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1 JUSTIFICATIVA 

O Ensino de Geometria nas Escolas Públicas do Paraná, na maioria 

das vezes, vem sendo trabalhada de uma forma superficial e sem ligação com os 

objetos vistos e tocados no dia a dia dos alunos. Entende-se que a geometria não 

deve ser considerada apenas como o estudo de retângulos, segmentos de reta e 

assim por diante, mas sim de forma apronfundada e, ao mesmo tempo que vá ao 

encontro da realidade concreta do aluno. 

Essa realidade não é diferente no tocante a geometria espacial, 

onde, geralmente, são trabalhadas diversas fórmulas, tais como: fórmula para o 

cálculo da área de superficies de “sólidos”, fórmulas para cálculos de volumes de 

“sólidos”, etc..., no entanto, sem relacionar com objetos que fazem parte do cotidiano 

do aluno, ou seja, resoluções de problemas descontextualizadas.  

Entretanto, acredita-se que a tarefa do professor comprometido com 

o ensino, especialmente, o de matemática, no tocante a Geometria Espacial, vai 

além de propor problemas com mera aplicações de fórmulas, mas sim dar condições 

para que esse aluno consiga aumentar a sua compreensão do espaço que está a 

seu redor através de experiências concretas. 

Percebe-se, também, que a geometria , além de estar desconectada 

com o dia a dia do aluno, vem se afastando da própria matemática acarretando, 

assim, uma dificuldade maior dos alunos em apreender os demais conteúdos 

estruturantes dessa disciplina e, também, de outras áreas, em especial a Física, 

uma vez que a geometria, no decorrer da história, auxiliou a compreensão desses 

conteúdos e de diversas áreas das ciências. 

Com isso, a relevância deste trabalho é propor a ampliação do papel 

da Geometria, em especial, da Geometria Espacial, visto que, existem indícios de 

que o seu estudo leva a uma facilidade em compreender a matemática como um 

todo e consecutivamente pode facilitar a resolução de cálculos e, ao mesmo tempo, 
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desenvolve uma visualização espacial, que entende-se ser importante para que o 

cidadão possa  relacionar-se  com o seu próprio meio de uma forma satisfatória. 

Desta maneira, será proposto aos professores de Matemática, 

principalmente, da Escola Publica do Paraná uma reflexão sobre o ensino da 

geometria, sobretudo, da Geometria Espacial e, ainda, a construção de um material 

didático, como proposta, para o uso em sala de aula com alunos da terceira série do 

Ensino Médio da Escola Pública do Paraná. 

 

2 PROBLEMA/PROBLEMATIZAÇÃO 

O ensino da Geometria Espacial na Escola Pública do Paraná está 

sendo conduzido de forma efetiva que possibilite ao aluno uma interação 

significativa com o meio em que vive?  

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Refletir sobre a importância do Ensino de Geometria Espacial nas 

Escolas Públicas do Paraná, relacionando-a com os demais conteúdos estudados 

no currículo de Matemática e das Ciências como um todo e, assim, propor um 

material didático para ser usado pelos professores do referido ensino.  
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3.2 Objetivos Específicos  

• Identificar possíveis problemas que se relacionam com o Ensino da 

Geometria, em especial, da Geometria Espacial. 

• Mostrar a importância da Geometria para o desenvolvimento do 

cálculo. 

• Mostrar a importância da Geometria no desenvolvido das ciências, 

por exemplo: da Física. 

• Relacionar os objetos que são visualizados no dia a dia com os 

modelos teóricos da Geometria Espacial, tais como: esfera, cilindro, 

pirâmides e assim por diante. 

• Montagem de material didático para o Ensino da Geometria Espacial 

nas Escolas Públicas do Paraná. 

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

Para enteder como deve ser trabalhada a Geometria na Escola 

Pública do Paraná recorre-se aos documentos oficiais que determinam como 

abordar esse conteúdo. No Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCN) encontra-se que a geometria deve proporcionar ao aluno a leitura e a 

interpretação do espaço, principalmente, em que está a sua volta. 

