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Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar uma coleção de livros didáticos de Matemática, aprovada pelo 

Plano Nacional do Livro Didático (PNLD/2017) para os Anos Finais do Ensino Fundamental, quanto aos conceitos 

de geometria espacial, bem como verificar se as atividades propostas seguem a perspectiva metodológica da 

Resolução de Problemas. A metodologia escolhida para realização da pesquisa é de cunho qualitativo na forma de 

análise documental, visto que foi analisada uma coleção de livros didáticos. A seleção da coleção levou em 

consideração os dados disponibilizados pelo PNLD/2017 que indicam a coleção com maior número de exemplares 

distribuídos no Brasil. A análise das atividades propostas na coleção permitiu categorizá-las em: identificação; 

cálculo; composição/decomposição; ampliação/redução. Foram categorizadas atividades envolvendo conceitos de 

geometria espacial em todos os volumes da coleção, o que é considerado relevante para a aprendizagem deste 

campo. Contudo, o maior número de atividades categorizadas foi no 7º ano, percebeu-se uma tentativa de esgotar 

os conteúdos de geometria espacial neste ano. Além disso, as categorias mais enfatizadas são identificação e 

cálculo. Atividades de composição/decomposição essenciais ao desenvolvimento do pensamento geométrico 

foram pouco exploradas. Quanto a Resolução de Problemas, pode-se afirmar que a opção é por ensinar para 

resolução de problemas. 

 

 

Palavras-chave: Geometria Espacial. Resolução de Problemas. Ensino Fundamental. 
 

 

Resumen: Este documento tiene como objetivo analizar una colección de libros de texto de Matemáticas, aprobada 

por el Plan Nacional de Libros de Texto (PNLD / 2017) para los Años Finales de la Escuela Primaria, con respecto 

a los conceptos de geometría espacial, así como verificar si las actividades propuestas Siga la perspectiva 

metodológica de la resolución de problemas. La metodología elegida para llevar a cabo la investigación es 

cualitativa en forma de análisis de documentos, ya que se analizó una colección de libros de texto. La selección de 

la colección tuvo en cuenta los datos proporcionados por PNLD / 2017 que indican la colección con el mayor 

número de copias distribuidas en Brasil. El análisis de las actividades propuestas en la colección nos permitió 

clasificarlas en: identificación; calculo composición / descomposición; ampliación / reducción. Las actividades 

que involucran conceptos de geometría espacial se clasificaron en todos los volúmenes de la colección, lo que se 

considera relevante para el aprendizaje de este campo. Sin embargo, el mayor número de actividades clasificadas 

fue en el 7º grado, este año se intentó agotar el contenido de la geometría espacial. Además, las categorías más 

destacadas son la identificación y el cálculo. Las actividades de composición / descomposición esenciales para el 

desarrollo del pensamiento geométrico han sido poco exploradas. En cuanto a la resolución de problemas, se puede 

afirmar que la opción es enseñar para resolver problemas. 

 

 

Palabras clave: geometría espacial. Solución de problemas. Enseñanza fundamental. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O interesse por pesquisar sobre o processo de ensino e aprendizagem de Matemática 

através da Resolução de Problemas emergiu dos estudos e discussões realizados em alguns 

componentes curriculares do Curso de Ciências Exatas – Licenciatura da Unipampa, Campus 

 
1 Acadêmica do Curso de Ciências Exatas – Licenciatura. 
2 Orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso. 
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Caçapava do Sul, em particular, nos estágios curriculares e nas atividades realizadas em função 

da participação no Subprojeto Matemática, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência – PIBID. 

No Curso de Ciências Exatas – Licenciatura são ofertados seis componentes curriculares 

de estágio, a saber: “Cotidiano da Escola: Observação”; “Cotidiano da Escola: Observação e 

Intervenção”; “Cotidiano da Escola: Aulas de Monitoria”; “Cotidiano da Escola: Grupo de 

Estudos Orientados”; “Cotidiano da Escola: Regência I”; e “Cotidiano da Escola: Regência II”. 

Destaca-se as atividades realizadas no componente “Cotidiano da Escola: Aulas de Monitoria”, 

pois este componente tem por objetivo a participação dos licenciandos na elaboração de 

atividades de complementação das aulas desenvolvidas pelo professor supervisor (Monitoria); 

e interação com os estudantes da Educação Básica que apresentam dificuldades no processo de 

ensino e aprendizagem, o que faz com que tenham um contato mais intenso com os desafios 

presentes no contexto escolar. Neste componente, foram realizadas atividades com jogos 

matemáticos e aspectos da história da Matemática para abordar conceitos de números e 

operações, com uma turma de 6ºAno do Ensino Fundamental. 

Também, destaca-se as atividades realizadas no componente “Cotidiano da Escola: 

Grupo de estudo Orientados”, pois este componente tem por objetivo estimular a prática da 

pesquisa como princípio da formação inicial e permanente de professores, bem como 

desenvolver um projeto no âmbito escolar, levando em consideração metodologias 

“alternativas” no ensino de Matemática. Nesta perspectiva, assim como no estágio supracitado, 

foram desenvolvidas atividades com jogos matemáticos e aspectos da história da Matemática 

para abordar conceitos de números e operações, mas agora em duas turmas de 6ºAno do Ensino 

Fundamental.  

Os jogos matemáticos foram escolhidos por entender que favorecem o diálogo, a troca 

de ideias entre professores e estudantes e entre estudantes, a cooperação, a elaboração de 

estratégias para resolver problemas, a criatividade; e por meio dos jogos os estudantes aprendem 

a se organizar. Ao analisar o trabalho desenvolvido com jogos, nos componentes curriculares 

mencionados, foi possível constatar que, nos jogos de aprofundamento de conceitos/conteúdos 

e jogos estratégicos os estudantes tiveram mais facilidades, pois já tinham sido apresentados 

aos conceitos matemáticos envolvidos nos jogos, o que proporcionou mais segurança para 

responder aos questionamentos que surgiram ao longo das partidas.  

Nos chamados jogos de construção, ou seja, jogos em que os estudantes partem de seus 

conhecimentos prévios e através da problematização do conteúdo, inserido no jogo, vão aos 

poucos se apropriando das questões levantadas, construindo, assim, seu conhecimento, 
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constatou-se mais dificuldades, pois por não possuir um aporte teórico do conteúdo, os 

estudantes demoravam mais tempo para se apropriar dos conceitos, demonstraram insegurança 

ao jogar, uma vez que a existência do “paradigma do exercício”3, ainda, tem uma influência 

muito forte nos estudantes. Além disso, pode-se afirmar que o jogo é um recurso eficaz em 

curto prazo, pois analisamos um período curto de aulas, mas que como todo recurso e/ou 

metodologia precisa ser constantemente analisado. 

Ainda, em relação ao trabalho desenvolvido nos componentes curriculares “Cotidiano 

da Escola: Aulas de Monitoria” e “Cotidiano da Escola: Grupo de estudo Orientados”, optou-

se por explorar aspectos da história da Matemática por compreender que antes de trabalhar com 

algum conceito e/ou com um novo recurso é importante contextualizar e familiarizar os 

estudantes quanto aos aspectos históricos. Neste sentido, foram abordadas questões de como 

surgiram os números, como as antigas civilizações começaram a identificar as operações que 

poderiam ser realizadas com esses números. 

Nas atividades realizadas, em função da participação no Subprojeto Matemática, do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, utilizou-se também jogos 

matemáticos como um recurso pedagógico. Os jogos escolhidos foram os chamados jogos de 

aprofundamento, pois sua função foi retomar e aprofundar conceitos/conteúdos já trabalhados 

por professores das turmas em que se realizavam as atividades do PIBID. Destaca-se as 

atividades realizadas em uma turma de 8ºAno do Ensino Fundamental, com 19 estudantes, que 

possuíam dificuldades em relação a conceitos matemáticos e com a utilização de jogos foi 

possível esclarecer várias dúvidas dos estudantes. 

Sublinha-se, também, o componente curricular “Cotidiano da Escola: Regência I”. 

Neste componente curricular, a prática pedagógica foi desenvolvida com uma turma de 6ºAno 

do Ensino Fundamental de uma escola da rede municipal de Caçapava do Sul. Os 

conteúdos/conceitos matemáticos abordados foram: Números e Operações, em particular 

Potenciação, Radiciação, Expressões Numéricas com Potenciação e Radiciação, Divisibilidade. 

