiva. 

 

 

A diferenciação Progressiva é o processo de atribuição de novos significados a um 

dado subsunçor (um conceito ou uma proposição, por exemplo) resultante da 

sucessiva utilização desse subsunçor para dar significados a novos conhecimentos. 

(MOREIRA, 2011, p.20). 

 

 

Isso mostra que, quando a Aprendizagem Significativa se manifesta, conceitos são 

elaborados e diferenciados devido à sequência de interações que acontecem no interior da 

estrutura cognitiva do aprendiz. Ausubel, Novak e Hanesian (1980) afirmam que o 

desenvolvimento de conceitos é facilitado quando os elementos mais gerais são colocados em 

primeiro lugar, para continuamente, serem diferenciados em ordem de especificidade e 

riqueza de detalhes.   

 Outro fator considerado relevante é o uso das palavras de ligação, pois podemos 

percebê-las nitidamente no referido mapa. As relações e conexões estabelecidas, por essas 

palavras que interligam os conceitos, podem traduzir como, de fato, ocorreu a internalização 

do conhecimento na mente do aprendiz. Por exemplo, ao descreverem que “Prisma – é todo – 

Poliedro – formado por...” começamos a perceber que o conceito da figura geométrica 

Prisma está sendo formado, se configurando como algo que eles apreenderam, e está 

diretamente condicionado ao conceito de Poliedro, ou seja, que o Prisma é sim, um tipo de 

Poliedro e que possui algumas características que o diferencia das demais figuras geométricas.   
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Veremos agora, na figura 27, o Mapa Conceitual construído pelo grupo de Poliedros, 

sua forma e características. 

 

 

Figura 27: Mapa Conceitual construído pelo grupo da figura Geométrica Poliedros 

 

Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

Em relação a este mapa podemos nos referir desde logo, a menção feita sobre a 

“Geometria Sagrada”, onde determinadas figuras geométricas são associadas a elementos da 

natureza. Os Poliedros de Platão foram assim representados: Tetraedro (fogo), Hexaedro 

(terra), octaedro (ar), dodecaedro (cosmos) e icosaedro (água). No referido Mapa Conceitual, 

podemos encontrar esta associação nos cinco Poliedros citados. O que nos diz que houve uma 

tentativa de relacionar as figuras geométricas pesquisadas pelo grupo, com outros tipos de 

conceitos subjacentes.  

Conforme descrito por Lawlor (1996, p.96) onde afirma, 

 

 

A tradição associa o cubo com a terra, o tetraedro com o fogo, o octaedro com o ar e 

o icosaedro com a água. Platão menciona certa "quinta composição" utilizada pelo 

criador durante a formação do universo. Assim, o dodecaedro viria a estar associado 

a este quinto elemento, o éter (prana). Segundo Platão, o criador do universo criou a 

ordem a partir do caos primordial destes elementos por meio das formas e números 

essenciais (LAWLOR, 1996, p.96). 
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Esta relação dos sólidos Platônicos com a “Geometria Sagrada” comprova a busca de 

outros significados para interagir com os conceitos pré-estabelecidos nos livros didáticos, ou 

melhor, com os conhecimentos comuns intrínsecos a estes sólidos geométricos. Caso isto se 

confirme, pode ter fortes influências para outros tipos de aprendizagens, já que o mapeamento 

conceitual, em geral, é utilizado para o compartilhamento de significados entre os alunos e 

professores.  

Por fim, analisaremos o Mapa Conceitual sobre o tema Geometria Euclidiana 

Espacial, construído por todos os alunos da turma ao final da pesquisa. A figura 28, a seguir, 

apresenta este mapa.  

 

 

Figura:28 Mapa Conceitual sobre Geometria Espacial construído pelos alunos 

 
Fonte: Dados do pesquisador 

 

 

O diferencial desse Mapa Conceitual foi à relação feita das figuras geométricas 

espaciais com objetos reais utilizado em diferentes contextos. Como podemos observar, o 

Poliedro foi representado foi exemplificado com o “Dado”, o Prisma por “Parafuso, Lata de 

lixo”, o Cone por “Casquinha de sorvete”, a Pirâmide por “vidro de perfume triangular”, o 

Cilindro por “lata de leite ninho, velas, copos” e por fim, a Esfera representada por “Bola de 

futebol, Bolinha de gude”. Alguns desses utensílios do cotidiano foram comentados, 

discutidos e analisados durante as atividades, o que nos indica que houve uma aprendizagem 
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por recepção ou receptiva. Este tipo de aprendizagem, segundo Moreira (2011, p.33), “é 

aquela em que o aprendiz „recebe‟ a informação, o conhecimento, a ser aprendido em sua 

forma final. Mas isso não significa que essa aprendizagem seja passiva, nem que esteja 

associada ao ensino expositivo tradicional”. 

Contudo, expuseram também nomes de objetos concretos que não foram, em nenhum 

momento, comentados na sala de aula e por meio das características específicas desses objetos 

conseguiram compor às suas formas mais gerais, mais inclusivas. Caso evidente da 

Reconciliação Integrativa, conforme citado por Ausubel; Novak; Hanesian (1980, p. 104), em 

que “os elementos existentes da estrutura cognitiva podem assumir uma nova organização e, 

portanto, novo significado”, ou seja, a reformulação dos subsunçores, implicando em novos 

significados e novas aprendizagens. Isso dar a entender que os discentes fizeram interações 

entre os conceitos e proposições que eles já possuíam. Deste modo, a evidência de 

aprendizagem significativa pode ocorrer quando o aprendiz se depara com uma nova situação, 

diferente das que conhece, na qual deve utilizar todo o seu conhecimento para conseguir 

interpretar corretamente esta nova situação. 

Portanto, considerando as proposições encontradas nos mapas apresentados, podemos 

assegurar que esses alunos estabeleceram algum tipo de relação entre o conhecimento prévio, 

baseado no contexto onde vivem, com o tema Geometria Euclidiana Espacial e as 

aprendizagens proporcionadas pelo uso da estratégia de Mapas Conceituais, pressuposto 

básico para ocorrência da Aprendizagem Significativa. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa buscou por meio de todas as suas etapas, responder à seguinte pergunta 

foco: Quais contribuições uma proposta de ensino, à luz da Teoria da Aprendizagem 

Significativa, pode trazer para assimilação e retenção dos conhecimentos sobre Geometria 

Euclidiana Espacial a alunos da 2ª série do Ensino Médio? Como também objetivamos, 

demonstrar que a diversidade metodológica para a abordagem desse conteúdo, traz ganhos 

significativos ao processo de ensino e aprendizagem da matemática, por isso ao diversificar a 

forma de ensinar, temos maiores possibilidades de sucesso neste processo.   

Por compreender a importância dos conhecimentos prévios na dinâmica da 

aprendizagem, como também a capacidade de relacionar as experiências vividas pelos alunos 

em seu cotidiano e os conteúdos curriculares que são disponibilizados na escola, vimos aqui, a 

oportunidade de conciliar os objetivos propostos nesta pesquisa à Teoria de David Ausubel e 

seus colaboradores. 

A Aprendizagem Significativa prioriza a aprendizagem a partir das experiências do 

aluno, ou melhor, os conhecimentos anteriores e sua relação com os novos conhecimentos. 

Portanto, aprender de forma significativa é ser capaz de realizar ligações conceituais dos 

conhecimentos a serem aprendidos aos conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva do 

aprendiz.  

O conteúdo matemático escolhido para aplicação em sala de aula, Geometria 

Euclidiana Espacial, foi justificado inicialmente pela afinidade pessoal do pesquisador e, 

sobretudo, da necessidade de entendimento de suas características peculiares com 

aplicabilidade em um contexto real dos participantes da pesquisa. Além do disposto, este 

referido tema possui um significativo potencial de contextualização que podemos considerá-lo 

como um diferencial no âmbito da aprendizagem da matemática. As figuras geométricas estão 

por todos os lugares, seja em casa, no trabalho, nas ruas, na escola, enfim, por onde passamos 

podemos visualizá-las. Faz parte do cotidiano das pessoas e conhecê-las em suas 

particularidades torna-se algo importante, não apenas para fins acadêmicos, mas também, pra 

vida pessoal de cada um dos envolvidos. 

Para a coleta de dados que subsidiaram a análise da pesquisa, utilizamos inicialmente 

uma avaliação diagnóstica com questões abertas e fechadas, para entendermos até que ponto 

os alunos participantes, detinham conhecimentos acerca dos conteúdos geométricos. E 
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também, sobre seu perfil social, com objetivo de gerar informações complementares que 

possibilitasse conhecer um pouco mais do histórico de vida desses estudantes.     