Uma vez que o PCN trabalha com Competências e Habilidades 

deixa claro que a Geometria deve desenvolver 

“...as habilidades de visualização, desenho, argumentação lógica e de 

aplicação na busca de soluções para problemas podem ser desenvolvidas 

com um trabalho adequado de Geometria, para que o aluno possa usar as 
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formas e propriedades geometricas na representação e visulaização de 

partes do mundo que o cerca (PCN, 1999)”. 

Observe que o PCN coloca que a geometria bem trabalhada pode 

levar o aluno a soluções para problemas, neste ponto pode pensar, tanto nos 

problemas do dia a dia, como, também nos problemas inerentes as outras áreas da 

Matemática, facilitando assim o desenvolvimento do aluno nos conteúdos da 

matemática como um todo. O PCN não só discute as habilidades que podem serem 

adquiridas no Ensino de Geometria, mas também, as Competências, ou seja: 

“Essas competências são importantes na compreensão e ampliação da 

percepção de espaço e construção de modelos para interpretar questões 

da Matemática e de outras áreas de conhecimento. De fato, perceber as 

relações entre as representações planas nos desenhos, mapas e na tela 

do computador com os objetos que lhes deram origem, conceber novas 

formas planas ou espaciais e suas propriedades a partir dessas 

representações são essenciais para a leitura do mundo através dos olhos 

das outras ciências, em especial a Física (PCN, 1999)”. 

Veja que neste trecho o PCN avança um pouco mais. Além de 

reforçar a importância da geometria para o desenvolvimento da matemática, através 

da contrução de modelos para interpretação de exercicios inerentes a matemática, 

também relaciona a importância dessas representações para o estudo das outras 

ciências destacando, por sua vez, o desenvolvimento da física. 

Além do PCN, recorreu-se as Diretrizes Curriculares para a 

Educação Básica da Rede Pública Estadual de Matemática. Neste documento 

elaborado pelos professores da escola pública do Paraná a Matemática propõs cinco 

conteúdos estruturantes que são: Números e Álgebra; Grandezas e Medidas; 

Geometrias; Funções e  Tratamento da informação. 

No mesmo documento é proposto alguns desdobramentos para o 

trabalho com cada um desses conteúdos estruturantes. No tocante às geometrias, 

que é o objetivo desse trabalho, as propostas são: Geometria Plana; Geometria 

Espacial; Geometria Analítica;  Noções Básicas de Geometrias Não-euclidianas. 
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Como se vê através dessas propostas, esse documento tem uma 

grande preocupação com o Ensino de Geometria. Para reforçar, este mesmo 

documento traz, ainda, que “As idéias geométricas abstraídas das formas da 

natureza que aparecem tanto na vida inanimada como na vida orgânica e nos 

objetos produzidos pelas diversas culturas, influenciaram muito o desenvolvimento 

humano (Diretrizes Curriculares 2008)”. 

Assim como no PCN as Diretrizes Curriculares, também estende a 

preocupação do ensino de geometria para facilitar o desenvolvimento da matemática 

e das ciências, veja: 

“Pela maneira como são postas suas bases e pelo rigor das 

demonstrações, a geometria euclidiana se caracteriza como modelo lógico 

para as outras ciências físicas. A obra de Euclides tem uma importância 

excepcional na história da Matemática e exerce influência até os dias 

atuais, inclusive no âmbito escolar (Diretrizes Curriculares, 2008)”. 

A Geometria Espacial é um desmembramento das geometrias, ou 

seja, um dos conteúdos estruturantes propostos pelas Diretrizes Curriculares de 

Matemática para o Ensino Médio do Estado do Paraná e, ao mesmo tempo, 

entende-se que é um conteúdo importante para o aprofundamento da Matemática.  

As Diretrizes Curriculares apontam que: “No Ensino Médio deve-se 

garantir ao aluno o aprofundamento dos conceitos da Geometria Plana e Espacial 

em um nível de abstração mais complexo (Diretrizes Curriculares, 2008)". Por este 

motivo acredita-se que seja necessário fazer uma reflexão de como anda o Ensino 

da Geometria nas Escolas Públicas do Estado do Paraná. 