Por orientação da professora regente da turma foi dada ênfase para o conteúdo de expressões 

numéricas. Assim, evidenciou-se mais os procedimentos do que os conceitos, contrariando o 

que recomendam os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998). Este 

documento sugere que, no trabalho com os conteúdos relacionados a números e operações é 

importante propor atividades que possibilitem ampliar o sentido numérico e a compreensão do 

 
3 Entende-se por “paradigma do exercício” a seguinte sequência de atividades realizadas em uma aula: professor 

explica conteúdo -> dá exemplos -> passa um modelo -> dá exercícios. 
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significado das operações, ou seja, situações-problema que permitam estabelecer e reconhecer 

relações entre os tipos de números e entre as diferentes operações. Além disso, os PCN 

(BRASIL, 1998) mencionam que as situações-problema devem ser o ponto de partida para o 

processo de ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos, em particular, números e 

operações. 

No estágio supervisionado, Regência I, os problemas foram propostos após a 

apresentação do conteúdo. Em outros termos, o problema não foi tomado como ponto de partida 

para aprendizagem matemática, conforme sugerem pesquisadores matemáticos (ALLEVATO, 

2005; ONUCHIC; ALLEVATO, 2011; VAN DE WALLE, 2009) e orientações curriculares 

nacionais (BRASIL, 1998; BRASIL, 2007) e internacionais (NCTM, 2000). 

Conforme Pereira (2004), pode-se considerar o ensino e aprendizagem de Matemática 

através da resolução de problemas como uma metodologia alternativa para esta área do 

conhecimento. Para a pesquisadora, esta metodologia visa um trabalho centrado no estudante 

ao propor problemas geradores de novos conceitos e novos conteúdos matemáticos, isto é, ao 

tomar o problema como ponto de partida do processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido, 

o estudante participa de forma ativa da construção do seu próprio conhecimento com a 

orientação e a supervisão do professor. Assim, é somente no final desse processo de construção 

que novas ideias construídas são formalizadas, utilizando notação e terminologia corretas, ou 

seja, o aluno é protagonista do desenvolvimento de seu conhecimento, se apropriando das ideias 

aos poucos. 

Para Schroeder e Lester (1989), citado por Allevato (2005), a resolução de problemas 

tem por objetivo desenvolver a compreensão de conceitos matemáticos dos estudantes. A 

resolução de problemas proporciona aos professores verificar se os estudantes entendem 

determinadas ideias matemáticas, porque, geralmente, as dúvidas surgem quando se está diante 

de um problema. 

Na perspectiva dos PCN (BRASIL, 1998), a Matemática ganha significado quando os 

alunos se deparam com situações que lhes desafiam, ou seja, que levam os alunos a pensar e 

organizar ideias para que possam solucionar o problema que lhes foi apresentado. Assim, a 

Matemática deixa de ter como função a replicação de conteúdos e pode mudar a percepção dos 

alunos de que problema é apenas uma forma de aplicação e/ou um procedimento de fazer 

cálculos e aplicar fórmulas anteriormente trabalhadas. 

Ao refletir sobre as atividades desenvolvidas, em particular, nos componentes de estágio 

curricular, verificou-se que conceitos e procedimento da Aritmética foram objetos de ensino e 

pesquisa, principalmente, em função dos currículos das escolas, nas quais os estágios foram 
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desenvolvidos, enfatizarem este campo da Matemática em detrimento aos demais, em 

particular, a Geometria. Dada a importância da aprendizagem de conceitos geométricos na 

Educação Básica e a Resolução de Problemas, optou-se por realizar este trabalho de pesquisa 

com o intuito de ampliar conhecimentos sobre este campo da Matemática e esta metodologia. 

Além disso, é importante considerar o papel do livro didático na prática dos professores de 

Matemática. Segundo Brandão (2014, p. 1), “o livro didático tem um papel importante, pois ele 

auxilia, orienta e até mesmo direciona o currículo escolar e o processo de ensino 

aprendizagem”. 

Diante desse contexto, a questão que norteará esta pesquisa é: De que forma uma 

coleção de livros didáticos de Matemática aborda conceitos de geometria espacial? Assim, 

esta pesquisa tem por objetivos: analisar uma coleção de livros didáticos de Matemática, 

aprovada pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD/2017) para os Anos Finais do Ensino 

Fundamental, quanto aos conceitos de geometria espacial; verificar se as atividades propostas 

seguem a perspectiva metodológica da Resolução de Problemas. 

A metodologia que foi utilizada, nesta pesquisa, é de cunho qualitativo na forma de 

análise documental. Para Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa qualitativa se preocupa com o 

aprofundamento da compreensão do material em estudo, não tendo como preocupação principal 

a representatividade numérica. Optou-se pela análise documental em função da fonte de 

produção de dados, ou seja, coleções de livros didáticos e por entender que este tipo de pesquisa 

visa analisar documentos que ainda não receberam tratamentos analíticos ou que podem ser 

reelaborados conforme objetivos da investigação (FIORENTINI; LORENZATO, 2006). 

Assim, a coleção de livros didáticos selecionada foi a mais escolhida por escolas brasileiras no 

Plano Nacional do Livro Didático - PNLD/2017.  

 

 

2 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: UMA METODOLOGIA DE ENSINO-

APRENDIZAGEM-AVALIAÇÃO 

O ensino e aprendizagem de Matemática por meio da Resolução de Problemas é 

proposto por documentos curriculares de diversos países desde a década de 1980, por exemplo, 

documentos publicados pelo National Council of Teachers of Matemathics4 (NCTM). Estes 

documentos expõem as orientações de pesquisadores acerca desse processo com foco na 

compreensão efetiva dos conceitos matemáticos. Em outros termos, nesse processo de ensino e 

 
4 Conselho Nacional de Professores de Matemática. 
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aprendizagem de Matemática valoriza-se o “fazer matemática”, pois naquela época o foco 

estava voltado para a aprendizagem procedimental. (GUÉRIOS, MEDEIROS JÚNIOR, 2016).  

Segundo Bonini, Druck e Barra (2018, p. 142), “fazer matemática” envolve: partir de 

situações problema, criar ambientes propícios a: levantar hipóteses, desenvolver diferentes 

estratégias de resolução, testar hipóteses, validar soluções, em processos solidários de trocas e 

confrontos de pontos de vista, que envolvem imaginação, investigação, criatividade, análise 

reflexiva, troca de ideias e argumentações. 

Cabe destacar que, nas décadas de 1970 e 1980 ganharam espaços nas escolas as 

publicações de Polya sobre resolução de problemas, em especial, a segunda edição da obra “A 

arte de resolver problemas”, publicada inicialmente em 1945. Segundo Morais e Onuchic 

(2014), nesta obra Polya apresenta uma sequência de quatro fases5 que são desenvolvidas ao 

longo da resolução de problema. Para as pesquisadoras, Polya não pode ser considerado o 

pioneiro a trabalhar com resolução de problemas, mas foi com base nas suas ideias que os 

currículos escolares conseguiram expor uma visão ampla desta metodologia de ensino. Polya 

defendeu a resolução de problemas como metodologia de ensino no Segundo Congresso 

Internacional de Educação Matemática, em 1972, congresso este organizado pelo Comitê 

ICMI- Comissão Internacional de Ensino de Matemática. 

As pesquisas sobre resolução de problemas foram intensificadas após a análise dos 

resultados da reestruturação curricular para atender as ideias propostas no Movimento da 

Matemática Moderna (MMM). Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 

(BRASIL, 1998, p. 19), o Movimento da Matemática Moderna:  

[...] nasceu como um movimento educacional inscrito numa política de modernização 

econômica e foi posta na linha de frente do ensino por se considerar que, juntamente 

com a área de Ciências, ela constituía uma via de acesso privilegiada para o 

pensamento científico e tecnológico. Para tanto procurou-se aproximar a Matemática 

desenvolvida na escola da Matemática como é vista pelos estudiosos e pesquisadores.  

O ensino proposto fundamentava-se em grandes estruturas que organizam o 

conhecimento matemático contemporâneo e enfatizava a teoria dos conjuntos, as 

estruturas algébricas, a topologia etc. 

 

Os currículos norte-americanos seguiram as orientações do MMM da década de 1950 

até o início da década de 1970. No Brasil, o MMM emergiu em 1961 através de cursos para 

professores brasileiros realizados nos Estados Unidos da América, mas sua expansão se deu por 

meio da elaboração e divulgação de livros didáticos. Conforme os PCN (BRASIL, 1998, p. 19), 

a proposta estava fora do alcance dos estudantes, pois o  

 
5 As quatro fases da resolução de problemas proposta por Polya são: 1º) compreender um problema, 2º) estabelecer 

um plano; 3º) executar o plano e 4º) examinar a solução obtida. 
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ensino passou a ter preocupações excessivas com formalizações, distanciando-se das 

questões práticas. A linguagem da teoria dos conjuntos, por exemplo, enfatizava o 

ensino de símbolos e de uma terminologia complexa comprometendo o aprendizado 

do cálculo aritmético, da Geometria e das medidas. (BRASIL, 1998, p. 19). 