O docente precisa conhecer os seus alunos, que trazem para sala de aula seus 

interesses, curiosidades e aflições, seu passado “recheado” de experiências às vezes positivas 

para seu crescimento, às vezes traumatizadas e discriminadas. Como também, características 

pessoais de como aprende, de sua “vocação” para o que deve ou não deve dedicar-se mais 

assiduamente, enfim, suas possibilidades e limitações, o que colabora significativamente para 

uma aprendizagem de forma efetiva e duradoura. 

A estratégia de Mapas Conceituais foi utilizada com dupla funcionalidade, tanto na 

organização do material educativo a ser trabalhado com os alunos como no processo de 

captação das evidências da Aprendizagem Significativa. Nesta primeira função, serviu para os 

discentes visualizarem todo o conteúdo a ser trabalhado em um só lugar e por meio das 

ligações entre os conceitos, e compreenderem as diferenças estruturais de cada figura 

geométrica. No segundo momento, observou-se que a construção dos mapas pelos alunos 

proporciona uma busca pelo conhecimento, no instante que assimilam os conceitos utilizados 

(internalização dos significados) e hierarquicamente dispostos no corpo do mapa, da forma 

como o fazem em sua estrutura cognitiva, configurando-se como uma importante ferramenta 

de compreensão dos significados adquiridos durante a proposta.  

Constatamos também, um forte interesse dos alunos na elaboração dos Mapas 

Conceituais que vem a corroborar com a primeira condição para que ocorra a Aprendizagem 

Significativa, proporcionando consequentemente à facilitação do processo de aprender. Em 

relação à apresentação desses mapas pelos discentes, podemos afirmar que se trata de um 

momento riquíssimo no sentido de socialização do conhecimento, entre os atores envolvidos e 

também como possibilidade de identificar indícios de Aprendizagem Significativa. 

Durante as atividades investigativas com a manipulação de materiais concretos e 

utilizados pelos alunos constantemente em seu cotidiano, observamos a tentativa em 

relacionar os aspectos teóricos e abstratos apresentado nos livros didáticos aos elementos das 

figuras geométricas no sentido concreto. Portanto, a estratégia pedagógica desenvolvida na 

turma permitiu expandir os conhecimentos sobre os conteúdos geométricos dos discentes 

envolvidos, por meio das experiências práticas vivenciadas em seu âmbito natural. E mais 

uma vez ficou constatado, agora por meio desta atividade, a importância das experiências 

anteriores para a aprendizagem e fixação de novos conhecimentos na estrutura cognitiva de 

quem aprende.     
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Outra ferramenta educativa utilizada foi o software livre Poly, responsável por 

demonstrar como ocorre a planificação nas figuras geométricas que, nesta pesquisa também 

foi considerado, como organizador prévio da Aprendizagem Significativa, pois a sua 

característica principal é facilitar o processo do aprender. Com o uso desta ferramenta em sala 

de aula percebemos o entusiasmo dos alunos ao ver e poder manusear o referido software, 

configurando-se, portanto, como um momento de construção do conhecimento. E, neste 

sentido, reafirmamos que todas as condições para que ocorresse a Aprendizagem Significativa 

foram satisfeitas.  

Para auxiliar professores que forem trabalhar com esta temática, elaboramos um 

conjunto de orientações, fruto desta pesquisa, como produto educacional, em que foram 

colocadas noções dos fundamentos teóricos utilizados, estratégias de ensino, indicações de 

leituras complementares, alguns Mapas Conceituais e as principais referências utilizadas em 

nosso trabalho (ver apêndice E). 

Enfim, por se tratar de um trabalho de grande importância para nós, como professor 

/pesquisador e também pela relevância dos resultados obtidos, sugerimos a continuidade 

deste, com a finalidade de melhoria no que se refere ao uso de materiais concretos no ensino, 

seus pressupostos teóricos e a própria metodologia a ser utilizada. Pois no decorrer deste 

trabalho, surgiram algumas discussões que pôs em xeque a utilização deste recurso.     
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Mapa Conceitual sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa 

 

 

 

     

Fonte: Dados do pesquisador 
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APÊNDICE B – Mapa Conceitual sobre Geometria Euclidiana Espacial  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do pesquisador 
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APÊNDICE C – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

 

 PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM  

ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

PPGECNM – CCET – UFRN 

 

 

Pesquisador: Lacordério Tavares Fernandes 

Orientador: Prof. Dr. Francisco de Assis Bandeira 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

Esta avaliação diagnóstica faz parte do planejamento da minha pesquisa de mestrado e 

é de suma importância para todo o desenvolvimento desta pesquisa, pois, é por meio deste 

instrumento que poderei averiguar os conhecimentos prévios que se encontram armazenados 

em sua estrutura cognitiva, ou seja, o que realmente você já sabe, referente aos conteúdos 

geométricos. De posse dessa informação, poderei delinear melhor os próximos passos da 

pesquisa. As primeiras perguntas referem-se ao âmbito social, para que eu possa conhecê-lo 

melhor e dessa forma, melhorarmos nosso relacionamento. Responda com tranquilidade, não 

se preocupe, pois não valerá nota. Muito obrigado pelo apoio. 

      

1. Qual o seu nome? ______________________________________________________ 

2. Como gosta de ser chamado (a)?___________________________________________ 

3. Qual a sua idade? ___________ 

4. Você trabalha?      (   ) Sim     (   ) Não 

5. Já repetiu de ano alguma vez?      (   ) Sim     (   ) Não 

6. Com qual frequência você usa o computador para auxiliar em suas atividades 

educativas: 

(   ) Nunca utilizei; 

(   ) Raramente utilizo; 

(   ) Uma vez por semana; 

(   ) Duas ou mais vezes por semana. 

7. Qual disciplina você tem mais afinidade?____________________________________ 

8. Gosta de estudar Geometria?    (   ) Sim     (   ) Não    
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1. QUESTÃO EXTRAÍDA DA PÁGINA: http://www.ufpa.br/parfor-

mat/Lista%20de%20exerc%C3%ADcios%20da%20prova%20sub/jan%20-20fev%20-

%202012/Geometria%20Plana.pdf; acesso em 22/09/2014 

      O projeto de uma casa é apresentado em forma retangular e dividido em quatro cômodos, 

também retangulares, conforme ilustra a Figura: 

 

Sabendo que a área do banheiro (wc) é igual a 3 m² e que as áreas dos quartos 1 e 2 são,  

respectivamente, 9 m² e 8 m² , então a área total do projeto desta casa, em metros quadrados, é 

igual a: 

 

A( ) 24              

B( ) 32  

C( ) 44  

D( ) 72  

E( ) 56 

 

 

2. QUESTÃO 147 – PROVA AZUL – ENEM 2013 

      

 Para reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente, com tela, os lados de um 

terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Cada rolo de tela que será 

comprado para confecção da cerca contém 48 metros de comprimento. 

 

Registre seu cálculo aqui: 

http://www.ufpa.br/parfor-mat/Lista%20de%20exerc%C3%ADcios%20da%20prova%20sub/jan%20-20fev%20-%202012/Geometria%20Plana.pdf
http://www.ufpa.br/parfor-mat/Lista%20de%20exerc%C3%ADcios%20da%20prova%20sub/jan%20-20fev%20-%202012/Geometria%20Plana.pdf
http://www.ufpa.br/parfor-mat/Lista%20de%20exerc%C3%ADcios%20da%20prova%20sub/jan%20-20fev%20-%202012/Geometria%20Plana.pdf
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A quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno é: 

A( ) 6              

B( ) 7  

C( ) 8  

D( ) 11  

E( ) 12 

  

 

3. QUESTÃO 157 – PROVA AZUL – ENEM 2012 

Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto dos seus 

clientes no inverno. Ele estuda a compra de unidades de dois tipos de aquecedores: modelo A, 

que consome 600 g/h (gramas por hora) de gás propano e cobre 35m² de área, ou modelo B, 

que consome 750 g/h de gás propano e cobre 45 m² de área. O fabricante indica que o 

aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área menor do que a da sua cobertura. 

Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o mínimo possível com gás. A área 

do salão que deve ser climatizada encontra-se na planta seguinte (ambientes representados por 

três retângulos e um trapézio). 

 

Avaliando-se todas as informações, serão necessários 

A( ) quatro unidades do tipo A e nenhuma do tipo B            

B( ) três unidades do tipo A e uma do tipo B            

C( ) duas unidades do tipo A e duas do tipo B            

D( ) uma unidade do tipo A e três do tipo B  

E( ) nenhuma unidade do tipo A e quatro do tipo B            

 

Registre seu cálculo aqui: 

Registre seu cálculo aqui: 
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4. QUESTÃO 160 – PROVA AZUL – ENEM 2012 

Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais 

compostos de quadarados de lado medindo 1 m, conforme a figura a seguir. 

