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RESUMO 

    
Este artigo apresenta reflexões e resultados obtidos na implementação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná (SEED). O projeto, que leva o mesmo título deste artigo, foi realizado no Colégio 
Estadual Santa Mônica – EFM, na cidade de Santa Mônica-Pr, com alunos do terceiro ano do Ensino 
Médio, no ano de 2014. O objetivo desse trabalho é amenizar as defasagens com relação ao conteúdo 
básico da Geometria Espacial, mais especificamente dos Poliedros de Platão, proporcionando uma 
aprendizagem efetiva e significativa. A proposta consistia em trabalhar os conteúdos de geometria 
espacial de forma interativa, dinâmica e significativa, utilizando como metodologia a história da 
geometria, situações problemas do cotidiano e oficinas que incluíam a construção das representações 
dos sólidos platônicos e a exploração do software Poly.  Os resultados foram satisfatórios, sendo 

possível perceber que o trabalho desenvolvido com uma metodologia diferenciada e atrativa 
proporciona aprendizagem mais significativa aos alunos.  
 
  

Palavras-chave: Educação Matemática. Geometria Espacial. Poliedros de Platão. 

Materiais Manipuláveis.  

     
   
1 INTRODUÇÃO 

   

 Os conhecimentos geométricos ainda hoje são pouco explorados nas escolas 

públicas. Diante desse fato, este estudo foi relevante considerando que visou 

proporcionar aos alunos conhecimentos sobre os Poliedros de Platão, explorando sua 

história e curiosidades a partir de suas características para revelar os seus mistérios. 

Procurou-se, assim, aproximá-los dos conhecimentos geométricos e incentivá-los a 

buscar respostas de forma curiosa e diversificada por meio de pesquisas, 

observações, planificações e construções. Dessa forma, pretendeu-se amenizar as 

defasagens com relação ao conteúdo básico Geometria Espacial com alunos de uma 

terceira série do Ensino Médio, proporcionando uma aprendizagem efetiva da 
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linguagem matemática envolvida neste conteúdo e o estabelecimento de relações 

entre o cotidiano dos alunos e os Poliedros de Platão. 

 A dificuldade com a linguagem matemática é muito evidente na escola e 

quando se trata de geometria, na grande maioria dos casos, os alunos possuem um 

conhecimento fragmentado por se tratar de um conteúdo pouco explorado pelos 

professores em sala de aula. Percebeu-se, assim, a necessidade de proporcionar um 

trabalho que desenvolvesse o pensamento geométrico.    

Visando suprir, ao menos em parte, as defasagens com relação ao conteúdo 

Básico Geometria Espacial, a questão norteadora deste trabalho foi: É possível 

trabalhar com a linguagem matemática e estabelecer relações entre o cotidiano dos 

alunos e os Poliedros de Platão proporcionando uma aprendizagem efetiva? 

O projeto foi implementado com vinte e três alunos do terceiro ano do Ensino 

Médio do Colégio Estadual Santa Mônica – EFMP, do Município de Santa Mônica-PR.  

Pela realização das atividades, esperava-se, especificamente: possibilitar aos 

alunos o conhecimento da história da geometria relacionando a sua importância para 

compreensão dos poliedros de Platão; proporcionar a aprendizagem do processo de 

construção das representações de sólidos geométricos, observando e estabelecendo 

relações entre suas características, quantificando-as (relação de Euler); estimular os 

alunos a relacionarem as formas dos sólidos geométricos com objetos de seu 

cotidiano; proporcionar a oportunidade de identificar e classificar os sólidos 

geométricos em imagens, figuras, fotos, e expressar com nomenclatura própria cada 

tipo de figura espacial; propiciar condições para que os alunos identificassem e 

classificassem os cinco poliedros regulares, utilizando-se de materiais diversificados; 

possibilitar a ampliação da visão espacial, estimulando-os a relacionar as figuras 

planas na construção das figuras espaciais.  

Diante de diferentes experiências de aprendizagem, percebeu-se a 

necessidade de explorar materiais didáticos diversificados, ou seja, usar materiais 

manipuláveis e oficinas que promovessem a união do abstrato com o real ou sua 

representação. Desta forma, os alunos puderam buscar, por meio de resoluções de 

problemas, investigação e utilização de jogos, caminhos que motivassem e 

facilitassem a aprendizagem, favorecendo a visualização e análise dos elementos que 

compõem cada sólido geométrico.  

Ressalta-se que, para obter bons resultados, o professor além de ter 

acompanhado, precisou mediar ou intervir, quando necessário, diante de cada 

material didático utilizado. Esse acompanhamento e mediação foram importantes por 



esclarecer as dificuldades de cada educando no decorrer do processo ensino 

aprendizagem. Desta forma, foi possível promover e enriquecer o trabalho, 

qualificando a aprendizagem dos alunos e apresentando formas diferenciadas para 

se aprender um mesmo conteúdo.    

 

2 REVISÃO DA LITERATURA  

  

2.1 Um resgate histórico da geometria  

  

A palavra geometria é de origem grega e significa “medir terra”. No entanto, 

acredita-se que esta área de matemática surgiu da necessidade humana de delimitar 

espaços que, em princípio, se deu a partir da observação da própria natureza, 

possivelmente em terras férteis nas proximidades do rio Nilo (Egito). As cheias deste 

rio inundavam as terras partilhadas igualmente entre os egípcios e, assim, os 

proprietários precisavam obter novas demarcações para limitar as propriedades e 

pagar os impostos da área produtiva aos coletores da época. Desta forma, a cada ano 

os proprietários se obrigavam a refazer os limites de suas áreas de cultivo, e para 

isso, os antigos faraós nomeavam os agrimensores para avaliar os prejuízos 

decorrentes da cheias dos rios e restabelecer as fronteiras entre as diversas 

propriedades. Com ajuda de cordas esticadas formavam ângulos retos, determinando 

áreas de terrenos em forma de quadrados, retângulos e triângulos. Diante desta 

situação, devido às marcações e observações, os egípcios desenvolveram 

habilidades, podendo ter descoberto e usado formas úteis relacionadas a medições 

que envolviam linhas, ângulos e figuras com características próprias. Eles buscavam 

cada vez mais conhecimentos precisos, por intermédio de um raciocínio indutivo e 

passaram a ter resultados significativos e satisfatórios.    