 

Segundo Schoenfeld (1991), citado por Morais e Onuchic (2014, p. 24), os resultados 

do MMM estavam distantes do esperado, visto que testes comprovaram que “o nível de 

desempenho dos estudantes em Matemática não havia atingido o mínimo desejado, pois eles 

não aprendiam as abstrações e suas habilidades básicas tinham se perdido na mal sucedida 

pressa de ensinar, às crianças muito jovens, coisas como a nova teoria numérica”.  

Como o MMM não alcançou o sucesso esperado, em 1980, o NCTM expos sugestões 

para o ensino de Matemática no documento intitulado “Agenda para Ação”. Neste documento, 

a resolução de problemas é considerada o foco do processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática. (ALLEVATO, 2005; BRASIL, 1998; MORAIS; ONUCHIC, 2014). Em âmbito 

nacional, os PCN vieram na esteira do movimento promovido pelo NCTM (GUÉRIOS; 

MEDEIROS JÚNIOR, 2016).  

Segundo Allevato (2005), o trabalho desenvolvido na década de 80, em torno da 

resolução de problemas, não proporcionou a melhora esperada no ensino e apresentou 

incoerências. A falta de concordância ocorreu, possivelmente, pelas grandes diferenças 

existentes entre as concepções que pessoas e grupos tinham sobre o significado de resolução de 

problemas ser o foco da Matemática escolar, conforme havia sido recomendado, para os anos 

80, no documento “Uma Agenda para a Ação”. Para Schoenfeld (1994), citado por Morais e 

Onuchic (2014, p. 28), “nas salas de aula americanas, na década de 1980, ‘Resolução de 

Problemas’ passou a significar a simples resolução de problemas com enunciado”. 

Contudo, as propostas elaboradas por diferentes países no período 1980/1995, conforme 

sugestões dos documentos produzidos pelo NCTM, apresentaram alguns pontos de 

convergência, por exemplo:  

● importância do desempenho de um papel ativo do aluno na construção do 

seu conhecimento; 
● ênfase na resolução de problemas, na exploração da Matemática a partir dos 

problemas vividos no cotidiano e encontrados nas várias disciplinas; 
● importância de trabalhar com amplo espectro de conteúdos, incluindo já no 

ensino fundamental, por exemplo, elementos de estatística, probabilidade e 

combinatória para atender à demanda social que indica a necessidade de 

abordar esses assuntos; 
● necessidade de levar os alunos a compreender a importância do uso da 

tecnologia e a acompanhar sua permanente renovação. (BRASIL, 1998, p. 

20) 
 

Allevato (2005), Onuchic e Allevato (2011), Morais e Onuchic (2014), fundamentadas 

em Schroeder e Lester, afirmam que, as diferenças entre pesquisas envolvendo resolução de 
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problemas, nesse período, podem ser categorizadas nas seguintes abordagens de ensino: ensinar 

sobre resolução de problemas; ensinar para resolver problemas; e ensinar via resolução de 

problemas. 

Segundo Allevato e Onuchic (2014, p. 37), “o ensino sobre resolução de problemas 

corresponde a considerá-la como um novo conteúdo”. Esta abordagem segue as ideias de Polya 

para resolver um problema, ou seja, enfatiza-se a elaboração e execução do roteiro de quatro 

passos, já mencionado. Assim, a aprendizagem de conceitos matemáticos fica em segundo 

plano. 

Na abordagem intitulada de ensinar para resolução de problemas, a ênfase não é dada 

na resolução de problemas, mas na Matemática, assim a resolução torna-se um apêndice 

(ALLEVATO; ONUCHIC, 2014). Em outras palavras, os conceitos/conteúdos matemáticos 

são ensinados pelo professor e só após são propostos problemas aos estudantes. Segundo 

Allevato (2005), duas razões explicam as limitações desta visão a respeito da Matemática, a 

saber:  

(...) limita a atividade do aluno à resolução de problemas rotineiros, uma vez que os 

problemas devem exigir a aplicação da teoria matemática já supostamente aprendida 

pelos alunos; e, também, [...] ignora o potencial formador da Matemática, no tocante ao 

desenvolvimento do raciocínio, da capacidade de abstrair, relacionar, representar, tomar 

decisões e, por que não, criar. (ALLEVATO, 2005, p. 55) 

 

Ao contrário das demais abordagem que ora evidenciam a resolução de problemas ora 

a Matemática, o ensino via/através da resolução de problemas busca considerá-las de forma 

concomitante. Nesta perspectiva, os conceitos/conteúdos matemáticos são construídos 

conjuntamente com a resolução de problemas. Para Allevato (2005, p. 62), o ensino via/através 

resolução de problemas não exclui as demais concepções, mas torna-se uma abordagem mais 

completa e abrangente que as demais. Isto porque o professor elabora e/ou escolhe o problema 

levando para os alunos uma questão desafiadora, e se posiciona como observador, levando os 

alunos a serem protagonistas de seu conhecimento, ou seja, o professor exerce o papel de 

problematizador enquanto os alunos buscam alternativas para poder solucionar a situação com 

que se depararam.  

Na perspectiva de ensinar via/através resolução de problemas, um problema "[...] é 

tudo aquilo que não se sabe fazer mas que se está interessado em resolver" (ONUCHIC, 1999, 

p. 215). Em outros termos, "o problema não é um exercício no qual o aluno aplica, de forma 

quase mecânica, uma fórmula ou uma determinada técnica operatória [...]" (ibidem). Assim, 

para Onuchic (1999), um problema tem como função problematizar um conceito/conteúdo e 

não uma aplicação. Dessa forma, o problema deve ser algo que permita ao estudante pensar 
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e/ou planejar ideias para que consiga solucionar o que lhe foi proposto, algo que ele não precise 

obrigatoriamente aplicar uma fórmula já muito bem elaborada (ALLEVATO, 2005). 

Contudo, segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 41), muitos estudantes entendem que 

“resolver um problema significa fazer cálculos com números do enunciado ou aplicar algo que 

aprenderam nas aulas”. Nesta perspectiva, um “problema matemático é uma situação que 

demanda a realização de uma sequência de ações ou operações para obter o resultado, ou seja, 

a solução não está disponível de início, mas é possível construí-la”. 

A concepção de problema apresentada nos PCN (BRASIL, 1998) aproxima-se das 

ideias apresentadas por Onuchic (1999), ao definir que: 

Um problema matemático é uma situação que demanda a realização de uma sequência 

de ações ou operações para obter um resultado. Ou seja, a solução não está disponível 

de início, mas é possível construí-la. Em muitos casos, os problemas usualmente 

apresentados aos alunos não constituem verdadeiros problemas, porque, via de regra, 

não existe um real desafio nem a necessidade de verificação para validar o processo 

de solução. O que é problema para um aluno pode não ser para outro, em função dos 

conhecimentos de que dispõe. (BRASIL, 1998. p. 41) 

 

Sublinha-se que, Allevato e Onuchic (2014), defendem o ensino de Matemática 

via/através da resolução de problemas. As pesquisadoras entendem a resolução de problemas 

como uma metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação. A opção por utilizar uma palavra 

composta justifica-se pelo fato de que esta tem o objetivo de expressar uma concepção em que 

o ensino, a aprendizagem e a avaliação podem ocorrer em conjunto durante a construção do 

conhecimento pelo estudante, com o professor atuando como orientador. Ao orientar os 

estudantes durante a resolução de problemas, o professor pode acompanhar o crescimento dos 

estudantes, verificar as dificuldades, reorientar as práticas de sala de aula, quando necessário, 

entre outras. 