 

Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos 

AP e QC medem ¼ da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados 

dois tipos de materiais: um para a parte sombreada da figura, que custa R$ 30,00 o m², e outro 

para a parte mais clara (regiões ABPDA e BCDQB), que custa R$ 50,00 o m². 

De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? 

 

 

A( ) R$ 22,50             

B( ) R$ 35,00  

C( ) R$ 40,00  

D( ) R$ 42,50 

E( ) R$ 45,00 

 

 

 

5. QUESTÃO 141- PROVA AZUL – ENEM 2013 

Em um sistema de dutos, três canos iguais, de raio externo 30 cm, são soldados entre si e 

colocados dentro de um cano de raio maior, de medida R. Para posteriormente ter fácil 

manutenção, é necessário haver uma distância de 10 cm entre os canos soldados e o cano de 

raio maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal, conforme a figura: 

Registre seu cálculo aqui: 
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Utilize 1,7 como aproximação para √3. O valor de R em centímetros, é igual a:  

 

A( ) 64,0              

B( ) 65,5 

C( ) 74,0 

D( ) 81,0 

E( ) 91,0 

  

 

6. QUESTÃO Nº 149 – PROVA AZUL - ENEM 2012 

Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender Caxias com diferentes 

formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. 

 

Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? 

 

A( ) Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide.             

B( ) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide.             

C( ) Cone, tronco de pirâmide e pirâmide. 

D( ) Cilindro, tronco de pirâmide e prisma. 

E( ) Cilindro, prisma e tronco de cone. 

 

 

Registre seu cálculo aqui: 
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7. QUESTÃO 147 – PROVA AZUL - ENEM 2011 

A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. 

 

Esta figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de 

 

A( ) pirâmide             

B( ) semiesfera 

C( ) cilindro 

D( ) tronco de cone 

E( ) cone 

 

8. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

 Um pedaço de cano de 30 cm de comprimento e 10cm de diâmetro interno encontra-se na posição 

vertical e possui a base inferior vedada. Colocando-se dois litros de água em seu interior, a água 

 
A( ) ultrapassa o meio do cano             

B( ) transborda 

C( ) não chega ao meio do cano 

D( ) enche o cano até a borda 

E( ) atinge exatamente o meio do cano. 

 

 

 

 

 

 

Boa Sorte!!! 

Registre seu cálculo aqui: 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

 

 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM  

ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

PPGECNM – CCET – UFRN 

 

 

Pesquisador: Lacordério Tavares Fernandes 

Orientador: Prof. Dr. Francisco de Assis Bandeira 

 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

 

Este questionário avaliativo faz parte da minha pesquisa de mestrado e é de suma 

importância que vocês respondam com muita tranquilidade e honestidade, pois se refere aos 

assuntos trabalhados em sala de aula durante este período que passamos juntos. É por meio 

deste instrumento que poderei averiguar os conhecimentos que obtiveram ao longo desta 

pesquisa referente aos conteúdos geométricos. 

      

Qual o seu nome? ______________________________________________________ 

 

1. QUESTÃO 149 – PROVA AZUL - ENEM 2012 

Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender Caxias com diferentes 

formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. 

 

Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? 

 

A( ) Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide.             

B( ) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide.             
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C( ) Cone, tronco de pirâmide e pirâmide. 

D( ) Cilindro, tronco de pirâmide e prisma. 

E( ) Cilindro, prisma e tronco de cone. 

 

2. QUESTÃO 147 – PROVA AZUL - ENEM 2011 

A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. 

 

Esta figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de 

 

A( ) pirâmide             

B( ) semiesfera 

C( ) cilindro 

D( ) tronco de cone 

E( ) cone 

 

 

3. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

 Um pedaço de cano de 30cm de comprimento e 10cm de diâmetro interno encontra-se na posição 

vertical e possui a base inferior vedada. Colocando-se dois litros de água em seu interior, a água 

 
A( ) ultrapassa o meio do cano             

B( ) transborda 

C( ) não chega ao meio do cano 

D( ) enche o cano até a borda 

E( ) atinge exatamente o meio do cano. 

 

 
 

Registre seu cálculo aqui: 
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4. (Mackenzie-SP) Um tanque de gás tem a forma de um cilindro de 4 m de 

comprimento, acrescido de duas semi-esferas de raio 2 m, uma em cada extremidade, como 

mostra a figura abaixo. 

 

 

 

 

Adotando π = 3, a capacidade total do tanque, em metros cúbicos, é: 

A( ) 80 

B( ) 70 

C( ) 60 

D( ) 55 

E( ) 50 

 

5. QUESTÃO 139 – PROVA AMARELA – ENEM 2014 

Para comemorar o aniversário de uma cidade, um artista projetou uma escultura 

transparente e oca, cujo formato foi inspirado em uma ampulheta. Ela é formada por três 

partes de mesma altura: duas são troncos de cone iguais e outra é um cilindro. A figura é a 

vista frontal dessa escultura. 

 

 

 

 

 

No topo da escultura foi ligada uma torneira que verte água, para dentro dela, com 

vazão constante. O gráfico que expressa a altura (h) da água na escultura em função do tempo 

(t) decorrido é 

 

 

 

Registre seu cálculo aqui: 
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6. QUESTÃO 140 – PROVA AMARELA – ENEM 2014 

Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador 

precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente, desde sua base (base do cone) 

até a metade de sua altura, para sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo 

precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à 

parte da superfície lateral a ser revestida. 

Qual deverá ser a forma do adesivo? 

 

 

 

7. QUESTÃO 145 – PROVA AMARELA – ENEM 2014 

Conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o passageiro 

que embarcar em vôo doméstico poderá transportar bagagem de mão, contudo a soma das 

dimensões da bagagem (altura + comprimento + largura) não pode ser superior a 115 cm. 

A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo 

retângulo.  

 

 

 

 

 

 

O maior valor possível para x, em centímetros, para que a caixa permaneça dentro dos 

padrões permitidos pela Anac é 

A( ) 25 

B( ) 33 

C( ) 42 

D( ) 45 

E( ) 49 

 

 

Boa Sorte!!!
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APÊNDICE E - PRODUTO EDUCACIONAL: ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA 

O ENSINO E APRENDIZAGEM DA GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL NO 

ENSINO MÉDIO À LUZ DA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lacordério Tavares Fernandes 

Francisco de Assis Bandeira 

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO E 

APRENDIZAGEM DA GEOMETRIA EUCLIDIANA 

ESPACIAL NO ENSINO MÉDIO À LUZ DA TEORIA 

DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  
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Apresentação 

 

Caro Professor (a), 

 

Um processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos, 

baseado em memorização de fórmulas, na repetição de exercícios, ou na 

utilização de conteúdos com pouco potencial de significação para os alunos, 

certamente não conduzirá a uma aprendizagem, que realmente faça sentido para 

os aprendizes. Dessa forma, é de extrema importância a utilização de 

metodologias de ensino diversificada que motive os educandos a sentir e a 

perceber a relevância de trabalhar a partir do contexto ao qual estão inseridos. 

Sempre que possível, deve-se partir da realidade vivenciada no cotidiano, 

possibilitando, assim, o entendimento das diferentes formas de resolver o 

mesmo problema, no desejo de ampliar sua estrutura cognitiva e tornar a 

aprendizagem mais significativa. Pois, partimos da premissa que a forma com 

que os discentes aprendem é algo particular e idiossincrático, daí a necessidade 

de diversificar a maneira de ensinar. 

Escolhemos o tema Geometria Euclidiana Espacial, por fazer parte do 

currículo escolar do Ensino Médio do Brasil, em virtude dos alunos encontrarem 

atualmente grandes dificuldades na utilização deste conhecimento, estudado na 

escola, e sua aplicação nas situações-problema vivenciadas no dia a dia. Para 

isso, procuramos viabilizar em sala de aula o reconhecimento e a valorização 

dos conhecimentos prévios dos educandos, que é a variável isolada mais 

importante para se obter uma Aprendizagem Significativa e para tornar a 

Matemática mais aceitável e atrativa para os mesmos. 

A abordagem pedagógica deste trabalho está direcionada ao que fazer e 

como fazer, para que o aluno venha a se apropriar dos conhecimentos inerentes à 
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Geometria Euclidiana Espacial, de maneira mais significativa e transformadora, 

concreta, que essas informações permaneçam por mais tempo em sua estrutura 

cognitiva, enfim, que possibilite uma maior significação no presente e no futuro. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) também encontramos a 

importância do ensino da Geometria nas escolas, pois ajuda o aluno a 

desenvolver “um tipo especial de pensamento que lhe permite compreender, 

descrever e representar, de forma organizada o mundo em que vive” (BRASIL, 

1998, p.51). 