No entanto,  muitas outras civilizações antigas já possuíam o conhecimento 

geométrico, desde a Babilônia, com conhecimento matemático da agrimensura e do 

comércio. Na China, por exemplo, foi lançado o mais célebre texto chinês sobre 

aritmética, denominado Aritmética em nove seções. A civilização Hindu também tinha 

o conhecimento do teorema sobre o quadrado da hipotenusa de um triângulo 

retângulo.    

As antigas civilizações como os babilônios e egípcios tinham seus 

conhecimentos geométricos presentes na astronomia, nas construções das pirâmides 

e templos, ou seja, era uma coleção empírica de regras práticas para obter resultados 



aproximados. Contudo, esses conhecimentos eram usados sem que houvesse uma 

organização. Foi na Grécia Antiga, que a geometria iniciou como ciência dedutiva, por 

volta de sete séculos a.C., devido aos esforços dos grandes antecessores de Euclides 

(323 – 285n a.C.), como Tales de Mileto (640 – 546 a.C.), Pitágoras (580 – 500 a.C.) 

e Eudoxio (408 – 355 a.C.). Em 300 a.C., na Grécia Antiga, Euclides de Alexandria 

desenvolveu seus trabalhos geométricos, publicando em sua obra intitulada Os 

Elementos, que é constituído por 13 volumes, os quais contribuíram para o progresso 

da ciência como um modelo de pensamento científico, rendendo-lhe o título de “Pai 

da Geometria”. Com base exclusiva na teoria do conhecimento de seus mestres, 

Euclides procura organizar todo este conhecimento de forma sistemática a partir de 

princípios, definições e deduções, dando caráter axiomático dedutivo. Este método 

axiomático inspirou a humanidade ao longo dos tempos e em vários campos do saber, 

da moral, da política, entre outros, ocorrendo uma organização de suas ideias e 

seguindo os mesmos princípios. Entretanto, Platão, um grande matemático, também 

se dedicou muito pela geometria e defendeu, no ensino desta, a necessidade de 

demonstrações rigorosas dedutivas e não a verificação experimental.   

Piaget e Garcia (1987, p.91) relatam que “sem dúvida, a geometria é, na 

matemática grega, o ramo que deu prova de uma tal perfeição que se transformou, 

durante vários séculos, no próprio paradigma da ciência”. Esse relato nos mostra que, 

por meio de observações da natureza e das necessidades humanas, a geometria foi 

considerada área privilegiada da matemática por muito tempo.   

No entanto, Pavanello (1989) aborda a trajetória do ensino de geometria nos 

diferentes momentos históricos e particularizou em relação à realidade brasileira. Uma 

das análises apontadas pela autora diz respeito ao abandono do ensino de geometria, 

a partir do Movimento da Matemática Moderna, na década de 60. Na visão de 

Pavanello (1989), a orientação decorrente das propostas modernizadoras para o 

ensino de matemática, apresentadas nos livros didáticos publicados no Brasil a partir 

da década de 1960, centrou-se na utilização da linguagem simbólica da teoria dos 

conjuntos. Pensando assim, esta pesquisadora fez o seguinte comentário: 

Se essa orientação, porém, pode ser facilmente posta em prática no tocante 
à álgebra e à aritmética, o mesmo não acontece com relação à geometria. 
Esta não pode mais ser trabalhada à maneira tradicional. Desta forma, num 
primeiro momento, optam-se por acentuar, nesses livros, as noções de figura 
geométrica e de intersecção de figuras como conjunto de pontos do plano, 
por adotar, para a geometria, a mesma simbologia usada para os conjuntos 
em geral, e por trabalhá-la segundo uma abordagem “intuitiva”. Esta 
abordagem se concretiza, nos livros didáticos, pela utilização de teoremas 
como postulados, mediante os quais podemos resolver alguns problemas. 
Não existe, agora, uma preocupação em construir uma sistematização a 
partir das noções primitivas e empiricamente elaboradas (PAVANELLO, 
1989, p. 163).   



Somente em 1975 é que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 

divulgou o Guia Curricular de Matemática. Com orientação para trabalhar a geometria 

sob o enfoque das transformações, este assunto não era dominado pela grande 

maioria dos professores secundários. Diante desta problemática, muitos deles 

deixaram de ensinar geometria sob qualquer abordagem e passaram a trabalhar 

predominantemente a álgebra.    

A Lei 5692/71, permitiu que cada professor adotasse seu próprio programa “de 

acordo com a necessidade da clientela”. Sendo assim, a maioria dos alunos do 

primeiro grau deixou de aprender geometria e os professores se limitaram a trabalhar 

aritmética e as noções de conjuntos nas quatro séries iniciais. A geometria, dessa 

forma, passou a ser estudada apenas no 2.º grau.   

 

2.1.1 História da geometria espacial 

   

Segundo estudos, a geometria espacial existe desde mais ou menos dois mil 

anos antes de Cristo, praticados pelos povos habitantes da mesopotâmia. Todo 

conhecimento presente até os dias de hoje baseiam-se em documentos denominados 

Papiros. Os que mais se destacaram são o Papiro de Rhind e o Papiro de Moscou.    