Com base nesta reflexão, observa-se que o Ensino das Geometrias, 

em especial a Geometria Espacial, vem se resumindo em meras aplicações de 

fórmulas, ou seja, sem contextualização e, ao mesmo tempo, desvinculada com as 

demais áreas do conhecimento Matemático e das Ciências que muitas vezes 

embasam suas teorias com os Cálculos Matemáticos. 

“Certos conceitos do curso tradicional de cálculo na universidade são 

introduzidos freqüentemente através de representações geométricas, e a 

maioria dos problemas de física apresentados no cálculo são quase 
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impossíveis de entender sem uma representação visual adequada 

(Balomenos, 1994)”. 

Essa relação entre a resolução de um problema da Física ou mesmo 

da Matemática, torna-se evidente à medida que o aluno vai avançando os seus 

estudos em prol do conhecimento Matemático ou das Ciências afins. 

Percebe-se, também que “as Geometrias” vem sendo estranguladas 

e muitas vezes nem superficialmente trabalhadas, ou seja, “... nas últimas décadas, 

o estudo da Geometria nas escolas foi relegado a um segundo plano. E esse fato é 

preocupante, pois um estudo formal da Geometria desenvolve mentes que 

raciocinam, criam relações, deduzem (Schmitz, Leder e Milani, 1994)”. 

Em virtude disso, muitas vezes o aluno não consegue dar 

continuidade ao seu estudo por falta de base, levando-o a voltar aos materiais do 

Ensino Médio ou até mesmo desistir dos seus objetivos. 

Percebe-se a necessidade de repensar a abordagem desse 

conteúdo na Escola Média, de modo que, proporcione ao aluno uma continuidade 

satisfatória do conhecimento voltado as áreas relacionadas com a matemática, uma 

vez que “... muitas das idéias necessárias para a compreensão do cálculo na 

universidade baseiam-se no curso tradicional de Geometria do segundo grau 

(Balomenos, 1994)”. 

Portanto, faz-se necessário, que a escola média leve a sério o 

conteúdo de Geometria, preparando planejamentos que proporcionam um ensino 

significativo desse conteúdo, para que em tempos futuros os alunos não se 

surpreendem quando estiverem resolvendo situações de cálculos ou uma situação 

da ciência e deparam com cálculos de superfícies ou volumes, mas que isso seja 

natural na resolução dessas situações. Para isso é necessário “Dar ao professor 

elementos que possibilitem mudanças em sua atuação didática e onde o aluno seja 

o agente da construção do seu conhecimento (Nasser, 1996)”, e ao mesmo tempo 

proporcionar condições de aperfeiçoamento do conhecimento de geometria dos 

professores que atuam na rede, pois “... observamos que alguns professores 

apresentam dificuldades em relacionar modelos concretos de sólidos com 

representação gráfica dos mesmos (Kaleff, 2003)”. 
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Todas essas preocupações levantadas até este ponto, não são 

apenas preocupações do trabalho, mas, também, preocupações nacionais, não 

apenas com as Geometrias, mas com o ensino de um modo geral. Basta observar 

os indicadores nacionais para ensino básico. Entretanto, o objetivo desta proposta 

se resume no estudo da Geometria e a importância da mesma no Ensino de 

Matemática e áreas afins. 

Para entender a importância da geometria na melhoria dos índices 

dos indicadores nacionais da educação básica, recorreu-se a Prova Brasil, aplicada 

nas séries finais do Ensino Fundamental e Médio do ano de 2007.  

A “prova” aplicada aos alunos da terceira série do ensino médio foi 

dividida em quatro partes, chamadas de temas, a saber: espaço e forma, da 

questão 1 à questão 10; grandezas e medidas, da questão 11 à questão 13; 

números e operações/álgebra e funções, da questão 14 à questão 33 e finalmente, 

tratamento da informação, a questão 34 e 35. 

Observando a matriz da avaliação comentada, disponível no sitio do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no 

tema I, espaço e forma, que contém 10 questões, está diretamente relacionado com 

o objetivo deste trabalho, ainda, no início deste tema é feito o seguinte comentário: 

“Os conceitos geométricos constituem parte importante do currículo de 

Matemática porque, por meio deles, o aluno desenvolve um tipo especial 

de pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar, de 

forma organizada e concisa, o mundo em que vive. 