Portanto, esperamos que estas orientações pedagógicas, fruto de uma 

pesquisa realizada no segundo semestre de 2014, com alunos da 2ª série do 

Ensino Médio do Centro de Ensino Valnice Bertoldo Lima Cordeiro, na cidade 

de Capinzal do Norte - MA, alcance seu objetivo que é auxiliar você, docente, 

no processo de ensino e aprendizagem da Geometria Euclidiana Espacial com 

uma educação que tenha o aluno como protagonista neste processo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: IMD/UFRN 

Lembre-se: só aprendemos a partir 

do que já sabemos! Por isso, antes 

de ensinar algo, verifique os 

conhecimentos prévios dos seus 

alunos a respeito da temática 

envolvida. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Professor (a), ao desenvolver este trabalho, sugerimos que sua participação neste 

processo seja ativa, mediadora, compreensiva e, sobretudo, motivadora. Pois, a relação ensino 

e aprendizagem pode ser algo bastante prazeroso tanto para os discentes, como também aos 

docentes, especialmente, quando se tem em propósito a realização de um trabalho que venha a 

contribuir significativamente com tal processo, no sentido de desenvolver metodologias 

educacionais facilitadoras, objetivando uma melhor eficácia na aplicabilidade de conteúdos 

abstratos no contexto real dos educandos. Utilizando para isso, recursos educativos de fácil 

acesso que descreveremos detalhadamente no decorrer dessas orientações. 

As sugestões que virão adiante podem ser utilizadas na íntegra, adaptadas ou até 

mesmo, complementadas conforme a sua realidade local e contexto sócio cultural de seus 

discentes. 

Esta proposta se fundamenta na Teoria da Aprendizagem Significativa e suas 

primeiras ideias segundo Moreira (2011), foram lançadas no livro “The psychology of 

meaningful verbal learning”.  A partir deste momento, até os dias de hoje, foi bastante 

estudada e difundida por vários pesquisadores, filósofos, psicólogos educacionais e 

professores; que retratam a importância dessa Teoria, seus pressupostos teóricos para uma 

formação substantiva e não-arbitrária. Moreira (2011), explica que, substantiva quer dizer 

não-literal, não ao pé da letra; e não-arbitrária, significa que a interação não é feita de 

qualquer jeito ou tampouco, com qualquer ideia prévia, mas sim, com conhecimentos 

específicos relevantes existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, denominado de 

subsunçor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IMD/UFRN 

Subsunçor é o nome que se dá a um 

conhecimento específico, existente na 

estrutura de conhecimentos do indivíduo, 

que permite dar significado a um novo 

conhecimento que lhe é apresentado ou 

por ele descoberto (MOREIRA, 2011, p.14) 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 Disponibilizar aos docentes da Educação Básica um conjunto de orientações 

educacionais para auxiliá-los no processo de ensino e aprendizagem da Geometria 

Euclidiana Espacial. 

 Apresentar a Geometria Euclidiana Espacial com os pressupostos da Teoria da 

Aprendizagem Significativa almejando a interação entre os conhecimentos formais e 

as experiências vivenciadas pelos alunos;  

 

1.2 DA ORGANIZAÇÃO 

 

Esta proposta está estruturada em quatro capítulos, sendo que, o primeiro descreve a 

introdução, a importância deste trabalho para o processo ensino e aprendizagem e os objetivos 

a serem alcançados. 

No segundo capítulo enfatizamos os aspectos fundamentais da Teoria da 

Aprendizagem Significativa, as condições necessárias para sua ocorrência, a utilização dos 

Mapas Conceituais no ensino, e por último, a importância da Geometria Euclidiana Espacial 

no ensino.     

No terceiro, detalhamos as orientações metodológicas sugeridas, iniciando com a 

aplicação da avaliação diagnóstica com o objetivo de identificar os conhecimentos prévios 

dos discentes inerentes aos assuntos geométricos, os procedimentos para realização da oficina 

e apresentação dos Mapas Conceituais pelos alunos, o uso de materiais concretos na sala de 

aula, a utilização do software livre Poly funcionando como elemento facilitador da 

aprendizagem, e finalmente, a aplicação do questionário avaliativo para averiguarmos o nível 

de entendimento dos alunos sobre os assuntos estudados. 

No quinto capítulo, as considerações finais desta proposta de ensino. 

E por fim, as Referências e os Modelos de atividades a serem utilizados com os 

discentes.          
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2 ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA TEORIA DA APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA 

 

A teoria da Aprendizagem Significativa tem como objetivo compreender a estrutura 

cognitiva do aluno e ensiná-lo de acordo com o que ele já sabe, dando ênfase ao processo de 

“como o aluno aprende”.  

Veja o que diz Moreira (2000) a respeito desta Teoria, 

  

 

A Aprendizagem Significativa caracteriza-se pela interação cognitiva entre o novo 

conhecimento e o conhecimento prévio. Nesse processo, que é não-literal e não-

arbitrário, o novo conhecimento adquire significados para o aprendiz e o 

conhecimento prévio fica mais rico, mais diferenciado, mais elaborado em termos de 

significados, e adquire mais estabilidade (MOREIRA, 2000, p. 36, grifos do autor). 

 

 

A Aprendizagem Significativa é, na etimologia da palavra, aprender com significado. 

Assim, é necessário entender que a aprendizagem é significativa quando novos 

conhecimentos (conceitos, figuras, proposições, modelos, entre outros.) fazem realmente 

sentido para o educando, quando ele é capaz de internalizar esse novo material, ao explicar 

com suas próprias palavras e sendo suficientemente capaz de resolver situações novas que 

utilizem como pré-requisitos os materiais já estudados anteriormente. 

A teoria da Aprendizagem significativa não é nova, mas vem se consolidando como 

uma teoria que norteia o processo de ensino e aprendizagem de forma bastante promissora. “A 

teoria de David Ausubel é da década de 1960 (1963, 1968) e foi por ele reiterada 

recentemente em novo livro (Ausubel, 2000). Novak contribuiu na segunda edição da obra de 

1968 e escreveu com Gowin um livro que foi traduzido para muitas línguas (Novak e Gowin, 

1984)”. (MOREIRA, 2011, p.52). 

No Brasil, temos vários pesquisadores que também já publicaram livros, artigos, teses 

de doutorado e dissertações de mestrado envolvendo a teoria da Aprendizagem Significativa e 

os vários ramos do conhecimento. Como exemplo, podemos citar o professor Marco Antonio 

Moreira que desde 1982 já escreve sobre o tema em questão (Moreira e Masini 1982, 2006; 

Moreira 1983: Moreira e Buchweitz, 1993: Moreira, 1999, 2000, 2005, 2006, 2011; Masini e 

Moreira, 2008; Valadares e Moreira, 2009); Aragão (1976); Burak e Aragão (2012), entre 



120 

 

outros. Sem contar inúmeros artigos, teses e dissertações que vem contribuindo para a difusão 

desta teoria não só no Brasil, mas em vários países por onde seus trabalhos foram traduzidos. 

Para que a aprendizagem seja realmente significativa, além do exposto até agora, 

Burak e Aragão (2012), afirmam que é necessário que sejam satisfeitas algumas condições 

essenciais ao processo de ensino e aprendizagem, a saber:  

 Predisposição para aprender por parte do aluno;  

 Disponibilidade de elementos relevantes na sua estrutura cognitiva; 

 O material de aprendizagem seja potencialmente significativo. 

Enfim, considerando satisfeitas estas etapas do processo envolvendo o ensino, 

podemos dizer que a aprendizagem foi significativa. E a seguir, discorreremos 

detalhadamente uma importante estratégia utilizada para captação dos indícios desta 

aprendizagem, denominada de Mapas Conceituais. 

 

 

2.1 OS MAPAS CONCEITUAIS 

 

 

Mapa Conceitual é uma espécie de diagrama que indica relações entre conceitos. Esta 

estratégia, segundo Moreira (2011), foi desenvolvida por Joseph Novak e seus colaboradores 

em meados da década de 1970, na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos e difundido 

em vários países, até então. Para Novak, os Mapas Conceituais são ferramentas “que têm o 

objetivo de representar relações significativas entre conceitos na forma de proposições” 

(NOVAK; GOWIN, 1996, p. 31). Essas proposições são elementos que possuem importância 

central na construção de significados e configuram-se, como dois ou mais termos que 

representam conceitos interligados. 

Ao afirmar que os Mapas Conceituais representam relações entre conceitos em forma 

de proposições, Novak direciona-os à Teoria da Aprendizagem Significativa de David 

Ausubel como suporte capaz de representar e explicitar a organização existente do material 

assimilado na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. 

Para construção dos Mapas Conceituais, utilizam-se algumas figuras como, o 

retângulo e a elipse, e dentro dessas figuras encontram-se palavras chave, que representam 

algum signo para o desenvolvimento do tema principal a ser trabalhado ou evidenciado. Não 



121 

 

existem regras para utilização dessas figuras, mas comumente conceitos mais gerais, mais 

abrangentes colocam-se dentro de elipses e conceitos mais específicos, dentro de retângulos. 