O Papiro de Rhind tem como título original Instruções para conhecer todas as 

coisas secretas e é considerado um dos documentos mais importantes sobre os 

conhecimentos dos egípcios. Este possui 85 problemas e muitas informações sobre 

aritmética, frações, cálculo de áreas, volumes, progressões, repartições 

proporcionais, regra de três simples, equações lineares, trigonometria básica e 

geometria. (Informações adaptadas de: 

<http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/rhind/inicio.htm> e 

<www.oqueeh.com.br/geometria-espacial-conceito-e-origem>. Acesso em: 30 abr. 

2013).   

O Papiro de Moscou foi escrito por um escriba em meados de 1850 a. C., se 

tornou muito conhecido por conter uma espécie de fórmula que calcula o tronco de 

uma pirâmide quadrada. No entanto, devido ao desgaste do tempo, a linguagem 

utilizada e a degradação do documento, tornou-se impossível interpretar muitos dos 

seus 25 problemas matemáticos grafados com escrita hierática.   

Depois de muito tempo, na Idade Média, conhecida como o Período de Trevas, 

diversas áreas do conhecimento ficaram estagnadas, o que ocorreu também com a 

Geometria Espacial.   



Foi durante o período do Renascimento que diversos matemáticos retomaram 

os estudos sobre Geometria Espacial. Em 1220, Fibonacci (1170-1240) escreveu a 

Practica Geometria, uma coleção sobre Trigonometria e Geometria. Em 1615 

Johannes Kepler (1571-1630) fez grande uso dos logaritmos e das frações decimais 

e tornou-se um entusiasta na divulgação desses conhecimentos. Certo dia, vendendo 

vinho, foi surpreendido pela incapacidade de calcular com exatidão o volume dos 

barris. Este fato levou-o a estudar os sólidos geométricos e à publicação da Nova 

Stereometria Doliorum Vinariorum ou, em português, Nova Estereometria dos Barris 

de Vinho. Neste trabalho utiliza-se dos sólidos de Arquimedes e de outros que já eram 

conhecidos. No ano de 1637 surgiu a geometria analítica desenvolvida pelo filósofo e 

matemático francês René Descartes (1569-1650), com a utilização da Álgebra e da 

Geometria para ensinar a transformação de pontos, retas e circunferências em 

números. Desta forma, Descartes evidenciou como fazer contas com as figuras 

geométricas.  Em 1669 o físico inglês Isaac Newton (1642-1727) desenvolveu o 

cálculo diferencial e integral, possibilitando assim o cálculo de área e volume de 

qualquer figura geométrica independente de sua forma.    

Com o passar do tempo, abriu-se caminho para novos campos de estudos na 

geometria, em decorrência do desenvolvimento da geometria projetiva e os novos 

meios de cálculos. Estes estudos propiciaram a análise dos sólidos de vários ângulos 

diferentes. A geometria projetiva foi criada pelo matemático francês Jean Victor 

Poncelet (1770-1867) que, em 1822, demonstrou brilhantes formas de raciocínio em 

sua principal obra intitulada Tratado das propriedades projetivas das figuras.    

Entretanto, foi no século XIX que a geometria passou pela maior 

reestruturação, considerando que desde a época da Grécia Antiga todos os 

raciocínios eram alicerçados nos postulados do grego Euclides e dos seus Elementos 

(Geometria Euclidiana), tipo de Geometria que dominou as ciências durante todo o 

período compreendido entre a Antiguidade e a Idade Moderna. Foi o matemático 

alemão Carl Friedrich Gauss (1777-1855) quem provavelmente observou primeiro a 

independência do quinto postulado de Euclides. Além dele, vários outros matemáticos 

estudaram o assunto, sem sucesso. No entanto, foram o russo Nicolai Ivanovich 

Lobachevsky e o húngaro Janos Bolyai os que definitivamente desvendaram e 

divulgaram as novas geometrias, distintas da defendida por Euclides (euclidiana). 

Estes estudiosos publicaram, em lugares diferentes, num período muito próximo 

(respectivamente 1829 e 1831), exatamente as mesmas ideias, que se referiam a um 

novo tipo de geometria baseada no espaço curvo, denominada geometria hiperbólica.    



2.2 Platão 

           
Figura 1: Platão 

    
Fonte: FERRAZ, 2004, S.P. 

   

Platão nasceu em Atenas em meados de 428 a.C. e morreu em 347 a.C., foi 

considerado um dos grandes pensadores gregos da humanidade. Sua família era 

muito tradicional e muitos de seus membros eram pessoas eminentes à política, o que 

o levou, desde cedo, a interessar-se pelo assunto.  Suas ideias eram baseadas na 

diferença do mundo entre as coisas sensíveis e visíveis, sendo que a primeira refere-

se ao mundo das ideias e a inteligência, enquanto a segunda aos seres vivos e a 

matéria. Platão foi discípulo e seguidor de Sócrates por quem foi influenciado em sua 

filosofia. Em 399 a.C., Sócrates foi julgado e morto, após a morte de seu mestre, 

Platão viaja para a Magna Grécia onde conhece Arquistas de Tarento, um sábio 

governante que desperta em Platão um modelo de governante para solucionar os 

problemas políticos. Em seguida, Platão vai para Siracusa, na Sicília onde conhece 

Dion, tornando-se grandes amigos. Nesta cidade tenta aplicar suas ideias políticas, 

mas sem êxito. Desiludido com a política, Platão vai ao Egito, onde escreve seus 

primeiros Diálogos e começa a escrever República, uma de suas principais obras.  