Na metodologia, proposta por Onuchic e Allevato (2014, p. 48), o problema é ponto 

de partida e orientação para a aprendizagem matemática, isto é, o problema é proposto antes 

dos conceitos/conteúdos serem apresentados formalmente aos estudantes, ele expressa 

aspectos-chave desses conceitos/conteúdos e técnicas matemáticas devem ser desenvolvidas na 

busca de respostas razoáveis ao problema dado. A resolução do problema constitui-se “em um 

contexto bastante propício à construção de conhecimento, colocando o aluno no centro das 

atividades de sala de aula de Matemática, sem prescindir do fundamental papel desempenhado 

pelo professor como organizador e mediador no decurso dessas atividades” (ALLEVATO, 

2014, p. 48). Em outros termos, a resolução de problemas ao invés de método para aplicação 

de conceitos já apresentados para os estudantes, passa a ser o meio de adquirir novos 

conhecimentos.  
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3 GEOMETRIA ESPACIAL NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

ALGUNS ENTENDIMENTOS 

A geometria está presente no dia a dia da maioria das pessoas, pois diversas situações 

exigem a mobilização de conceitos deste campo, por exemplo, localizar-se em uma determinada 

rua (paralelismo e perpendicularismo), analisar imagens fotográficas ou reais (congruência, 

semelhança e simetria), ampliar objetos (ampliação e redução), medir objetos (comprimento, 

área, volume). Assim, a geometria auxilia na compreensão e representação do meio em que 

vivemos. Além disso, a geometria é utilizada em várias áreas do conhecimento, por exemplo, 

física, química, biologia e cartografia. (LORENZATO, 1995).  

No processo de ensino e aprendizagem da Matemática, a geometria dedica-se ao estudo 

do espaço e das formas e também das grandezas e medidas. Os PCN (BRASIL, 1998) e a Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) sugerem que o estudo de conceitos 

geométricos seja proposto a partir de situações-problema oriundas de variados contextos 

(mundo físico, própria matemática – relação com outros campos da matemática, outras áreas 

do conhecimento). No que se refere ao contexto “mundo físico”, os conceitos geométricos 

possibilitam aos estudantes desenvolverem “um tipo de pensamento particular para 

compreender, descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive” (BRASIL, 

1998, p. 122). Quanto ao contexto “própria matemática”, eles contribuem, em particular, na 

aprendizagem de números e medidas, pois incentiva o estudante a observar, perceber 

semelhanças e diferenças, identificar regularidades, entre outras. Em relação ao contexto 

“outras áreas do conhecimento”, os conceitos geométricos auxiliam na visualização, 

representação e análise de objetos e fenômenos. Segundo Loureiro (2009, p. 61), “um dos 

grandes valores da geometria é o seu contributo para a representação e para a visualização”. 

Além disso, a geometria “é um campo fértil de situações-problema que favorece o 

desenvolvimento da capacidade para argumentar e construir demonstrações” (BRASIL, 1998, 

p. 122). Para tanto, é importante que o professor organize atividades de modo que os estudantes 

possam investigar, formular e testar hipóteses, argumentar e demonstrar, o que pesquisadores 

(BONINI; DRUCK; BARRA, 2018; ONUCHIC; ALLEVATO, 2014; VAN DE WALLE, 

2009) denominam de fazer matemática, tornado os estudantes protagonistas na elaboração do 

seus conhecimentos. 

Como campo de situações-problema, o estudo do espaço e das formas requer a análise 

de três objetos de natureza diferente, a saber: “a) o espaço físico, ele próprio - ou seja, o domínio 
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das materializações; b) a geometria, concebida como modelização desse espaço físico domínio 

das figuras geométricas; c) o(s) sistema(s) de representação plana das figuras espaciais - 

domínio das representações gráficas” (BRASIL, 1998, p. 122). Em outras palavras, tem-se os 

objetos do espaço físico, que são tridimensionais, e para compreendê-los a geometria os modela 

a partir de diferentes representações (figuras geométricas planas e espaciais). 

Há três questões relativas à aprendizagem que correspondem a esses objetos. Destaca-

se que, estas questões estão ligadas e relacionadas uma com as outras. São elas: “a) a do 

desenvolvimento das habilidades de percepção espacial; b) a da elaboração de um sistema de 

propriedades geométricas e de uma linguagem que permitam agir nesse modelo; c) a de 

codificação e de decodificação de desenhos” (BRASIL, 1998, p. 122). 

Para desenvolver habilidades de percepção espacial, segundo os PCN (BRASIL, 1998), 

o professor pode propor diferentes situações-problema envolvendo a leitura e a utilização de 

mapas e de plantas, bem como a construção de maquetes tridimensionais. Destaca-se as 

maquetes por potencializar a “construção de diferentes vistas do objeto pelas mudanças de 

posição do observador, frequentemente indispensáveis na resolução de problemas que 

envolvem a localização e movimentação no espaço” (BRASIL, 1998, p. 123).  

No que se refere ao trabalho com figuras geométricas, os PCN (BRASIL, 1998) apontam 

inúmeras possibilidades, enfatizando atividades de classificação dessas figuras com base na 

análise de suas propriedades e atividades que exploram a composição e decomposição de 

figuras. São exemplos de atividades de decomposição e composição de figuras geométricas: 

construir a planificação do cubo (decomposição) (Figura 1-a); construir uma pirâmide de base 

triangular dadas as figuras planas que a compõe (composição) (Figura 1-b).  

 

Figura 1: Exemplos de atividades de decomposição e composição 

 

 
Fonte: Livro Didático do 6º ano, p. 136. 
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Quanto aos sistemas de representação plana das figuras espaciais, um dos focos desta 

pesquisa, entende-se que as funções principais da representação figural são: “a) visualizar – 

fazer ver, resumir; b) ajudar a provar; c) ajudar a fazer conjecturas – o que se pode dizer” 

(BRASIL, 1998, p. 125). 

Em relação a visualização, Loureiro (2009, p. 62) entende que, ela “deve ser assumida 

como uma componente fundamental do raciocínio geométrico e do raciocínio matemático em 

geral”, pois “para muitos alunos, a visualização e o raciocínio visual são uma âncora para o 

pensamento matemático e também a primeira oportunidade para participarem na [atividade] 

matemática”. Para Van de Walle (2009, p. 474, grifos nossos), a visualização envolve: 

[...] ser capaz de criar imagens mentais de formas e, então, girá-las mentalmente, 

pensar sobre como elas parecem de diferentes perspectivas – prever os resultados de 

várias transformações. Ela inclui a coordenação mental de duas e três dimensões – 

prever a planificação (desdobramento) de uma caixa ou compreender um desenho 

bidimensional de uma forma tridimensional. Qualquer atividade que requeira que os 

alunos pensem sobre uma forma mentalmente, manipulem ou transformem uma forma 

mentalmente, ou representem uma forma como ela é percebida visualmente vai 

contribuir para o desenvolvimento das habilidades de visualização dos estudantes. 

 

Quanto ao raciocínio espacial, Battista (apud LOUREIRO, 2009, p. 63) define como “a 

capacidade para “ver”, analisar e refletir sobre objetos espaciais, imagens, relações e 

transformações”. Cabe destacar que, “a visualização não restringe ao visual perceptível apenas 

pelo olhar, mas sim expande e se amplia em uma forma de ver cognitivamente” (COUTO; 

RIBEIRO, 2017, p. 176). Para tanto, é essencial  

realizar [atividades] de geometria sobre estruturas geométricas diversificadas, com 

[objetos] geométricos em representações diversas, estabelecendo ligações entre elas. 

O desenvolvimento do raciocínio geométrico tem que se servir de uma diversidade de 

representações e de [ações] adaptadas ao raciocínio a desenvolver. (LOUREIRO, 

2009, p. 62) 

 

Se as atividades propostas aos estudantes não explorarem diversas representações, eles 

correm o risco de ficarem presos as chamadas figuras protótipos, por exemplo só reconhecem 

um quadrado se este for construído com um dos lados paralelos a borda da folha. Assim, “passar 

de uma representação para outra e estabelecer relações entre diversas representações são passos 

indispensáveis para a construção de imagens mentais” (LOUREIRO, 2009, p. 63). 

Os objetivos da Matemática relacionados aos conceitos geométricos para o Ensino 

Fundamental II (do 6º ao 9ºAno) estão organizados nos PCN (BRASIL, 1998) de modo a 

contemplar o desenvolvimento do pensamento geométrico [raciocínio geométrico] e a 

competência métrica. Optou-se por expor estes objetivos em um quadro (Quadro 1), pois facilita 

a compreensão de quais conceitos geométricos são valorizados pela proposta, bem como a 
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concepção de que para aprender estes conceitos eles não devem ser apresentados em apenas um 

ano, mas retomados e aprofundados ao longo de uma etapa. 