Vejamos abaixo um exemplo de Mapa Conceitual sobre Geometria Euclidiana 

Espacial que pode ser utilizado por você, docente, no decorrer de seus trabalhos:  

 

 

Fonte: dados dos autores 

 

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DA GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL NO 

ENSINO 

 

No que se refere ao processo de ensino e aprendizagem da Matemática, em especial da 

Geometria Euclidiana Espacial, não podemos entendê-la como uma simples aplicação de 

fórmulas, o que necessariamente significa não compreender o verdadeiro sentido de sua 

existência. 

A Geometria é deveras importante não só para a Matemática, como também para 

outras áreas do conhecimento, como, Engenharia, Arquitetura, Física, entre outras, como bem 

evidencia Teixeira Filho (2002): 

 

 

Considera-se que não haja dúvidas quanto a 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 
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números são empregados modelos geométricos que devem ser dominados. 

(TEIXEIRA FILHO, 2002, p.16). 

 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem que, estudar geometria na escola 

torna-se fator de grande importância para o desenvolvimento de competências e habilidades 

matemáticas tanto no Ensino Fundamental, como no Ensino Médio. (BRASIL, 1998). 

Assim, os professores que se designam em ensinar a Geometria na escola devem 

favorecer ao reconhecimento mais aprofundado dos temas e figuras geométricas inseridos no 

dia a dia dos alunos, pois a simples visualização não garante a compreensão das relações 

existentes. Dessa forma, Teixeira Filho (2002) discorre que: 

 

 

A linguagem geométrica está de tal modo inserido 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 (TEIXEIRA FILHO, 2002, p.16) 

 

 

Podemos encontrar a Geometria por toda parte, basta para isto, fazer uma rápida 

observação ao nosso redor. Esta afirmação faz-nos refletir o porquê de ensinar e aprender 

Geometria na escola. Pavanello (1995) comenta aspectos importantes caracterizado 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).  

 

 

Portanto, caro Docente, percebemos que o ensino da Geometria favorece a construção 

do conhecimento e dessa forma devemos considerá-la como campo produtivo para a 

aprendizagem com significado aos discentes envolvidos. 
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3 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Caro Docente, vamos propor uma metodologia diversificada, pois partimos da 

premissa que a forma com que os discentes internalizam o conhecimento é algo particular e 

idiossincrático, isto, em consonância com os pressupostos da Teoria da Aprendizagem 

Significativa. Outra questão de suma importância que trataremos durante as atividades é a 

estruturação do material didático, de modo a torná-lo potencialmente significativo para o 

aluno, como afirmam Moreira e Masini (1982), que a dificuldade da aprendizagem de sala de 

aula consiste na utilização de recursos que favoreçam ao aluno a aquisição da estrutura 

conceitual do conteúdo e a integração desse corpo organizado de conhecimento à sua estrutura 

cognitiva. Nas páginas seguintes descreveremos detalhadamente como você deverá organizar 

seu material didático e aplicá-lo na sala de aula.     

 

 

3.1 APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

Caro Docente, a avaliação diagnóstica tem como objetivo principal colher informações 

à cerca do seu aluno, tanto do perfil social, quanto dos conhecimentos prévios existentes em 

sua estrutura cognitiva relacionado aos conteúdos a serem abordados. Como retrata a Teoria 

da Aprendizagem Significativa que o conhecimento prévio é, a variável isolada, que mais 

influencia na aprendizagem, portanto, sendo imprescindível que esse conhecimento seja 

diagnosticado e que as aulas que vierem posteriormente, sejam elaboradas de acordo com 

estas informações. 

Para facilitar seu trabalho, sugerimos que use o modelo de avaliação diagnóstica 

disponível neste texto e localizado ao final desta proposta pedagógica (modelo A). Esta 

avaliação está composta por duas etapas, a saber: a primeira com oito questões, que tem como 

objetivo, conhecer o aluno em seu âmbito social, sua vivência, o gosto pela matemática e em 

especial, o geométrico. A segunda, também com oito questões contextualizadas que envolve 

problemas reais do dia a dia, foram retiradas de vestibulares nacionais e do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), assim descriminadas: cinco questões sobre geometria plana 

envolvendo áreas e perímetros de figuras como o quadrado, o triângulo, o retângulo e o 
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trapézio; duas questões sobre planificação de figuras Geométricas Espaciais Euclidianas; e 

uma questão envolvendo o cálculo de volume de um cilindro. 

A inclusão de duas questões envolvendo a planificação de figuras Geométricas 

Espaciais (transformação de figuras espaciais em figuras planas) configura-se como, uma 

forma de identificar se os discentes já tiveram algum tipo de relacionamento, seja instrucional, 

educativo ou prático do cotidiano, mesmo que de forma superficial, com as figuras espaciais 

do tipo: Cone, Cilindro, Prisma, Pirâmide, entre outras. 

A capacidade de realizar relações entre as figuras planas, espaciais e às do contexto 

real de seu cotidiano, corrobora com o nível de conhecimento e percepção, que desejamos 

para os nossos alunos após o desenvolvimento das atividades propostas. 

Para iniciar a resolução, faça uma leitura em voz alta de todas as questões e, auxilie 

seus alunos, interpretando alguns detalhes das questões, em que seriam necessários 

conhecimentos específicos para sua resolução. Após este momento, sugerimos que formem 

duplas, de acordo com afinidade de cada aluno, pois assim, podem tirar dúvidas um com o 

outro e de certa forma, complementarem os conhecimentos, dando mais confiança a todos os 

envolvidos. Contudo, não permita que os alunos realizem pesquisa em livros didáticos ou 

internet. O tempo necessário para esta atividade será de dois horários/aula de 50 minutos cada 

um.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                       Fonte: IMD/UFRN 

 

Após este primeiro momento, analise os resultados encontrados observando em que 

ponto os alunos mais acertaram ou que tiveram mais dificuldades. Este procedimento é 

Caro Docente, como iremos trabalhar com 

Geometria EUCLIDIANA ESPACIAL, não 

podemos esquecer de colocar na 

avaliação diagnóstica, questões sobre as 

figuras que compõem a Geometria Plana, 

pois esta é pré-requisito da primeira. 
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substancial para o desenvolvimento do restante das atividades e consequentemente o sucesso 

de seu trabalho. 

 

 

3.2 OFICINA DE MAPAS CONCEITUAIS 

 

Caro Docente, passamos agora a próxima fase de nosso trabalho. Faça um breve 

comentário do que seriam Mapas Conceituais ou Mapas de Conceitos, mostrando aos alunos 

alguns mapas sobre Geometria Euclidiana Espacial ou outros temas matemáticos (sugerimos o 

mapa disposto no modelo B). Possibilitando que os alunos conheçam, com riqueza de 

detalhes, todo o assunto a ser explorado no decorrer das atividades e que tenham seu primeiro 

contato com a estratégia de Mapas Conceituais. 

Após este momento, socialize o texto intitulado – Como Construir um Mapa 

Conceitual
7
 - do artigo “Mapas Conceituais e Aprendizagem Significativa” de Marco Antonio 

Moreira (ver modelo C). Nesta oportunidade, peça aos alunos que leiam em voz alta cada 

parágrafo deste referido texto e na medida em que surgir dúvidas, estas devem ser 

esclarecidas pelo docente. 

Feito isso, sugerimos que divida a turma em sete grupos, conforme os temas descritos 

a seguir. Cada grupo ficará responsável por realizar pesquisas em seu livro didático e/ou 

internet à procura de informações e conceitos, e dessa forma, constituir significados inerentes 

ao seu respectivo tema. 

  

a) GRUPO I - Introdução à Geometria Euclidiana Espacial; 

b) GRUPO II - Poliedros; 

c) GRUPO III - Prisma; 

d) GRUPO IV - Pirâmide; 

e) GRUPO V - Cilindro; 

f) GRUPO VI - Cone; 

g) GRUPO VII - Esfera. 