Por volta de 387 a.C., quando retornou de Siracusa para Atenas fundou sua 

Academia, escola de filosofia, com o pensamento voltado para recuperar e 

desenvolver ideias e pensamentos socráticos, considerada um marco da história do 

pensamento ocidental. Sobre a porta da escola de Platão estava escrito “Que 

ninguém que ignore a Geometria entre aqui”. Platão permaneceu na direção da 

Academia até sua morte, mas a academia manteve-se em funcionamento por oito 

séculos depois, quando foi fechada por ordem do imperador Justiniano. A filosofia 

platônica, porém, continuou a ter influência sobre o pensamento da igreja até o século 

XIII, quando os conceitos de Aristóteles (384 a.C.- 322 a.C.) passaram a ser mais 

dominantes.  As obras platônicas mais conhecidas e importantes são Apologia a 



Sócrates, na qual valoriza os pensamentos do mestre, O Banquete, que fala sobre o 

amor de uma forma dialética e a República, em que analisa a política grega e ética, o 

funcionamento das cidades, a cidadania e questões sobre a imortalidade da alma. 

Grande parte de seus trabalhos são divulgados até os dias de hoje, permitindo uma 

visão do pensamento grego, pois Platão escreveu sobre quase todos os assuntos da 

época (adaptado de EVES, 2004, p. 131-132).   

  

2.2.1. Poliedros de Platão 

   

Segundo estudos, no espaço só existem cinco poliedros regulares. Hoje, de 

acordo com a história, estes poliedros são conhecidos como Sólidos Platônicos ou 

Poliedros de Platão. Estes não são apenas os poliedros regulares, mas sim aqueles 

que são convexos, têm o mesmo número de lados em todas as faces, em todos os 

vértices chega o mesmo número de arestas e satisfaz a relação de Euler. Esses 

sólidos carregam o nome de Platão em virtude de ser este o tratamento dado por 

Euclides, em seu livro XIII, embora a história nos conte que três desses sólidos – o 

tetraedro, o cubo e o dodecaedro – devam-se aos Pitagóricos, enquanto que o 

octaedro e o icosaedro se devam a Teeteto.  

Segundo Eves (2004, p. 114), se referindo à obra Timeu    

No trabalho de Platão, Timeu misticamente associa os quatro sólidos mais 
fáceis de construir – o tetraedro, o octaedro, o icosaedro e o cubo – com os 
quatro elementos primordiais empedoclianos de todos os corpos materiais – 
fogo, ar, água e terra. Contornava-se a dificuldade embaraçosa em explicar 
o quinto sólido, o dodecaedro, associando-o ao Universo que nos cerca.   

   
Compreende-se, assim, que Platão associava a origem do universo aos sólidos 

de Platão, relacionando cada um destes a um elemento da natureza. Ele tinha como 

profecia que Deus criou o mundo a partir de quatro elementos básicos: a terra, o fogo, 

o ar e a água e relacionou-os à quatro objetos geométricos.   

O tetraedro Platão relacionou ao fogo, por ter o menor número de faces e maior 

estabilidade e seu átomo teria a forma de um poliedro com quatro lados.   

 

 

 

 

 

 



Figura 2: Tetraedro de Platão 

 
Fonte: <http://celiabitencourt.blogspot.com/2011/06/laban-e-os-solidos-platonicos.html>. 
Acesso em: 29 abr.2013.   

   
O cubo ou hexaedro Platão associou à terra por apresentar faces quadradas 

podendo ser colocados lado a lado perfeitamente e garantir estabilidade.   

 
Figura 3: Cubo ou Hexaedro de Platão   

   
Fonte:<http://celiabitencourt.blogspot.com/2011/06/laban-e-os-solidos-platonicos.html>. 
Acesso em: 29 Abr.2013.   

 
O octaedro era relacionado ao ar, pois, para Platão, o átomo do ar era um 

poliedro de oito faces e possuía maior mobilidade crescente e intermediária entre a 

terra e o fogo.  

 
Figura 4: Octaedro de Platão  

   
Fonte: <http://celiabitencourt.blogspot.com/2011/06/laban-e-os-solidos-platonicos.html>. 
Acesso em: 29 Abr.2013.   

http://celiabitencourt.blogspot.com/2011/06/laban-e-os-solidos-platonicos.html
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O icosaedro representava a água e, da mesma forma que o octaedro, possuía 

maior mobilidade crescente e intermediária entre a terra e o fogo.   

 
Figura 5: Icosaedro de Platão   

   
Fonte: <http://celiabitencourt.blogspot.com/2011/06/laban-e-os-solidos-platonicos.html>.  
Acesso em: 29 abr.2013.   

   
E, finalmente, Platão relacionou o dodecaedro ao universo que representa o  

Cosmos, que para ele seria a “alma do mundo”.   

 
 

Figura 6: Dodecaedro de Platão   

   
Fonte: <http://celiabitencourt.blogspot.com/2011/06/laban-e-os-solidos-platonicos.html>. 
Acesso em: 29 abr.2013.   

  
Este estudo mais detalhado pode ser encontrado em Eves (2004, p.114), o qual 

expõe que: 

Johann Kepler (1571-1630), mestre da astronomia, matemático e 
numerologista, deu uma explicação engenhosa para as associações do 
Timeu. Intuitivamente ele assumiu que, desses sólidos, o tetraedro abarca o 
menor volume para a sua superfície, ao passo que, o icosaedro, o maior. 
Agora, essas relações volume – superfície são qualidades de secura e 
umidade, respectivamente, e como fogo é o mais seco dos quatro 
“elementos” e a água o mais úmido, o tetraedro deve representar o fogo e o 
icosaedro a água. Associa-se o cubo com a terra porque o cubo, assentando 
quadradamente sobre uma de suas faces, tenha maior estabilidade. O 
octaedro, segundo frouxamente por dois de seus vértices opostos, entre o 
indicador e o polegar, facilmente rodopia, tendo a estabilidade do ar. 
Finalmente, associa-se o dodecaedro com o Universo porque o dodecaedro 
tem doze faces e o zodíaco tem doze seções.    