 

 

 

Quadro 1: Objetivos de Matemática para os Anos Finais do Ensino Fundamental quanto a Geometria  

 Pensamento geométrico Competência métrica 

Terceiro 

ciclo (6º e 

7º Ano) 

*resolver situações-problema de localização e 

deslocamento de pontos no espaço, reconhecendo nas 

noções de direção e sentido, de ângulo, de paralelismo 

e de perpendicularismo elementos fundamentais para a 

constituição de sistemas de coordenadas cartesianas; 

*estabelecer relações entre figuras espaciais e suas 

representações planas, envolvendo a observação 

das figuras sob diferentes pontos de vista, 

construindo e interpretando suas representações; 

*resolver situações-problema que envolvam figuras 

geométricas planas, utilizando procedimentos de 

decomposição e composição, transformação, 

ampliação e redução. 

*ampliar e construir noções de medida, 

pelo estudo de diferentes grandezas, a 

partir de sua utilização no contexto 

social e da análise de alguns dos 

problemas históricos que motivaram sua 

construção; 

*resolver problemas que envolvam 

diferentes grandezas, selecionando 

unidades de medida e instrumentos 

adequados à precisão requerida. 

Quarto 

ciclo (8º e 

9º Ano) 

*interpretar e representar a localização e o 

deslocamento de uma figura no plano cartesiano; 

*produzir e analisar transformações e 

ampliações/reduções de figuras geométricas planas, 

identificando seus elementos variantes e invariantes, 

desenvolvendo o conceito de congruência e 

semelhança; 

*ampliar e aprofundar noções geométricas como 

incidência, paralelismo, perpendicularismo e 

ângulo para estabelecer relações, inclusive as 

métricas, em figuras bidimensionais e 

tridimensionais. 

*ampliar e construir noções de medida, 

pelo estudo de diferentes grandezas, 

utilizando dígitos significativos para 

representar as medidas, efetuar cálculos 

e aproximar resultados de acordo com o 

grau de precisão desejável; 

*obter e utilizar fórmulas para cálculo 

da área de superfícies planas e para 

cálculo de volumes de sólidos 

geométricos (prismas retos e 

composições desses prismas). 

Fonte: Elaborado com base em Brasil (1998, p. 64-65; 81-82). 

 

Constata-se a partir dos dados do Quadro 1 que, os PCN sugerem que sejam 

desenvolvidos os seguintes conceitos geométricos nos Anos Finais do Ensino Fundamental: 

localização e deslocamento (plano cartesiano); figuras espaciais e planas e suas características; 

decomposição e composição de figuras planas e espaciais; paralelismo, perpendicularismo e 

ângulo; simetrias e homotetias; congruências e semelhanças. Em relação a competência 

métrica, destaca-se o trabalho com diferentes grandezas, uso adequado das unidades de 

medidas, demonstração das fórmulas para o cálculo de área de figuras planas e cálculo de 

volumes de sólidos geométricos. 

Quanto aos conceitos de geometria espacial, verifica-se no Quadro 1 a indicação para 

a realização de um trabalho articulado entre figuras geométricas espaciais e suas representações 

planas. Para tal, pode-se explorar as formas tridimensionais a partir da construção e/ou análise 

dos objetos que estão no espaço sob diferentes pontos de vista.  
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Na BNCC (BRASIL, 2017) os conceitos de Geometria Espacial são apresentados como 

objetos de conhecimento e estão divididos nas unidades temáticas: Geometria e Grandezas e 

Medidas. O documento apresenta para cada objeto de conhecimento habilidades a serem 

desenvolvidas (Quadro 2). 

 

 

Quadro 2: Geometria Espacial na BNCC 

Ano 
Unidades 

temáticas 
Objetos de Conhecimento Habilidades 

6º 

Ano 

Geometria 

Prismas e Pirâmides: 

planificação e relações entre seus 

elementos (vértices, faces e 

arestas). 

Quantificar e estabelecer relações entre o número 

de vértices, faces e arestas de prismas e 

pirâmides, em função do seu polígono da base, 

para resolver problemas e desenvolver a 

percepção espacial. 

Polígonos: classificações quanto 

ao número de vértices, às 

medidas de lados e ângulos e ao 

paralelismo e perpendicularismo 

dos lados. 

Reconhecer, nomear e comparar polígonos, 

considerando lados, vértices e ângulos, e 

classificá-los em regulares e não regulares, tanto 

em suas representações no plano como em faces 

de poliedros. 

Grandezas e 

Medidas 

Problemas sobre medidas 

envolvendo grandezas como 

comprimento, massa, tempo, 

temperatura, áreas, capacidade e 

volume. 

Resolver e elaborar problemas que envolvam 

grandezas comprimento, massa, temperatura, 

área (triângulos e retângulos), capacidade e 

volume (sólidos formados por blocos 

retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, 

sempre que possível, em contextos oriundos de 

situações reais e/ou relacionadas às outras áreas 

do conhecimento 

7º 

Ano 

Grandezas e 

Medidas 

Cálculo de Volume de blocos 

retangulares, utilizando unidades 

de medidas convencionais mais 

usuais. 

Resolver e elaborar problemas de cálculo de 

medida do volume de blocos retangulares, 

envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, 

decímetro cúbico e centímetro cúbico). 

8º 

Ano 

Grandezas e 

Medidas 

Volume de cilindro reto; 

 

Medidas de capacidade. 

Reconhecer a relação entre um litro e um 

decímetro cúbico e a relação entre litro e metro 

cúbico, para resolver problemas de cálculo de 

capacidade de recipientes; 

 

Resolver e elaborar problemas que envolvam o 

cálculo do volume de recipiente cujo formato é o 

de um bloco retangular. 

9º 

Ano 

Geometria 
Vistas ortogonais de figuras 

espaciais 

Reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais 

e aplicar esse conhecimento para desenhar 

objetos em perspectiva. 

Grandezas e 

Medidas 
Volume de Prismas e Cilindros 

Resolver e elaborar problemas que envolvam 

medidas de volumes de prismas e de cilindros 

retos, inclusive com uso de expressões de 

cálculo, em situações cotidianas. 

Fonte: Elaborado com base em Brasil (2017) 
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Constata-se a partir dos dados do Quadro 2 que, a BNCC sugere que sejam 

desenvolvidos os seguintes conceitos relacionados a geometria espacial nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental: figuras espaciais e planas e suas características; decomposição e 

composição de figuras planas e espaciais e vistas ortogonais de figuras espaciais. Em relação a 

competência métrica, destaca-se o trabalho com diferentes grandezas, cálculo de volumes de 

sólidos geométricos e medidas de capacidade.  

A BNCC (BRASIL, 2017) recomenda que, o processo de ensino e aprendizagem da 

geometria não pode ficar reduzido “a mera aplicação de fórmulas de cálculo de área e de volume 

nem às aplicações numéricas imediatas de teoremas sobre relações de proporcionalidade em 

situações relativas a feixes de retas paralelas cortadas por retas secantes ou do teorema de 

Pitágoras” (BRASIL, 2017, p. 270).  

A análise dos PCN (BRASIL, 1998) e da BNCC (2007) mostra que ambas as propostas 

indicam que o trabalho com a geometria espacial deve iniciar nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, retomado e aprofundado ao longo do Ensino Fundamental e Médio. Além disso, 

ambas as propostas sugerem um trabalho articulado entre geometria plana e espacial. 

Conforme Johnston-Wilder e Mason (apud LOUREIRO; CASTRO; PEREIRA, 2017, 

p. 112), a geometria espacial e a plana devem ser ensinadas de modo integrado.  

O que é importante é que o foco seja o raciocínio geométrico e este exige tarefas que 

envolvam os alunos em manipulações apropriadas, que proporcionem oportunidades 

para dar sentido às relações geométricas e para ver essas propriedades como 

invariantes, independentes de uma situação particular, e passar a raciocinar com base 

nessas propriedades. 

 

Nesta perspectiva, considera-se importante elaborar e realizar atividades focadas na 

relação 3D-2D, por exemplo, atividades de composição e decomposição como as apresentadas 

na Figura 1. Outra atividade importante para o desenvolvimento do raciocínio geométrico e 

espacial refere-se à ação de classificar. Segundo Couto e Ribeiro (2017), embasados em De 

Villiers (1994)6, a ação de classificar pode ser entendida de diferentes formas, a saber: 

classificação exclusiva e inclusiva. Entende-se por classificação exclusiva ou disjunta formar 

subconjuntos distintos, sem elementos em comum entre os elementos que o compõe e por 

classificação inclusiva formar subconjuntos com elementos que possuem propriedades em 

comum.  