Na 3ª série do Ensino Médio, o estudante deve ficar mais familiarizado 

com o raciocínio abstrato; deve ser capaz de reconhecer as figuras 

geométricas planas não somente pelas suas definições, mas também por 

meio de suas propriedades e, sobretudo, conseguir fazer inferências de 

novas propriedades; além disso, deve reconhecer as figuras espaciais e 

todas as suas propriedades. As noções de geometria analítica são 

consideravelmente ampliadas, permitindo ao aluno relacionar retas e 

circunferências com suas equações. As funções e relações trigonométricas 

são apresentadas no círculo (ou ciclo) trigonométrico e não somente no 

triângulo retângulo. 
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A verificação da habilidade em cada descritor desse tema deve ser feita 

por meio de problemas curtos, contextualizados, e que contemplem 

situações simples do cotidiano do aluno (PROVA BRASIL, 2007)”. 

No decorrer de cada questão é feito o comentário das habilidades 

necessárias para que o aluno consiga resolve-la e nas dez questões a principal 

habilidade é o domínio das Geometrias. 

O tema II, grandezas e medidas, não é diferente, veja o comentário 

inicial: “A manipulação das unidades de medidas convencionais é o principal objetivo 

desse tema. Devem ser consolidados os conceitos de perímetro e área de figuras 

planas, bem como área e volume dos prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas 

(PROVA BRASIL, 2007)”, fazendo uma analise dos comentários de cada uma das 

três questões pode se observar que as habilidades principais, também, são 

diretamente voltadas as geometrias. 

Assim como no tema I e II fica claro, pelos comentários, que é 

necessário o aluno dominar a geometria para resolver as questões inerentes a esses 

temas. Entretanto, nos outros dois temas, ou seja, o tema III e IV, o aluno que 

detiver a habilidade das Geometrias poderá ter mais facilidade em resolver as 

questões desses temas, uma vez que com essas habilidades terá facilidade em 

fazer as representações através de diagramas e gráficos, facilitando, desta forma o 

raciocínio das questões de funções, álgebra, teorias da informação e assim por 

diante. 

Portanto, com um bom embasamento das geometrias nas escolas 

médias o índice de acerto na Prova Brasil poderá aumentar muito, melhorando 

assim os indicadores da melhoria do ensino em nosso país, uma vez que mais de 

37% das questões são necessários os conhecimentos de geometria e as demais 

questões poderão ser facilitadas as suas resoluções com essas habilidades. 

Fazendo uma análise da Prova Brasil aplicada na oitava série do 

ensino fundamental de 2007 observa-se que essa realidade não seria diferente, pelo 

contrário, pois a prova é dividida da mesma forma, no entanto, das 37 questões 

conta-se 15 diretamente relacionada a geometria, ou seja, mais de 40% das 

questões. 
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Além da preocupação do aluno poder avançar no conhecimento e ao 

mesmo tempo ter um bom desempenho nas avaliações que indicam a qualidade de 

Ensino da Educação Básica, também é necessário que o cidadão relacione com os 

seus pares e evidentemente, com o meio em que vive. Para isso entende-se 

necessário uma visão espacial desse meio e sabe-se que a “... geometria é vivência. 

Desencadeia no homem o pensamento voltado à realidade concreta (observar, 

descrever, comparar, tocar, construir). Trabalhar com Geometria é estabelecer 

relações, é interagir com o mundo que nos cerca (Schmitz, Leder e Milani, 1994)”. 

Esse relacionamento com o meio é natural e necessário desde cedo, 

ou seja, “... uma criança desde o seu nascimento, explora o espaço, primeiramente 

olha-o, depois sonda-o com seus braços e pernas visando a descoberta e 

finalmente, nele se desloca (Dienes e Golding, 1974)”. Entretanto, a formalização 

que a geometria espacial propõe é fundamental para que esse indivíduo não fique 

apenas num deslocar superficial. 