   
Pode-se considerar um poliedro regular somente quando este for convexo, ou 

seja, os ângulos de dois lados formados por duas faces consecutivas sejam menor 

http://celiabitencourt.blogspot.com/2011/06/laban-e-os-solidos-platonicos.html
http://celiabitencourt.blogspot.com/2011/06/laban-e-os-solidos-platonicos.html
http://celiabitencourt.blogspot.com/2011/06/laban-e-os-solidos-platonicos.html
http://celiabitencourt.blogspot.com/2011/06/laban-e-os-solidos-platonicos.html


que 180º, sendo todas as faces formadas por polígonos regulares, podendo ser assim 

denominados Poliedros Platônicos.  

Os sólidos de Platão, assim como diversos outros objetos matemáticos, 

possuem uma história repleta de lendas e mitos. Porém, toda essa história não é 

devidamente utilizada a motivar os educandos a se inserir de forma investigativa no 

mundo dos conceitos geométricos. A riqueza da história da matemática que poderia 

ser utilizada pelos educadores como elementos motivadores para o estudo e a 

pesquisa em matemática é, na maioria das vezes, completamente desprezada.   

  

2.3 Relação de Euler   

  

O matemático suíço Leonhard Paul Euler foi quem demonstrou a relação 

conhecida como “relação de Euler” que relacionam as “partes” dos poliedros convexos 

ao número de faces “F”, o número de vértices “V” e o número de arestas “A” somado 

com 2. Esta relação é válida para qualquer poliedro regular:  

F + V = A + 2 

O Teorema de Euler, que foi descoberto em 1758, é ensinado há décadas em 

cursos de geometria nas escolas secundárias. Ele tem as características usuais que 

tornam atraente e popular como sua generalidade de validez, simplicidade de 

enunciado e demonstração inteligente. Além disso, é fácil ilustrá-lo com desenhos de 

poliedros ou com representações desses sólidos construídos com materiais simples 

(papel cartão, canudos, palitos, etc). 

 

 3. METODOLOGIA  

 

A abordagem adotada para esta pesquisa consiste em trabalhar os conteúdos 

de geometria espacial de forma interativa, dinâmica e significativa, utilizando como 

metodologias a História da Geometria, Situações Problemas do cotidiano e Oficinas 

que incluem a construção das representações dos sólidos platônicos (materiais 

manipuláveis) e a exploração do software Poly. Estas metodologias possibilitam que 

o aluno relacione o seu mundo com o estudo da geometria, buscando por meio de 

resoluções de problemas, investigação e utilização de jogos, caminhos que motivem 

e facilitem a aprendizagem, favorecendo a visualização e análise dos elementos que 

compõe cada sólido geométrico. 



3.1 Uso de materiais manipuláveis para o ensino da geometria 

 

Reys (1971, apud SILVA e ASSUMPÇÃO, 2011, p.2) utiliza o termo Materiais 

Manipuláveis considerando-os “objetos ou coisas que o aluno é capaz de sentir, tocar, 

manipular e movimentar”. Para este autor, estes podem ser objetos que são utilizados 

no dia-a-dia ou os que são empregados para representar uma ideia. 

Por ser parte integrante do mundo concreto do educando é inequívoca a 

validade da utilização destes materiais para a construção de conhecimentos 

matemáticos, com as devidas mediações do educador. 

Pohl (1994, apud SILVA e ASSUMPÇÃO, 2011, p.3) recomenda que 

A melhor maneira de aprender a visualizar o espaço tridimensional é 
construindo objetos que mostrem os conceitos espaciais. Construindo 
poliedros os alunos têm oportunidade de observar e usar muitas relações 
espaciais. Recursos visuais interessantes também estimulam o pensamento 
criativo. 
 

Destaca-se ainda que todo material manipulável possui limites para a sua 

utilização e nem sempre traz garantias de sucesso no alcance dos objetivos que se 

pretende alcançar na atividade proposta. Por isso, sua utilização deve ser planejada 

e, ao mesmo tempo, serem observadas as vantagens e desvantagens do material 

selecionado.  

Diante de diferentes experiências de aprendizagem, pensa-se que há 

necessidade de explorar materiais didáticos diversificados, promovendo a união do 

abstrato com o real. Desta forma, os alunos podem buscar, por meio de resoluções 

de problemas, investigação e utilização de jogos, caminhos que motivem e facilitem a 

aprendizagem, favorecendo a visualização e análise dos elementos que compõem 

cada sólido geométrico. No entanto, para obter bons resultados, o professor além de 

acompanhar, precisa ser o mediador ou interventor de todo o material didático diante 

de cada conteúdo trabalhado. Também é importante que procure esclarecer as 

dificuldades de cada educando e acompanhe cada etapa do trabalho proposto, 

promovendo e enriquecendo seu trabalho, qualificando a aprendizagem dos alunos e 

apresentando formas diferenciadas para se aprender um mesmo conteúdo. 