Um exemplo destas classificações pode ser observado na atividade apresentada na 

Figura 2. Nesta atividade espera-se dos estudantes, em um primeiro momento, a formação de 

 
6 DE VILLIERS, Michael. The Role and Function of a Hierarchical Classification of Quadrilaterals. The Learning 

of Mathematics, v. 14, n. 1, p. 11–18, Feb 1994. 
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dois subconjuntos distintos – poliedros e não poliedros (classificação exclusiva), mas dentro 

desta atividade no subconjunto poliedros (classificação inclusiva) pode-se investigar as 

características de alguns sólidos geométricos que tem características em comum e formar mais 

subconjuntos, por exemplo, pirâmides e prismas. 

 
 

Figura 2: Exemplo de atividade que exige a classificação de figuras espaciais 

 
Fonte: Livro Didático do 7º ano, p. 163. 

 

Diante desse contexto, torna-se relevante “compreender quais os conceitos e relações 

geométricas que são favoráveis ao desenvolvimento do raciocínio geométrico e espacial e como 

é que estes podem ser trabalhados na aprendizagem da geometria” (LOUREIRO; CASTRO; 

PEREIRA, 2017, p. 112) na Educação Básica, em particular, nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, nível de ensino foco desta investigação. 

 

 

4 A GEOMETRIA ESPACIAL NUMA COLEÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE 

MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Nesta seção será apresentada a análise da coleção de livros didáticos quanto aos 

conceitos de geometria espacial. Para tanto, primeiramente, será exposta a organização e 

algumas características desta coleção, segundo avaliação do guia do PNLD/2017 (BRASIL, 

2016). 

A coleção selecionada, conforme critérios apresentados na Introdução, é composta por 

quatro livros didáticos (volumes), elaborados para os Anos Finais do Ensino Fundamental (6º, 

7º, 8º e 9º anos). Em cada livro didático, os conteúdos são organizados em unidades, 

subdivididas em itens, na sequência são propostos exemplos e exercícios. As unidades são 

finalizadas pelas seções: Revisando e Autoavaliação, com testes sobre o conteúdo proposto. 

(BRASIL, 2016). Há, ainda, outras seções ao longo das unidades, a saber: “Desafios; Vale a 

pena ler, “que apresentam textos referentes à história da Matemática ou de ampliação do 

conteúdo”, e Seção Livre, com curiosidades, situações do cotidiano ou questões 
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interdisciplinares” (BRASIL, 2016, p. 58, grifos nossos). São identificados no final de cada 

volume: sugestões de livros e sites para o estudante, referências bibliográficas, materiais para 

o desenvolvimento de algumas atividades (malhas quadriculadas, moldes de figuras 

geométricas), bem como as respostas de atividades (BRASIL, 2016). 

Conforme os avaliadores escolhidos pelo PNLD/2017, a abordagem dos conteúdos 

matemáticos é realizada a partir de exemplos que permitem uma sistematização adequada das 

temáticas apresentadas. “No entanto, muitas vezes, essas sistematizações são seguidas de uma 

quantidade excessiva de atividades que visam, prioritariamente, a verificação ou a aplicação 

imediata dos conceitos trabalhados” (BRASIL, 2016, p. 57). Além disso, os avaliadores do 

PNLD/2017 (BRASIL, 2016), entendem que a coleção ressalta a importância dos 

conhecimentos matemáticos na resolução de situações do dia a dia e de outras áreas do 

conhecimento. No entanto, as conexões entre a Matemática e outras áreas do conhecimento são 

pouco aprofundadas.  

Esta opção metodológica pode limitar o desenvolvimento do pensamento geométrico, 

pois para este desenvolvimento torna-se importante a escolha de situações-problema que exijam 

dos estudantes a compreensão, descrição e representação de forma organizada do mundo em 

que vivem, bem como a capacidade de argumentar e construir demonstrações (BRASIL, 1998). 

Entende-se que a Resolução de Problemas como metodologia de ensino-aprendizagem-

avaliação pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento geométrico, assim, a coleção 

deveria propor situações de caráter investigativo que proporcionam ao estudante a elaboração 

e teste de conjecturas, argumentação e demonstração. Além disso, a utilização de materiais para 

a construção de objetos geométricos (régua, esquadro, compasso) deve ser incentivada. 

Conforme os avaliadores do PNLD/2017, estes materiais são “pouco utilizados em atividades 

de construção do conhecimento matemático” (BRASIL, 2016, p. 62). 

A Figura 3 exibe a distribuição dos conteúdos matemáticos apresentados em cada livro 

didático que compõe a coleção, a partir dos blocos de conteúdo, propostos nos PCN (BRASIL, 

1998). 

Ao analisar o gráfico (Figura 3) verifica-se que os conteúdos relacionados ao campo da 

geometria são propostos em todos os volumes, assim como o bloco Grandezas e Medidas, foco 

deste trabalho em função da grandeza volume. 
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Figura 3: Distribuição dos conteúdos matemáticos expostos nos livros 

didáticos da coleção analisada 

 
Fonte: Brasil, 2016, p. 60. 

 

Em relação aos conteúdos de geometria, os avaliadores do PNLD/2017 afirmam que: 

[...] começam a ser trabalhados por meio da observação de objetos do mundo físico, 

associados a figuras geométricas espaciais e planas. Essa escolha permite a 

observação de regularidades e a familiarização com as propriedades dessas figuras. 

Entretanto, na abordagem dos conceitos geométricos básicos a atenção dada à 

nomenclatura é excessiva. Observa-se, ainda, que os exercícios de observação e 

classificação são privilegiados em detrimento das atividades investigativas. Também 

verifica-se uma inadequação ao se denominar vista superior a planta baixa de uma 

residência. (BRASIL, 2016, p. 61) 

 

Percebe-se na avaliação, exposta no guia do PNLD/2017, que a coleção ao propor o 

estudo de conteúdos de Geometria opta pela analise de situações reais que envolvem figurais 

espaciais e planas, recomendações estas expostas nas propostas curriculares (BRASIL, 1998; 

RIO GRANDE DO SUL, 2009; BRASIL, 2017). Esta escolha indica que conceitos 

relacionados a geometria espacial, em especial, figuras espaciais, são propostos juntamente com 

conceitos de geometria plana. Considera-se que esta escolha contribui na aprendizagem de 

conceitos de geometria espacial e incentiva o professor a trabalhar estes conceitos desde o 

Ensino Fundamental, pois, geralmente, deixa-se este campo da geometria para o Ensino Médio.  

Contudo, os avaliadores do PNLD/2017 sinalizam para uma ênfase em atividades que 

exigem apenas observação e classificação (determinar que algo pertence a uma categoria ou 

classe, por exemplo, classificar figuras geométricas segundo suas dimensões, segundo 

quantidade de lados etc.), em detrimento de atividades investigativas (buscar por si próprio 

saber aquilo que  ainda não se conhece). Além disso, mencionam que no estudo de conceitos 
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geométricos a ênfase para a nomenclatura. Sublinha-se que é importante para os objetivos deste 

trabalho analisar se as atividades que envolvem conceitos de geometria espacial requerem 

apenas observação e classificação. 

Quanto ao bloco grandezas e medidas, em particular volumes, os avaliadores 

mencionam que: “no estudo das grandezas geométricas, objetos geométricos são confundidos 

com as grandezas associadas a eles, em particular no caso de uma superfície e sua área. Também 

a justificativa dada para o cálculo do volume do cilindro requer mais clareza” (BRASIL, 2016, 

p. 61). Diante desta afirmação, torna-se necessário verificar com mais detalhes como a grandeza 

volume é tratada na coleção. 

Ao analisar a coleção de livros didático identificou-se atividades envolvendo conceitos 

de geometria espacial nos seguintes volumes e unidades, expostos no Quadro 3.  

 

Quadro 3: Volumes e capítulos com atividades envolvendo conceitos geométricos  

 Unidades Quantidade de Atividades 

6º ano 
Unidade 8: Espaço e Forma 43 

Unidade 14: Medidas 17 

7º ano 

Unidade 7: Sólidos Geométricos 60 

Unidade 8: Áreas e Volumes 11 

Unidade 9: Equações 1 

8º ano 

Unidade 2: Potenciação e Notação Científica 2 

Unidade 3: Radiciação 5 

Unidade 4: Cálculo Algébrico 4 

Unidade 8: Sistema de Equações 1 

9º ano 

Unidade 1: Potenciação e Radiciação 4 

Unidade 2: Equações do 2º Grau 2 

Unidade 6: Teorema de Tales e Semelhança de Triângulos 1 

Unidade 7: Relações Métricas nos Triângulos Retângulos 2 

Unidade 9: Círculo e Cilindro 16 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A análise das atividades propostas na coleção de livros didáticos quanto a geometria 

espacial permitiu classificá-las em quatro categorias: identificação, cálculo, 

composição/decomposição, redução/ampliação. 