                                                           
7
 Apêndice do artigo – Mapas Conceituais e Aprendizagem Significativa - adaptado e atualizado, em 1997, de 

um trabalho com o mesmo título publicado em O ENSINO, Revista Galáico Portuguesa de Sócio-Pedagogia e 

Sócio-Linguística, Pontevedra/Galícia/Espanha e Braga/Portugal, N° 23 a 28: 87-95, 1988. 
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Fonte: IMD/UFRN 

 

Enfim, chegou à hora dos alunos construírem seus próprios Mapas Conceituais, crie 

um ambiente favorável a este momento e, sobretudo, oriente sobre os conceitos selecionados 

pelos alunos e sua disposição no mapa obedecendo a certa hierarquia, onde conceitos mais 

abrangentes se situam no topo e os mais específicos em sua base. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.3 APRESENTAÇÃO DOS MAPAS CONCEITUAIS PELOS ALUNOS 

 

Caro professor (a), após o processo de construção dos Mapas Conceituais pelos 

alunos, reserve tempo suficiente para que cada grupo apresente seu respectivo mapa a você e 

aos demais alunos da sala. Trata-se, portanto, do momento avaliativo. Observe como os 

alunos disponibilizaram os conceitos, a forma como estes conceitos se relacionam com a 

estrutura cognitiva do aprendiz, as palavras de ligações utilizadas, enfim, quais os significados 

atribuídos aos conceitos citados no mapa. Pois, esta estratégia utilizada como instrumento de 

Lembre-se: O docente deve 

agir como mediador no 

processo de construção do 

conhecimento do aluno. 

Tanto os mapas usados por professores, como recurso didático, como 

os mapas feitos por alunos em uma avaliação têm componentes 

idiossincráticos. Isso significa que não existe Mapa Conceitual 

„correto‟. Um professor nunca deve apresentar aos alunos o Mapa 

Conceitual de um certo conteúdo, e sim um Mapa Conceitual para esse 

conteúdo segundo os significados que ele atribui aos conceitos e às 

relações significativas entre eles. (MOREIRA, 2011, p.132-133, grifos 

do autor). 
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avaliação favorece a percepção das evidências da aprendizagem, por parte do docente, 

gerando indícios de como o aluno compreendeu os conteúdos estudados e assim, buscar 

alternativas que venha a contribuir cada vez mais com a prática docente.   

 

 

 

 

 

3.4 O USO DE MATERIAIS CONCRETOS 

 

Caro Docente, vamos utilizar agora, como recurso didático, materiais concretos em 

forma de figuras geométricas espaciais, de preferência as que fazem parte do cotidiano do 

aluno. Inicie esta aula solicitando aos discentes que formem os mesmos grupos do encontro 

anterior, com exceção do grupo de Introdução à Geometria Euclidiana Espacial, pois não será 

necessária sua formação para esta atividade investigativa que se inicia, em virtude de 

estarmos dando ênfase às figuras geométricas espaciais concretas utilizadas no dia a dia do 

aluno, portanto, os participantes deste grupo podem ser alocados em outros grupos, conforme 

afinidade de cada participante.  

Para cada grupo disponibilize uma embalagem de produto comercial ou utensílio de 

utilidade doméstica, que possua a respectiva forma geométrica, referente ao tema inicial de 

cada grupo. Esta atividade tem como objetivo reconhecer os elementos e características de 

acordo com cada figura, como: arestas, vértice, altura, faces, diâmetro e raio (caso a figura 

possua). Como também, realizar os cálculos de áreas lateral, total e volume das figuras 

envolvidas, utilizando como auxílio, a régua métrica, para cálculo dos comprimentos das 

arestas, alturas e raios.  

O livro didático também deve ser utilizado pelos alunos, pois à medida que surjam 

dúvidas de como realizar os devidos cálculos, irão realizar pesquisas e buscar informações em 

seus livros para subsidiá-los na resolução. Este momento configura-se como um dos mais 

importantes de nosso trabalho, pois nesta atividade os discentes são orientados à construção 

do seu próprio conhecimento, tanto em termos teóricos, como na aplicação em um contexto 

real. 

Mapas Conceituais devem ser explicados por quem os faz; ao explicá-lo 

a pessoa externaliza significados. Reside aí o maior valor de um Mapa 

Conceitual. (MOREIRA, 2011, p.127). 
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SUGESTÃO: nas imagens adiante, disponibilizamos os seguintes 

materiais a cada grupo: 

 Poliedros: porta-moeda em forma de paralelepípedo 

construído em madeira; 

 Prisma: depósito plástico de farinha com sua base triangular; 

 Pirâmide: embalagem de salgados em formato piramidal, feito 

em papelão e utilizado em festa de aniversário; 

 Cilindro: vasilhame plástico de biscoito; 

 Cone: tigela plástica em formato de tronco de cone; 

 Esfera: bola plástica de futebol. 
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Fonte: Dados dos autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Fonte: IMD/UFRN 

 

 

3.5 A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE LIVRE POLY 

 

Caro Docente, nesta aula iremos realizar uma atividade direcionada à planificação das 

figuras geométricas. Utilizaremos para isso, o software livre “Poly”, por meio dele os alunos 

poderão observar o processo de transformar uma figura tridimensional em bidimensional, ou 

seja, transformar uma figura geométrica espacial em figura geométrica plana.  

 

 

Caro Docente, na aula posterior a esta 

atividade, sugerimos que você faça 

uma revisão em todos os cálculos das 

figuras geométricas trabalhadas pelos 

grupos, para que os discentes possam 

observar seus acertos e possíveis 

equívocos cometidos. 
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Para iniciar, apresente o aplicativo “Poly” no aparelho multimídia data-show, para que 

todos os alunos possam acompanhar ao mesmo tempo, o conteúdo que está sendo exposto e 

assim, as dúvidas que forem sendo colocadas por alguns, sejam esclarecidas por você, a todos 

os discentes da turma. 

Com o desenrolar desta atividade, ao passo que forem observando como acontece a 

planificação das figuras geométricas espaciais, suas principais características e formas antes e 

após o processo, aproveite este momento, para inferir também a nomenclatura específica de 

cada figura. Por exemplo: Pirâmide Triangular, Tetraedro Regular, Hexaedro, entre outros.  

Ao final, convide os alunos, individualmente, a manipular o software, pois se trata de 

um momento amplo de oportunidades para aprendizagem, como: utilização do computador, 

familiaridade com o aplicativo “Poly”, nomenclatura das figuras, como também, o próprio 

processo de planificação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IMD/UFRN 

Este software é de fácil instalação e também na sua 

operacionalização, visite a página da web: http://www.edumatec.mat. 

ufrgs.br/softwares/soft_geometria.php, nesta página você encontrará 

além do “Poly”, outros aplicativos de Geometria. Vale à pena 

conferir! 

 

   

 

 

Caro Docente, certamente este é um 

momento de construção de conceitos, 

de internalização de significados e 

consequentemente, de aprendizagem 

com significado lógico para os alunos 

participantes. Valorize! 
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3.6 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

 

Caro Docente, com a finalidade de obter indícios de aprendizagem, ocorrida durante as 

atividades investigativas desenvolvidas e, sobretudo, manter um comparativo com a avaliação 

diagnóstica, aplicada no início dos trabalhos com a Geometria Euclidiana Espacial, sugerimos 

que você, docente, aplique o questionário avaliativo que pode ser encontrado no modelo D. 

Pois o mesmo tem a funcionalidade de um pós-teste, composto por sete questões retiradas das 

seguintes avaliações: do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), dos testes de 

vestibulares da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Machenzie – 

SP. Nesta atividade, resolvemos colocar as três primeiras questões, idênticas às últimas três 

questões da avaliação diagnóstica. Dessa forma, podemos comparar a evolução desses alunos 

após o desenvolvimento de todas as atividades propostas. 

Peça aos discentes que formem duplas para a realização da atividade, as mesmas 

constituídas no início, ou seja, na avaliação diagnóstica. O tempo de realização deste 

questionário de caráter avaliativo será de dois horários/aula de 50 minutos cada um e não é 

aconselhável a utilização de nenhum tipo de recurso para pesquisa, como livro didático, ou 

mesmo a internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IMD/UFRN 

 

 

 

 

As possíveis causas do erro: “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”. (LORENZATO, 2006, p.50). 

  

Professor (a), não ignore o erro, 

pois quando o aluno erra, devemos 

investigar o porquê, que fatores 

internos ou externos influenciaram 

nesta “concepção alternativa” de 

aprendizagem. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Caro Docente, chegamos ao final de nosso trabalho, desejamos que estas orientações 

sejam úteis e contribua significativamente à sua prática docente. As sugestões tratadas neste 

material podem ser seguidas na íntegra, adaptadas ou complementadas de acordo com a 

realidade do seu aluno e o contexto estrutural de sua escola. 

Proporcionamos, por meio destas orientações, suscitar que a diversidade metodológica 

para o mesmo conteúdo a ser trabalhado, traz ganhos significativos ao processo de 

aprendizagem, haja vista que, tal ocorrência na mente humana é algo peculiar e 

idiossincrático, por isso ao diversificar a forma de ensinar temos maiores possibilidades de 

sucesso neste processo.   

A Aprendizagem Significativa prioriza a aprendizagem a partir das experiências do 

aluno, ou melhor, os conhecimentos anteriores e sua relação com os novos conhecimentos. 