Kaleff (2003, p.16), destaca a importância da visualização de objetos no estudo 

da geometria, expondo que “ao visualizar objetos geométricos, o indivíduo passa a ter 

controle sobre o conjunto de operações básicas mentais exigidas no trato da 

geometria”. Pode-se compreender que a visualização possibilita ao aluno diferenciar 



em cada objeto o que é plano e o que é espacial. Além de ser mais atrativo, o trabalho 

com o material manipulativo desperta interesse, proporciona maior compreensão dos 

conteúdos e disponibiliza o estudo da geometria de forma rica e satisfatória. É 

importante também que estes materiais sejam utilizados de forma a resgatar suas 

raízes históricas ancestrais dando maior significado ao ensino- aprendizagem. 

 

3.2 Estabelecendo conexões teóricas e práticas com relação à geometria 

 

Com o conhecimento do processo histórico da geometria, o educando organiza 

o seu pensamento, faz levantamento de sua importância na sociedade em que se 

encontra inserido, como também compreende e analisa suas características. Muitas 

vezes o educando não consegue fazer a leitura matemática ou relacioná-la com a 

realidade presente, visto que apenas observam e exploram construções, objetos e 

imagens que estão presentes em seu cotidiano, sem saber que existem conceitos 

matemáticos envolvidos. Percebe-se, assim, que os docentes dedicam pouca atenção 

ao estudo da geometria e se limitam apenas a ensinar ao educando relações métricas, 

cálculo de perímetro, áreas e volumes, ou seja, a grande maioria não se aprofunda 

no assunto e não contextualiza este com a resolução de problemas. Pelo contrário, 

restringem as aulas a aplicações de fórmulas sem entendimento de seu sentido e 

origem. 

Diante disso, faz-se necessário pensar que a geometria não é isolada, ela faz 

parte da Matemática e tem grande importância para a compreensão de outros ramos 

desta e de outras Ciências. Neste contexto de discussão, o documento norteador da 

disciplina de matemática do estado do Paraná, ao orientar sobre a educação 

matemática, enfatiza que esta deve preocupar-se com 

um ensino que possibilite aos estudantes análise, discussões, conjecturas, 
apropriação dos conceitos e formulação de ideias. Aprende-se Matemática 
não somente por sua beleza ou pela consistência de suas teorias, mas, para 
que, a partir dela, o homem amplie seu conhecimento e, por conseguinte, 
contribua para o desenvolvimento da sociedade (PARANÁ, 2008, p.48).  
 

Num sentido mais estrito à geometria, as Orientações Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (BRASIL, 2008, p.75) expõem que  

 

 

 



O estudo da Geometria deve possibilitar aos alunos o desenvolvimento da 
capacidade de resolver problemas práticos do quotidiano [...]. Também é um 
estudo em que os alunos podem ter uma oportunidade especial, com certeza 
não a única, de apreciar a faceta da Matemática que trata de teoremas e 
argumentações dedutivas. Esse estudo apresenta dois aspectos – a 
geometria que leva à trigonometria e a geometria para o cálculo de 
comprimentos, áreas e volumes.  
 

Diante dessas considerações, este trabalho teve por objetivo proporcionar aos 

alunos atividades contextualizadas e práticas para que ocorresse o desvelamento de 

todo o mistério da existência dos Poliedros de Platão. A partir dessas atividades, 

esperava-se que os educandos visualizassem significado para a sua aprendizagem. 

 

3.3 Desenvolvimento do projeto, resultados e discussão  

 

O Projeto de Intervenção Pedagógica produzido no PDE (Programa de 

desenvolvimento Educacional) foi implementado no Colégio Estadual Santa Mônica – 

EFMP, com os 25 (vinte e cinco) alunos do terceiro ano do Ensino Médio, no primeiro 

semestre de 2014, no seu turno normal de aulas, ou seja, noturno.   

Para se desenvolver o Projeto, no segundo semestre de 2013, foi produzido um 

material didático pedagógico em forma de Unidade Didática, buscando-se alternativas 

para se ensinar o conteúdo de geometria espacial e proporcionar aos alunos uma 

aprendizagem significativa, de forma que eles pudessem relacionar o conteúdo de 

geometria espacial com o seu cotidiano. Essa Unidade Didática foi organizada em 

sete etapas, cada uma dividida em tarefas, as quais serão descritas no decorrer desta 

seção.   

No primeiro encontro, em 25/02/2014, foi relembrado aos alunos os objetivos, 

a importância e como se daria a implementação do projeto do PDE. Eles se mostraram 

bastante motivados com a proposta de oficinas e o trabalho em grupo porque estariam 

aprendendo de forma diferente.    

A primeira etapa da implementação, denominada “Um olhar geométrico no 

nosso cotidiano”, ocorreu no período de 26/02/2014 à 25/03/2014, dividida em cinco 

tarefas e, para seu desenvolvimento, foram necessárias sete horas/aulas.  

As tarefas desta etapa compreenderam a explanação e discussão pela 

professora sobre a história de Platão e os Poliedros Platônicos; apresentação, 

reflexão e discussão dos vídeos "Aquarela" de Toquinho, “Geometria da Natureza”, 

“Origem da Geometria” e “Diálogo Geométrico”; desenhos livres de todas as formas 

encontradas na apresentação do segundo vídeo, com a utilização de papel e régua, 



procurando identificá-las e compará-las; pesquisa no laboratório de informática sobre 

quem foi Platão e a origem dos cinco poliedros platônicos; observação de imagens 

com figuras geométricas espaciais, identificação e classificação quanto a serem ou 

não poliedros.   

Ressalta-se que houve a participação de todos os alunos na discussão dos 

vídeos, foi muito significativo este momento porque se tratava de um assunto 

parcialmente conhecido. Na tarefa que os alunos precisavam identificar as formas, 

quando se tratava de polígonos e poliedros, souberam identificar os mais simples, já 

os nomes dos poliedros, em sua maioria, não sabiam identificar e tiveram mais 

dificuldades.   