Antes de apresentar e analisar os dados classificados na categoria identificação esta será 

caracterizada. Identificar, segundo o documento de referencia do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) (BRASIL, 2018, p. XXI), é “recuperar na memória conhecimento 

relevante de forma a compará-lo com as informações e dados apresentados; estabelecer ou 

indicar o que algo é ou quem alguém é”, por exemplo, identificar uma figura geométrica pelo 

seu nome, atividade esta exemplificada na Figura 4. 
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Figura 4: Identificação de Figuras Geométricas 

 
Fonte: Livro didático do 6º Ano, p. 129. 

 

Na atividade reproduzida na Figura 4 pretende-se que o estudante identifique e 

classifique as figuras geométricas, ou seja, ele deve observar cada figura e suas características 

a fim de identificar quais são poliedros e quais não são, fazendo isto estará, também, 

classificando estes objetos. 

Foram contabilizadas, nesta categoria, atividades que requerem, também, associar, 

classificar e nomear. Associar significa estabelecer correspondências entre ideias, objetos, etc, 

por exemplo, associar uma representação de uma figura geométrica espacial a imagens de 

objeto de uso cotidiano (Figura 5).  

 

Figura 5: Esfera 

 
Fonte: Livro didático do 7º ano, p. 170. 
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Classificar é entendida como a ação de determinar que algo pertence a uma categoria ou 

classe, por exemplo, classificar as figuras geométricas em espaciais ou plana. Reiterando que 

há diferentes tipos de classificação, segundo Couto e Ribeiro (2017), embasados em De Villiers 

(1994), classificação inclusiva e exclusiva. A atividade reproduzida na Figura 6 envolve uma 

classificação exclusiva, pois separa o conjunto de figuras geométricas em figuras planas e não 

planas (subconjuntos sem características em comum). 

 

Figura 6: Exemplo de classificação exclusiva 

 
Fonte: Livro didático do 6º Ano, p. 128 

 

A ação de nomear significa recuperar na memória o nome de algo ou alguém, por 

exemplo, nomear determinada figura geométrica (Figura 7). A atividade reproduzida na Figura 

7 requer a nomeação das figuras geométricas. Para tanto, é preciso identificar as figuras que 

formam a base de cada figura espacial. 

 

Figura 7: Exemplo de atividade que exige nomear 
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Fonte: Livro Didático do 7º ano, p. 163. 

 

Na coleção de livros didáticos foram classificadas 115 atividades nesta categoria. O 

maior número de atividades foi identificado no 7º ano com 63 atividades, seguido do 6º ano 

com 38 atividades e 8º e 9º ano com 7 atividades mapeadas em cada um. Os dados indicam que 

nos últimos anos o número de atividades diminui consideravelmente. Uma interpretação para 

este resultado está no fato de que no 8º e 9º ano os conceitos propostos na coleção enfatizam a 

geometria plana (retas e ângulos, triângulos, circunferência, círculo, razões trigonométricas, 

teorema de Pitágoras). Constata-se que os autores da coleção não mantêm em todos os volumes 

a relação entre geometria espacial como sugerem Johnston-Wilder e Mason (apud LOUREIRO; 

CASTRO; PEREIRA, 2017) e as propostas curriculares (BRASIL, 1998; BRASIL, 2017). 

Dentre as atividades classificadas, nesta categoria, destaca-se as que envolvem a análise 

de objetos tridimensionais a partir de diferentes vistas, pois estas contribuem no 

desenvolvimento da percepção espacial (BRASIL, 1998; LOUREIRO, 2009). Na coleção de 

livros didáticos foram identificadas 3 atividades envolvendo vistas. Um exemplo destas 

atividades pode ser observado na Figura 8. 

 

Figura 8: Exemplos de atividades de “vistas” 

 
Fonte: Livro didático do 7º ano, p. 171. 

 

Nesta perspectiva, as orientações curriculares (BRASIL, 1998; BRASIL, 2017), 

enfatizam o uso de maquetes, que por sua vez, têm por objetivo contribuir para melhorar as 

imagens visuais dos estudantes e favorecer a construção de diferentes vistas do objeto pelas 

mudanças de posição do observador, indispensáveis na resolução de problemas que envolvem 

a localização e movimentação no espaço. 

Ao analisar as atividades classificadas, nesta categoria, quanto a Resolução de 

Problemas, verificou-se que são apresentadas, na maioria das vezes, após o conteúdo, 

contradizendo o que as orientações curriculares nacionais (BRASIL, 1998; BRASIL, 2017), 

internacionais (NCTM, 2000), e pesquisadores (ALLEVATO, 2005; ONUCHIC; 

ALLEVATO, 2011; VAN DE WALLE, 2009) enfatizam, ou seja, que o problema deve ser 

ponto de partida para trabalhar os conteúdos. Sendo assim, perde-se a oportunidade de partir 
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dos conhecimentos dos estudantes e explorar problemas de diversos contextos, principalmente 

do mundo físico. 

Assim como na categoria anterior, antes de apresentar e analisar os dados classificados 

na categoria cálculo, esta será caracterizada. Calcular, segundo o documento de referencia do 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) (BRASIL, 2018, p. XXI), é “obter resultado 

para uma tarefa, a partir da aplicação de um ou mais procedimentos (algoritmos, técnicas, 

métodos, etc.)”, por exemplo, determinar a área da secção definida no cubo (Figura 9). Destaca-

se que, nesta atividade (Figura 9), o estudante não precisa identificar a secção, apenas 

determinar a medida da aresta do cubo e da diagonal de uma das faces. Contudo, para o 

desenvolvimento do pensamento geométrico é relevante que o professor proponha atividades 

nas quais o estudante precisa identificar o polígono definido a parti de uma secção no sólido. 

 

Figura 9: Atividade que exige cálculo 

  
Fonte: Livro Didático do 7º Ano, p. 199. 

 

Na coleção de livros didáticos foram classificadas 113 atividades nesta categoria. O 

maior número de atividades foi identificado no 7º ano com 44 atividades, seguido do 6º ano 

com 37, 9º ano com 22 e 8º ano com 10 atividades mapeadas. Os dados mostram que a 

competência métrica, sugerida nos PCN (BRASIL, 1998) e indicada na BNCC (2017) ao tratar 

de conceitos geométricos, é contemplada na coleção de livros didáticos, principalmente, ao 

abordar a grandeza volume. As atividades exploram o cálculo do volume de blocos 

retangulares, sem e com o uso de fórmulas, volume do cubo, da esfera e do cilindro.  
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Atividades visando o desenvolvimento da competência métrica, também, foram 

exploradas no cálculo do número de vértices, faces e arestas; relação entre unidades de medida, 

volume e capacidade.  

Em relação a Resolução de Problemas, pode-se afirmar que as atividades classificadas, 

nesta categoria, foram propostas após serem apresentados conceitos e procedimentos para 

resolução destas, o que não contempla a proposta de ensino-aprendizagem-avaliação sugerida 

por Allevato (2005), Onuchic e Allevato (2011). Este resultado corrobora com a avaliação 

exposta no PNLD/2017 ao afirmarem que, geralmente, as atividades visam a aplicação imediata 

dos conceitos explicitados na introdução das unidades.  

Foram identificadas na coleção de livros didáticos 15 atividades envolvendo a ação de 

compor e/ou decompor, atividades estas classificadas na categoria composição/decomposição. 

Compor “é ação ou efeito de compor, formar um todo” e decompor é “a separação dos 

elementos constitutivos de um todo” (BRASIL, 1998, p. 86), por exemplo, determinar o volume 

de uma pirâmide a partir da composição/decomposição em tetraedros.  

Nesta categoria, o maior número de atividades foi identificado no 7º ano, contendo 8 

atividades, seguido do 6º ano com 5. No 8º e 9º ano foi categorizada apenas uma atividade em 

cada ano. As atividades mapeadas no 7º ano estão distribuídas na unidade 7 denominada 

“Sólidos Geométricos” (7 atividades) e na unidade 8 intitulada “Áreas e Volumes” (1 

atividade); no 6º ano as cinco atividades foram mapeadas na unidade 8 denominada “Espaço e 

Forma”; no 8º ano a única atividade foi localizada na unidade 3 intitulada “Radiciação” (Figura 

10-a); e no 9º ano a única atividade localiza-se na unidade 9 denominada “Círculo e Cilindro” 

(Figura 10-b). 