Por compreender a importância desses conhecimentos na dinâmica da aprendizagem, como 

também a capacidade de relacionar as experiências vividas pelos alunos em seu cotidiano e os 

conteúdos curriculares que são disponibilizados na escola, acreditamos na viabilidade deste 

trabalho. Sucesso em suas aulas! 
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MODELOS 

 

MODELO A – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

  

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

É por meio deste instrumento de avaliação que poderei averiguar os conhecimentos 

prévios que se encontram armazenados em sua estrutura cognitiva, ou seja, o que realmente 

você já sabe, referente aos conteúdos geométricos. De posse dessas informações, poderei 

delinear melhor os próximos passos de nossas aulas. As primeiras perguntas referem-se ao 

âmbito social, para que eu possa conhecê-lo melhor e dessa forma, melhorarmos nosso 

relacionamento. Responda com tranquilidade, não se preocupe, pois não valerá nota. Muito 

obrigado! 

      

1. Qual o seu nome?  nº? 

________________________________________________________________ 

2. Como gosta de ser chamado (a)? 

________________________________________________________________ 

3. Qual a sua idade? ___________ 

4. Você trabalha?      (   ) Sim     (   ) Não 

5. Já repetiu de ano alguma vez?      (   ) Sim     (   ) Não 

6. Com qual frequência você usa o computador para auxiliar em suas atividades 

educativas: 

(   ) Nunca utilizei; 

(   ) Raramente utilizo; 

(   ) Uma vez por semana; 

(   ) Duas ou mais vezes por semana. 

7. Qual disciplina você tem mais afinidade? 

______________________________________________________________ 

8. Gosta de estudar Geometria?    (   ) Sim     (   ) Não    
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1. QUESTÃO EXTRAÍDA DA PÁGINA: http://www.ufpa.br/parfor-mat/ 

Lista%20de%20exerc%C3%ADcios%20da%20prova%20sub/jan%20-20fev 

%20 -%202012/Geometria%20Plana.pdf; acesso em 22/09/2014 

O projeto de uma casa é apresentado em forma retangular e dividido em quatro 

cômodos, também retangulares, conforme ilustra a Figura: 

 

Sabendo que a área do banheiro (wc) é igual a 3 m² e que as áreas dos quartos 1 e 2 são,  

respectivamente, 9 m² e 8 m² , então a área total do projeto desta casa, em metros quadrados, é 

igual a: 

 

A( ) 24              

B( ) 32  

C( ) 44  

D( ) 72  

E( ) 56 

 

2. QUESTÃO 147 – PROVA AZUL – ENEM 2013 

       

Para reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente, com tela, os lados de um 

terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Cada rolo de tela que será 

comprado para confecção da cerca contém 48 metros de comprimento. 

 

A quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno é: 

Registre seu cálculo aqui: 

http://www.ufpa.br/parfor-mat/%20Lista%20de%20exerc%C3%ADcios%20da%20prova%20sub/jan%20-20fev%20%20%20-%202012/Geometria%20Plana.pdf
http://www.ufpa.br/parfor-mat/%20Lista%20de%20exerc%C3%ADcios%20da%20prova%20sub/jan%20-20fev%20%20%20-%202012/Geometria%20Plana.pdf
http://www.ufpa.br/parfor-mat/%20Lista%20de%20exerc%C3%ADcios%20da%20prova%20sub/jan%20-20fev%20%20%20-%202012/Geometria%20Plana.pdf
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A( ) 6              

B( ) 7  

C( ) 8  

D( ) 11  

E( ) 12 

  

 

3. QUESTÃO 157 – PROVA AZUL – ENEM 2012 

 

Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto dos 

seus clientes no inverno. Ele estuda a compra de unidades de dois tipos de aquecedores: 

modelo A, que consome 600 g/h (gramas por hora) de gás propano e cobre 35m² de área, ou 

modelo B, que consome 750 g/h de gás propano e cobre 45 m² de área. O fabricante indica 

que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área menor do que a da sua 

cobertura. Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o mínimo possível com 

gás. A área do salão que deve ser climatizada encontra-se na planta seguinte (ambientes 

representados por três retângulos e um trapézio). 

 

 

Avaliando-se todas as informações, serão necessários: 

A( ) quatro unidades do tipo A e nenhuma do tipo B            

B( ) três unidades do tipo A e uma do tipo B            

C( ) duas unidades do tipo A e duas do tipo B            

D( ) uma unidade do tipo A e três do tipo B  

E( ) nenhuma unidade do tipo A e quatro do tipo B            

Registre seu cálculo aqui: 

Registre seu cálculo aqui: 
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4. QUESTÃO 160 – PROVA AZUL – ENEM 2012 

 

Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais 

compostos de quadarados de lado medindo 1 m, conforme a figura a seguir. 

 

Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e os 

segmentos AP e QC medem ¼ da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, 

são usados dois tipos de materiais: um para a parte sombreada da figura, que custa R$ 30,00 o 

m², e outro para a parte mais clara (regiões ABPDA e BCDQB), que custa R$ 50,00 o m². 

De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um 

vitral? 

 

A( ) R$ 22,50             

B( ) R$ 35,00  

C( ) R$ 40,00  

D( ) R$ 42,50 

E( ) R$ 45,00 

 

5. QUESTÃO 141- PROVA AZUL – ENEM 2013 

 

Em um sistema de dutos, três canos iguais, de raio externo 30 cm, são soldados entre 

si e colocados dentro de um cano de raio maior, de medida R. Para posteriormente ter fácil 

manutenção, é necessário haver uma distância de 10 cm entre os canos soldados e o cano de 

raio maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal, conforme a figura: 

Registre seu cálculo aqui: 
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Utilize 1,7 como aproximação para √3. O valor de R em centímetros é igual a:  

 

A( ) 64,0              

B( ) 65,5 

C( ) 74,0 

D( ) 81,0 

E( ) 91,0 

  

6. QUESTÃO Nº 149 – PROVA AZUL - ENEM 2012 

 

Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender Caxias com diferentes 

formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. 

 

Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? 

 

A( ) Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide.             

B( ) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide.             

C( ) Cone, tronco de pirâmide e pirâmide. 

D( ) Cilindro, tronco de pirâmide e prisma. 

E( ) Cilindro, prisma e tronco de cone. 

 

 

Registre seu cálculo aqui: 
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7. QUESTÃO 147 – PROVA AZUL - ENEM 2011 

 

A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. 

 

Esta figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de 

 

A( ) pirâmide             

B( ) semiesfera 

C( ) cilindro 

D( ) tronco de cone 

E( ) cone 

 

8. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

  

Um pedaço de cano de 30 cm de comprimento e 10cm de diâmetro interno encontra-se na posição 

vertical e possui a base inferior vedada. Colocando-se dois litros de água em seu interior, a água 

 

A( ) ultrapassa o meio do cano             

B( ) transborda 

C( ) não chega ao meio do cano 

D( ) enche o cano até a borda 

E( ) atinge exatamente o meio do cano. 

 

 

 

 

Boa Sorte!!! 

Registre seu cálculo aqui: 
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MODELO B – Mapa Conceitual sobre Geometria Euclidiana Espacial 
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MODELO C - Como construir um Mapa Conceitual  

 

 

1. Identifique os conceitos-chave do conteúdo que vai mapear e ponha-os em uma lista. 

Limite entre 6 e 10 o número de conceitos. 

  

2. Ordene os conceitos, colocando o(s) mais geral(is), mais inclusivo(s), no topo do 

mapa e, gradualmente, vá agregando os demais até completar o diagrama de acordo 

com o princípio da diferenciação progressiva. Algumas vezes é difícil identificar os 

conceitos mais gerais, mais inclusivos; nesse caso é útil analisar o contexto no qual os 

conceitos estão sendo considerados ou ter uma ideia da situação em que tais conceitos 

devem ser ordenados.  

 

3. Se o mapa se refere, por exemplo, a um parágrafo de um texto, o número de conceitos 

fica limitado pelo próprio parágrafo. Se o mapa incorpora também o seu conhecimento 

sobre o assunto, além do contido no texto, conceitos mais específicos podem ser 

incluídos no mapa. 

 

4. Conecte os conceitos com linhas e rotule essas linhas com uma ou mais palavras-

chave que explicitem a relação entre os conceitos. Os conceitos e as palavras-chave 

devem sugerir uma proposição que expresse o significado da relação.  

 

5. Setas podem ser usadas quando se quer dar um sentido a uma relação. No entanto, o 

uso de muitas setas acaba por transformar o mapa conceitual em um diagrama de 

fluxo.  

 

6. Evite palavras que apenas indiquem relações triviais entre os conceitos. Busque 

relações horizontais e cruzadas.  