Com o terceiro vídeo, “Origem da Geometria”, perceberam a importância da 

matemática no conteúdo de geometria, a partir do momento que conheceram sua 

história, as indagações foram interessantes e precisas para entenderem melhor sobre 

este conteúdo, pois conseguiam relacioná-lo com o seu cotidiano.   

Coincidentemente, na sequência das aulas de matemática, o professor de 

Filosofia estava trabalhando um conteúdo relacionado a Platão. Quando os 

professores de matemática e filosofia perceberam, foi possível trabalhar a 

interdisciplinaridade, fato que favoreceu ainda mais a compreensão do assunto pelos 

alunos.    

Na tarefa relacionada à pesquisa, os alunos consideraram muito interessante, 

pois, depois de todo conhecimento histórico trabalhado juntamente com o professor 

de Filosofia, compreenderam a relação das formas que Platão fez com a natureza.  

Nesta etapa todos os alunos concluíram com resultados satisfatórios 

superando as dificuldades encontradas.   

Na segunda etapa, denominada “Construção dos polígonos”, que ocorreu no 

dia 26/03/2014, a professora apresentou inicialmente uma figura de cada polígono 

que estariam presentes nas faces dos poliedros de todas as construções dos 

poliedros platônicos trabalhados nas oficinas, para que os alunos pudessem visualizar 

e manusear.  Na sequência, foi sugerida a construção, com régua e compasso, no 

papel sulfite, dos seguintes polígonos: triângulo equilátero, quadrado e pentágono, 

explicado pela professora passo a passo no quadro de giz. Nesta tarefa alguns 

tiveram dificuldades no uso do compasso principalmente na construção do pentágono, 

mas aos poucos conseguiram vencer essa defasagem. Estas atividades ocorreram 

com a participação de todos os alunos e foram necessárias duas horas/aulas para 

sua execução.  



No período de 01/04/2014 à 07/05/2014, nas aulas seguintes à construção dos 

polígonos, iniciou-se a terceira etapa do trabalho, intitulada de “Construção das 

representações e das estruturas dos Sólidos Platônicos”. Para sua efetivação foram 

necessárias dezoito horas/aulas.   

Antes de iniciar a parte prática desta etapa, conforme previsto, foram 

apresentados os vídeos explicativos do passo-a passo de cada tipo de construção. 

Na sequência, com a sala dividida em grupos, iniciaram-se as construções das 

representações dos sólidos platônicos com o uso de papelão, canudos com linha de 

anzol e jujubas com palito de dentes. Na atividade com papelão os alunos não tiveram 

dificuldade e fizeram a identificação das faces. Nas tarefas referentes à construção 

com canudos para visualizarem as arestas, se limitaram aos poliedros tetraedro, 

hexaedro e octaedro, o que foi suficiente para atingir os objetivos; os demais poliedros 

foram apresentados prontos e estudados coletivamente. As tarefas relativas à 

construção com jujubas e palitos de dentes foram as que mais agradaram os alunos, 

possibilitando a identificação dos vértices. Ao finalizar esta etapa, foram apresentados 

e discutidos os objetivos dessas construções, que constituíam em proporcionar aos 

alunos que reconhecessem os poliedros de Platão e suas particularidades, 

identificando neste momento as faces, arestas e vértices dos poliedros e suas formas.  

As demais tarefas foram realizadas com mais facilidade por terem um conhecimento 

maior sobre os poliedros. Os alunos não apresentaram dificuldades. Nesta etapa, 

vinte e quatro alunos participaram, um deles evadiu.  

A quarta etapa, intitulada “Alguns conceitos de geometria espacial com os 

materiais confeccionados anteriormente”, foi iniciada com a retomada do vídeo 

“Diálogo Geométrico” (apresentado na primeira etapa), para trabalhar os conceitos da 

geometria espacial e a Relação de Euler, utilizando-se também os materiais 

confeccionados nas etapas anteriores. Esta etapa ocorreu nos dias 13 e 14/05/2014 

com a utilização de três horas/aulas. Nesta etapa participaram dezoito alunos que se 

mantiveram até o final da implementação, considerando que alguns foram 

remanejados para o período diurno e outros pediram a transferência para outro 

município. Após algumas discussões, os alunos construíram uma tabela identificando 

o número de faces, arestas e vértices de cada poliedro trabalhado. Neste momento 

foi possível perceber a aprendizagem significativa, embora alguns alunos tenham 

apresentado dificuldades na resolução de problemas mais complexos, com a 

aplicação da Relação de Euler, mas com a retomada essas foram superadas.    



Na quinta etapa, “Estudando poliedros com auxílio do software Poly” os alunos 

tiveram mais facilidade devido à possibilidade de exploração dos recursos do 

software, que permitiam a visualização dos Sólidos Platônicos por vários ângulos 

(rotação), bem como a compreensão de seus elementos, das suas classificações e 

planificações.  Nesta etapa também foi possível verificar a Relação de Euler. 

O software 1  apresentou-se como uma ferramenta significativa para a 

aprendizagem dos alunos, considerando que oportunizou vivenciar uma prática 

inovadora, fato que fez a aula se tornar mais interessante e atrativa. Estas atividades 

ocorreram nos dias 19 e 21/05/2014, em duas horas/aulas.   

Na efetivação da sexta etapa do trabalho, “Apresentação dos sólidos 

geométricos confeccionados nas oficinas para a comunidade escolar,” os alunos se 

sentiram mais valorizados e satisfeitos, passando a despertar também nos demais 

alunos da escola o interesse pelo assunto.  Esta apresentação ocorreu no dia 

27/05/2014, em uma hora/aula, em uma sala de aula, apenas no período noturno. Os 

alunos das outras turmas (9.o, 1.o e 2.o anos) visitavam a sala, uma por vez. 