Além de um planejamento adequado é necessário um 

encaminhamento metodológico para facilitar a apreensão do conhecimento, em 

especial, da geometria. Fazendo um estudo das metodologias usadas para o ensino 

da matemática, percebe-se que “variam conforme o contexto histórico e 

desenvolvimento da Educação Matemática. Essas estratégias aparecem explicitadas 

no que conhecemos como Tendências Pedagógicas em Educação Matemática 

(Proença e Pirola)”. 

As Diretrizes Curriculares de Matemática do Estado do Paraná traz 

que “Os conteúdos propostos nestas diretrizes devem ser abordados por meio de 

tendências metodológicas da Educação Matemática que fundamentam a prática 

docente, das quais destacamos: resolução de problemas; modelagem matemática; 

uso de mídias tecnológicas; etnomatemática; história da Matemática; Investigações 

Matemáticas” (Diretrizes Curriculares, 2008)”. 

Entretanto, a proposta deste trabalho é resgatar a metodologia 

“Empírico-ativista” que tem o professor como um orientador, cujo objetivo é o papel 

de facilitar a aprendizagem do aluno, portanto, para o ensino de geometria espacial, 

baseado nesta metodologia, todo conteúdo deverá ser desenvolvido a partir da 
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experiência prévia dos alunos em relação aos objetos inseridos no espaço que o 

rodeia. 

Percebe-se, também, que “Os recursos tecnológicos sejam eles o 

software, a televisão, as calculadoras, os aplicativos da Internet, entre outros, têm 

favorecido as experimentações matemáticas e potencializadas formas de resolução 

de problemas (Diretrizes Curriculares do Paraná, 2008)”. Baseado neste contexto, 

esta proposta pretende incentivar o uso das tecnologias disponíveis na escola, tais 

como: TVpendrive, Paraná Digital e outros, acrescidos ao uso de máquinas e 

filmadoras digitais que é comum o uso pelos nossos alunos, pois acredita-se que “O 

trabalho com as mídias tecnológicas insere diversas formas de ensinar e aprender e 

valoriza o processo de produção de conhecimentos (Diretrizes Curriculares do 

Paraná, 2008)”. 

Portanto, juntamente, com a metodologia “Empírico-ativista” será, 

também, dado ênfase na proposta uso de mídias tecnológicas, uma vez que essa 

metodologia pode vir a completar a Empírico-ativista e ao mesmo tempo vem de 

encontro com a proposta deste trabalho, sendo que, pretende-se trabalhar com 

fotografias e filmagens de objetos espaciais e montagem de apresentações, tanto 

para o uso em sala de aula, através da TVpendrive, quanto para disponibilizar para 

outros estudantes através da Internet. 

Para completar o encaminhamento metodológico, ainda será 

proposto o trabalho em grupo, uma vez que, esta dinâmica “... permite ao aluno, 

entre outros aspectos, desenvolver a linguagem matemática, pois o educando é 

constantemente levado a discutir idéias e a confronta-las com os seus colegas, 

enquanto trabalham em grupo (Kaleff, 2003)”, para Pontes: “Trabalhar em pequeno 

grupo permite ao aluno expor as suas idéias, ouvir os seus colegas, colocar 

questões, discutir estratégias e soluções, argumentar e criticar outros argumentos”. 

Além destas estratégias e encaminhamentos metodológicos, 

também, será proposta uma justificativa para cada objeto geométrico a ser 

estudado, com o objetivo de contextualizá-lo, ou seja, ao estudar um objeto 

geométrico, este deverá estar associado a um objeto previamente escolhido pelo 

professor, pelo aluno ou pelo grupo de trabalho, e, após essa escolha, dar ênfase à 
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pesquisa respondendo algumas perguntas, tais como: Porque escolher esse objeto? 

Para quem foi construído esse objeto? Onde ele é usado? Como o objeto é usado? 

Com quais materiais ele é construído? O quanto ele é importante para a sociedade? 

E assim por diante. Após este estudo poderá ser feito o tratamento matemático 

pertinente ao objeto em questão, pois com isso, acredita-se que o aluno irá entender 

e ao mesmo tempo valorizar a importância da matemática na sociedade em que 

estamos inseridos. 

Para finalizar, percebe-se certa distância entre os objetivos 

propostos neste trabalho com os materiais didáticos que estão inseridos no 

mercado. Portanto, entende-se necessário preparar um material didático que venha 

de encontro com a proposta discutida neste trabalho. 