 

7. Exemplos podem ser agregados ao mapa, embaixo dos conceitos correspondentes. Em 

geral, os exemplos ficam na parte inferior do mapa.  
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8. Geralmente, o primeiro intento de mapa tem simetria pobre e alguns conceitos ou 

grupos de conceitos acabam mal situados em relação a outros que estão mais 

relacionados. Nesse caso, é útil reconstruir o mapa.  

 

9. Talvez neste ponto você já comece a imaginar outras maneiras de fazer o mapa, outros 

modos de hierarquizar os conceitos. Lembre-se que não há um único modo de traçar 

um mapa conceitual. À medida que muda sua compreensão sobre as relações entre os 

conceitos, ou à medida que você aprende, seu mapa também muda. Um mapa 

conceitual é um instrumento dinâmico, refletindo a compreensão de quem o faz 

no momento em que o faz.  

 

10. Não se preocupe com “começo, meio e fim”, o mapa conceitual é estrutural, não 

sequencial. O mapa deve refletir a estrutura conceitual hierárquica do que está 

mapeado.  

 

11. Compartilhe seu mapa com colegas e examine os mapas deles. Pergunte o que 

significam as relações, questione a localização de certos conceitos, a inclusão de 

alguns que não lhe parecem importantes, a omissão de outros que você julga 

fundamentais. O mapa conceitual é um bom instrumento para compartilhar, 

trocar e “negociar” significados. 
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MODELO D – Questionário avaliativo 

 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

 

Este questionário avaliativo é a finalização deste conteúdo trabalhado com vocês, 

portanto, é de suma importância que vocês respondam com muita tranquilidade e honestidade, 

pois se refere aos assuntos estudados em sala de aula durante este período. Sendo que, por 

meio deste instrumento poderei averiguar os conhecimentos que obtiveram ao longo de nossas 

aulas, referentes aos conteúdos geométricos. 

      

Qual o seu nome? Nº? 

________________________________________________________________ 

 

1. QUESTÃO 149 – PROVA AZUL - ENEM 2012 

 

Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender Caxias com diferentes 

formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. 

 

 

Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? 

 

A( ) Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide.             

B( ) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide.             

C( ) Cone, tronco de pirâmide e pirâmide. 

D( ) Cilindro, tronco de pirâmide e prisma. 

E( ) Cilindro, prisma e tronco de cone. 
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2. QUESTÃO 147 – PROVA AZUL - ENEM 2011 

A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. 

 

Esta figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de 

 

A( ) pirâmide             

B( ) semiesfera 

C( ) cilindro 

D( ) tronco de cone 

E( ) cone 

 

 

3. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

  

Um pedaço de cano de 30cm de comprimento e 10cm de diâmetro interno encontra-se na posição 

vertical e possui a base inferior vedada. Colocando-se dois litros de água em seu interior, a água 

 

A( ) ultrapassa o meio do cano             

B( ) transborda 

C( ) não chega ao meio do cano 

D( ) enche o cano até a borda 

E( ) atinge exatamente o meio do cano. 

 

 

 

 
 

Registre seu cálculo aqui: 
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4. (Mackenzie-SP) Um tanque de gás tem a forma de um cilindro de 4 m de 

comprimento, acrescido de duas semi-esferas de raio 2 m, uma em cada extremidade, como 

mostra a figura abaixo. 

 

 

 

 

Adotando π = 3, a capacidade total do tanque, em metros cúbicos, é: 

A( ) 80 

B( ) 70 

C( ) 60 

D( ) 55 

E( ) 50 

 

5. QUESTÃO 139 – PROVA AMARELA – ENEM 2014 

 

Para comemorar o aniversário de uma cidade, um artista projetou uma escultura 

transparente e oca, cujo formato foi inspirado em uma ampulheta. Ela é formada por três 

partes de mesma altura: duas são troncos de cone iguais e outra é um cilindro. A figura é a 

vista frontal dessa escultura. 

 

 

 

 

 

No topo da escultura foi ligada uma torneira que verte água, para dentro dela, com 

vazão constante. O gráfico que expressa a altura (h) da água na escultura em função do tempo 

(t) decorrido é 

 

 

Registre seu cálculo aqui: 
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6. QUESTÃO 140 – PROVA AMARELA – ENEM 2014 

 

Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador 

precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente, desde sua base (base do cone) 

até a metade de sua altura, para sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo 

precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à 

parte da superfície lateral a ser revestida. 

Qual deverá ser a forma do adesivo? 

 

 

 

7. QUESTÃO 145 – PROVA AMARELA – ENEM 2014 

 

Conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o passageiro 

que embarcar em vôo doméstico poderá transportar bagagem de mão, contudo a soma das 

dimensões da bagagem (altura + comprimento + largura) não pode ser superior a 115 cm. 

A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo 

retângulo.  

 

 

 

 

 

 

O maior valor possível para x, em centímetros, para que a caixa permaneça dentro dos 

padrões permitidos pela Anac é 

A( ) 25 

B( ) 33 

C( ) 42 

D( ) 45 

E( ) 49                                                                                                             

   Boa Sorte!!!
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Mapas Conceituais sobre Geometria   

 

 

 

  Fonte: www.fisica.ufbp.br/~romero/objetosaprendizagem/Rived/30Geometria/materiais/mapa.html 

 

 

  Fonte: lucianovm.blogspot.com.br 
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ANEXO B – Mapas Conceituais sobre assuntos diversos 

 

 

 

      Fonte: http://comendoeaprendendo.pbworks.com/w/page/16162263/FrontPage 

 

 

 

          Fonte: projetodoamor.pbworks.com/w/page/19260831/Mapas%20Conceituais 
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ANEXO C – Como construir um Mapa Conceitual  

 

 

8. Identifique os conceitos-chave do conteúdo que vai mapear e ponha-os em uma lista. 

Limite entre 6 e 10 o número de conceitos. 

  

9. Ordene os conceitos, colocando o(s) mais geral(is), mais inclusivo(s), no topo do 

mapa e, gradualmente, vá agregando os demais até completar o diagrama de acordo 

com o princípio da diferenciação progressiva. Algumas vezes é difícil identificar os 

conceitos mais gerais, mais inclusivos; nesse caso é útil analisar o contexto no qual os 

conceitos estão sendo considerados ou ter uma ideia da situação em que tais conceitos 

devem ser ordenados.  

 

10. Se o mapa se refere, por exemplo, a um parágrafo de um texto, o número de conceitos 

fica limitado pelo próprio parágrafo. Se o mapa incorpora também o seu conhecimento 

sobre o assunto, além do contido no texto, conceitos mais específicos podem ser 

incluídos no mapa. 

 

11. Conecte os conceitos com linhas e rotule essas linhas com uma ou mais palavras-

chave que explicitem a relação entre os conceitos. Os conceitos e as palavras-chave 

devem sugerir uma proposição que expresse o significado da relação.  

 

12. Setas podem ser usadas quando se quer dar um sentido a uma relação. No entanto, o 

uso de muitas setas acaba por transformar o mapa conceitual em um diagrama de 

fluxo.  

 

13. Evite palavras que apenas indiquem relações triviais entre os conceitos. Busque 

relações horizontais e cruzadas.  

 

14. Exemplos podem ser agregados ao mapa, embaixo dos conceitos correspondentes. Em 

geral, os exemplos ficam na parte inferior do mapa.  
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15. Geralmente, o primeiro intento de mapa tem simetria pobre e alguns conceitos ou 

grupos de conceitos acabam mal situados em relação a outros que estão mais 

relacionados. Nesse caso, é útil reconstruir o mapa.  

 

16. Talvez neste ponto você já comece a imaginar outras maneiras de fazer o mapa, outros 

modos de hierarquizar os conceitos. Lembre-se que não há um único modo de traçar 

um mapa conceitual. À medida que muda sua compreensão sobre as relações entre os 

conceitos, ou à medida que você aprende, seu mapa também muda. Um mapa 

conceitual é um instrumento dinâmico, refletindo a compreensão de quem o faz 

no momento em que o faz.  

 

17. Não se preocupe com “começo, meio e fim”, o mapa conceitual é estrutural, não 

sequencial. O mapa deve refletir a estrutura conceitual hierárquica do que está 

mapeado.  

 

18. Compartilhe seu mapa com colegas e examine os mapas deles. Pergunte o que 

significam as relações, questione a localização de certos conceitos, a inclusão de 

alguns que não lhe parecem importantes, a omissão de outros que você julga 

fundamentais. O mapa conceitual é um bom instrumento para compartilhar, 

trocar e “negociar” significados. 
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ANEXO D – Mapa Conceitual construído pelos alunos sobre Introdução à Geometria 

Euclidiana Espacial 
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ANEXO E – Mapa Conceitual construído pelos alunos sobre a figura geométrica Pirâmide  
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ANEXO F – Mapa Conceitual construído pelos alunos sobre a figura geométrica Cone  

 

 

 

 

 