Explicaram sobre os poliedros, destacando suas características, os relacionaram a 

natureza e explicaram sobre a importância da geometria no nosso cotidiano. 

A sétima etapa, que consistia na proposição do Jogo “Roleta de Platão”, 

ocorreu no dia 03/06/2014, por um período de uma hora/aula. Todos os alunos 

participaram do jogo, foi uma forma recreativa de interagir com os colegas sobre os 

conhecimentos trabalhados durante a implementação do projeto, tendo como objetivo 

a verificação da aprendizagem dos alunos de forma recreativa. Para finalizar este 

trabalho, ainda no mesmo dia, foi proposta uma atividade avaliativa escrita, para a 

qual os alunos receberam os materiais confeccionados e poderiam utilizá-los como 

apoio para sua resolução. A única dificuldade apresentada pelos alunos no momento 

da avaliação foi relacionar cada sólido platônico com um elemento da natureza, talvez 

por não estarem acostumados com este tipo de atividade. Na atividade de enumerar 

cada sólido a um elemento da natureza fizeram um pouco de confusão com o 

icosaedro e o octaedro. Diante do exposto e das avaliações realizadas por meio da 

observação pela professora durante todo o processo de implementação do projeto, 

conclui-se que os resultados foram satisfatórios e que o trabalho desenvolvido com 

uma metodologia diferenciada e atrativa proporciona aprendizagem mais significativa 

e efetiva para os alunos.  

                                            
1 O software Poly é um programa educacional, desenvolvido pela Pedagoguery Software Inc., (disponível no 
endereço eletrônico: <http://www.peda.com/poly>, acesso em: 09 agosto de 2013).  



No decorrer do primeiro semestre de 2014, paralelamente à implementação do 

projeto, os Professores da Rede Estadual de Educação puderam participar do Grupo 

de Trabalho em Rede (GTR), coordenado pela professora PDE (primeira autora deste 

texto), o qual contou com 15 inscritos. Destes, 2 não iniciaram e 1 desistiu no decorrer, 

encerrando com 12 participantes efetivos.  

O GTR foi um importante momento de formação continuada e contribuiu 

significativamente para o desenvolvimento deste trabalho, proporcionando a todos a 

oportunidade de analisar, refletir, discutir e sugerir sobre o Projeto de Intervenção 

Pedagógica na Escola e o Material Didático produzido. As avaliações dos professores 

da rede ocorreram de forma positiva, considerando-o relevante e viável para a 

realidade da escola pública.   

No decorrer do GTR foi possível perceber que muitos refletiram sobre sua 

metodologia e prática pedagógica, chegando a um consenso de que não basta o 

repasse dos conteúdos escolares pelo professor e a memorização momentânea pelos 

alunos. Discutiu-se sobre a eficácia da atribuição de significado aos conteúdos que 

se trabalha com os alunos e, sempre que possível, relacioná-los ao cotidiano. 

Concluiu-se, com esta troca de experiências, que pequenas mudanças na 

metodologia de ensino do professor e algumas atitudes diferentes perante os alunos, 

contribuem de forma significativa para a melhoria da qualidade do processo ensino 

aprendizagem da matemática, mais especificamente da geometria espacial.    

   

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS     

 

Com o conhecimento do processo histórico da geometria, o educando organiza 

o seu pensamento, faz levantamento de sua importância na sociedade em que se 

encontra inserido, como também compreende e analisa suas características. Muitas 

vezes o educando não consegue fazer a leitura matemática ou relacioná-la com a 

realidade presente, visto que apenas observam e exploram construções, objetos e 

imagens que estão presentes em seu cotidiano, sem saber que existem conceitos 

matemáticos envolvidos. Percebe-se, assim, que os docentes dedicam pouca atenção 

ao estudo da geometria e se limitam apenas a ensinar ao educando relações métricas, 

cálculo de perímetro, áreas e volumes, ou seja, a grande maioria não se aprofunda 

no assunto e não contextualiza este com a resolução de problemas. Pelo contrário, 



restringem as aulas a aplicações de fórmulas sem entendimento de seu sentido e 

origem.     

Diante disso, faz-se necessário pensar que a geometria não é isolada, ela faz 

parte da Matemática e tem grande importância para a compreensão de outros ramos 

desta e de outras Ciências.   Por que isso ocorre?    

Sabe-se que para haver compreensão de um assunto, primeiramente tem que 

se conhecer a origem e a sua importância de fato, para que, por meio dos conceitos, 

a contextualização e a compreensão sejam eficazes.    

Neste contexto, pensa-se que o estudo da geometria permite às pessoas 

pensar com lógica, possibilitando novo nível de pensamento e capacidade de 

raciocínio.    

Diante dessas considerações, no decorrer da Implementação procurou-se 

envolver os alunos na compreensão do conteúdo “Geometria Espacial” por meio do 

resgate histórico e sua importância em nossa realidade, os alunos se sentiram mais 

motivados e curiosos com o ensino da geometria espacial por estar envolvendo 

vídeos, aulas práticas com construções, pesquisas e a própria contextualização das 

situações matemáticas com a sua realidade. Acredita-se que, com a diversidade de 

materiais utilizados, este projeto atingiu seu objetivo, que era amenizar as defasagens 

com relação ao conteúdo básico da Geometria Espacial, mais especificamente dos 

Poliedros de Platão, proporcionando uma aprendizagem efetiva e significativa.   
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