5 ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

Esta proposta deverá ser trabalhada com os alunos regularmente 

matriculados na terceira série do ensino médio no Colégio Estadual “Dr. Willie 

Davids” que fica localizado na cidade de Londrina no Estado do Paraná. 

Para isso, o conteúdo de geometria espacial deverá ser incluido no 

planejamento do primeiro semestre do ano letivo de 2009 da série em questão, uma 

vez que fará parte do conteúdo anual dessas turmas. 

Uma vez que esta proposta esteja fundamentada nas atividades e 

nos estudos apresentados, será montado o material didático para aplicação do 

mesmo e logo após colocado em prática. 

Será proposto, num primeiro momento que os alunos montem uma 

relação de objetos espaciais existentes em sua casa, ou seja, na cozinha, na sala, 

nos quartos, na área de serviço e inclusive no quintal. 

Num segundo momento, que organizem os objetos numa lista 

comum para a turma ou dependendo da turma poderá separar em pequenos grupos 
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e cada grupo ter a sua relação de objetos. 

Num terceiro momento, será proposto que esses alunos tragam para 

sala de aula alguns dos objetos que estão inseridos em suas relações, para que vão 

se relacionando e familiarizando com os objetos espaciais. 

Num quarto momento, será feita uma separação desses objetos, 

denominando cada grupo com o nome que acreditam que o define. Uma vez 

classificado e nomeado cada um desses objetos, deverá ser iniciado o estudo em 

particular de cada um desses grupos. 

Para viabilizar esse estudo, cada aluno ou grupo de alunos, deverá 

escolher um objeto que relacione com a figura geométrica a ser estudada, por 

exemplo, ao estudar o Cilindro eles podem relacionar com uma panela. Após, feito 

esta escolha cada grupo deverá fazer um estudo deste objeto, dando ênfase a sua 

construção e importância do mesmo para a sociedade. 

Uma vez feito o estudo de contextualização do objeto relacionado 

com a figura geométrica, pode ser feito o tratamento matemático, relacionando o 

objeto com as fórmulas formais estudadas na matemática. Sempre que possível 

retornar ao objeto que está sendo usado como exemplo e calcular o seu volume, a 

quantidade material gasto para construí-lo (áreas das superfícies do mesmo) e 

assim por diante. 

Como atividade será proposto aos alunos que durante o estudo de 

cada grupo das figuras geométricas, poderá ser feito um trabalho que envolva novas 

tecnologias, por exemplo, pedir que os alunos filmem ou fotografem o objeto 

estudado de diversas posições e depois montar uma apresentação no computador, 

que poderá ser no Power Point, com as fotos e o estudo de contextualização com o 

respectivo tratamento matemático. 

Esse material produzido em cada grupo de estudo deverá ser 

apresentado na sala de aula (usando a TVpendrive) e após a apresentação será 

feita uma discussão com toda a sala, evidentemente, mediada pelo professor.  

Após a ter estudado todas as Figuras Geométricas espaciais 

propostas, poderá ser escolhida junto com os alunos a melhor apresentação de cada 
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um dos grupos dessas figuras e montar uma apresentação única para disponibilizá-

la na internet. 
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6 CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

2008 2009 ATIVIDADES 

FEV/MAR ABR MAIO JUN JUL AGO/DEZ 1 Bim 2 Bim 

1- Escolha da intenção de 

pesquisa 

X        

2- Leituras preliminares X X       

3- Seleção do material 

Bibliográfico 

X X X      

4- Leitura e análise do material 

bibliográfico 

X X X X X    

5- Elaboração do Projeto com 

acompanhamento do orientador 

  X X X    

6- Elaboração do trabalho na sua 

versão preliminar 

   X X    

7- Análise final do orientador     X    

8- Conclusão da etapa de 

elaboração 

    X    

9- Preparação do material didático 

para intervenção na escola com o 

acompanhamento do orientador 

     X   

10- Implementação do Projeto na 

Escola 

      X X 

11- Trabalho final de avaliação 

com os alunos envolvidos 

       X 
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