 

Figura 10: Atividades de Decomposição 

 

 

 
Fonte: Livro Didático do 8º ano, p. 70 e 9º ano, p. 240  
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Atividades envolvendo composição/decomposição são fundamentais para o 

desenvolvimento do raciocínio geométrico e espacial (BRASIL, 1998; BRASIL, 2017; 

LOUREIRO, 2009; VAN DE WALLE, 2009), pois possibilitam identificar as características 

de figuras espaciais e associá-las as planificações (vice-versa). Dada a importância de tais 

atividades na aprendizagem de conceitos geométricos e consequentemente no desenvolvimento 

do raciocínio geométrico e espacial, o número de atividades propostas na coleção é muito 

pequeno comparado com o número de atividades identificadas nas categorias identificar (115) 

e cálculo (113). Além disso, o maior número de atividades classificadas nas categorias 

identificação, cálculo e composição/decomposição foi no 7º ano. Este resultado indica que há 

uma tendência de esgotar a abordagens de alguns conceitos em um único ano, o que mostram 

indícios de uma ideia de currículo linear, isto é, que não valoriza a abordagem retomada e 

ampliação de conceitos em todos os anos. 

Foram identificadas na coleção de livros didáticos atividades que requerem a ação de 

redução e/ou ampliação. Reduzir refere-se “a ação de diminuir, tornar menor”, por exemplo, 

reduzir um bloco retangular, mantendo a proporcionalidade. Ampliar significa “o ato ou efeito 

de tornar maior”, por exemplo, ampliar uma pirâmide. A atividade reproduzida na Figura 11 

requer a construção de um bloco retangular, tendo a metade da medida das arestas de um outro 

bloco retangular dado na representação figural. Esta atividade tem por objetivo desenvolver a 

habilidade de ampliar e reduzir um objeto, levando em consideração a proporcionalidade de 

suas medidas, ou seja, esta atividade demanda o conhecimento e manuseio de instrumentos 

(régua, lápis) por parte do aluno, bem como a identificação das características da figura 

geométrica. 

 

Figura 11: Redução e Ampliação de figuras geométricas. 

 
Fonte: Livro Didático do 6º ano, p. 136. 

 

Na coleção de livros didáticos foi classificada, nesta categoria, apenas a atividade 

exposta na Figura 11, sendo esta identificada no 6º ano. Este resultado contradiz as 

orientações/indicações dos documentos curriculares (BRASIL, 1998; BRASIL, 2017) que 
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enfatizam a abordagem de situações que demandem a ampliação e redução de figuras, segundo 

uma razão para identificação dos elementos que não se alteram (medidas dos ângulos) e dos 

que se modificam (medidas dos lados, perímetro, área e volume). 

Vale ressaltar que, foram categorizadas 55 atividades simultaneamente nas categorias 

identificação e cálculo. O maior número de atividades foi identificado no 7º ano com 29 

atividades categorizadas, seguido do 6º ano com 15, 8º ano com 6 e 9º ano com 5 atividades 

mapeadas. A atividade reproduzida na Figura 12 requer identificação do sólido geométrico de 

acordo com suas características e o cálculo – este por sua vez pode ser feito através da 

observação e contagem no desenho apresentado, como também utilizando a relação existente 

entre o número de vértices, faces e aresta. 

 

Figura 12: Hexágono identificação e cálculo 

 
Fonte: Livro Didático do 6º ano, p. 135 

 

Na perspectiva da Resolução de Problemas, a atividade apresentada na Figura 12 pode 

ser tomada como ponto de partida para generalização da Relação de Euler, uma vez que a 

mesma explora o número de vértices, faces e arestas. No entanto, os autores não propõem no 6º 

ano o cálculo do o número de vértices, faces e arestas para outros sólidos, o que dificulta a 

identificação de um padrão, sendo proposto apenas no 7º ano (Figura 13).  

A atividade apresentada na Figura 13 explora a Relação de Euler, instigando os 

estudantes a observarem as relações existentes entre o número de vértices, faces e arestas, 

primeiramente, dos prismas e depois das pirâmides ao organizarem os dados em uma tabela. A 

generalização exposta pelos autores não é dada na representação algébrica. Destaca-se que esta 

atividade apresenta indícios de ensinar através resolução de problemas, ou seja, os estudantes 

tem a oportunidade de apresentar conjecturas, testá-las, argumentar e generalizar. 
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Figura 13: Relação de Euler 

 
Fonte: Livro Didático do 7º ano, p.162 

 

Outra atividade classificada, nesta categoria, envolve o conceito de secções7. Na coleção 

de livros didáticos foi identificada apenas uma atividade envolvendo a secções de figuras 

geométricas espaciais. Esta atividade pode ser observada na Figura 14. 

 

Figura 14: Secções de um sólido geométrico 

 
Fonte: Livro Didático do 7º ano, p. 171. 

 

Para Silva, Souza e Santos (2009), atividades envolvendo secções contribuem no 

desenvolvimento das capacidades de visualização e representação (LOUREIRO, 2009), pois 

possibilita ao estudante criar imagens mentais, girá-las e pensar sobre como elas parecem de 

diferentes perspectivas, prevendo assim os resultados de várias transformações. 

A atividade reproduzida na Figura 15, assim como a exposta na Figura 13, apresenta 

indícios de ensinar através da resolução de problemas, pois possibilita aos estudantes fazer 

matemática (ONUCHIC; ALLEVATO, 2011; VAN DE WALLE, 2009), isto é, eles podem 

levantar conjecturas, testá-las, argumentar, generalizar. Esta atividade pode ser observada na 

Figura 15.  

 
7 “A interseção de um plano com um sólido é uma superfície que chamamos seção do sólido pelo plano dado” 

(MACHADO, 1988, p. 91) apud Silva, Souza e Santos (2009, p.20). 
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Figura 15: Atividade Investigativa 

 
Fonte: Livro Didático do 7º ano, p.172. 

 

Já nas categorias cálculo e decomposição/composição foi categorizada apenas uma 

atividade, sendo está localizada no livro didático 7º ano. Esta atividade é exposta na Figura 16. 

Segundo Salin (2013), ao iniciar o estudo da Geometria Espacial, uma grande ênfase é dada à 

visualização de situações geométricas e à sua representação no plano, pois, considera-se que 

sem tais habilidades, é praticamente impossível desenvolver qualquer trabalho em Geometria. 

Em contraponto as propostas curriculares (BRASIL, 1998, BRASIL, 2017), enfatizam a 

relevância do trabalho com a planificação de figuras espaciais, pois auxilia na visualização e 

representação (Loureiro, 2009).  

De acordo com Piaget e Inhelder (apud VIANA, 2015), a operação de planificar figuras 

está ligada à coordenação entre diferentes pontos de vista da figura tridimensional, o que 

corresponde à construção das noções projetivas pelo indivíduo importantes ao desenvolvimento 

do raciocínio espacial. 

 

Figura 16: Construindo uma Caixa 

 
Fonte: Livro Didático do 7º ano, p. 199. 

 

Vale ressaltar que, foi na categoria de decomposição foram identificadas 2 atividades 

que sugeriam um desenvolvimento investigativo que poderiam levar aos estudantes a 

formulação de conjecturas, testá-las, argumentar e generalizar. Os objetivos dessas atividades 

estão na perspectiva de ensinar através da resolução de problemas e mostram-se relevantes, 
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pois proporciona aos estudantes serem protagonistas na construção de novos conhecimentos, 

ao invés de somente aplicar conceitos já apresentados pelo professor. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise da coleção de livros didáticos indica que em todos os volumes foram 

categorizadas atividades envolvendo conceitos de geometria espacial, o que é considerado 

relevante para a aprendizagem deste campo. Contudo, a maioria das atividades categorizadas 

foi identificada em unidades que tratavam especificamente de conteúdos do campo Espaço e 

Forma ou Grandezas e Medidas, revelando que a relação entre os vários campos da matemática 

no que tange a geometria espacial é praticamente inexistente. Além disso, percebeu-se a 

tentativa de esgotar os conteúdos de geometria espacial, propostos nos PCN (BRASIL, 1998) e 

BNCC (BRASILL, 2017), no volume do 7º ano, indicando uma concepção de currículo linear. 

Quanto às categorias de análise (identificação, cálculo, composição/decomposição e 

redução/ampliação), constatou-se que as mais exploradas foram a identificação e o cálculo, uma 

vez que foram as categorias com maior número de atividades mapeadas a saber: identificação 

(115 atividades), cálculo (113 atividades), isto mostra uma ênfase maior para atividades de 

aplicação imediata do conteúdo, contradizendo o que as orientações curriculares nacionais 

(BRASIL, 1998, BRASIL, 2017), internacionais (NCTM, 2000), e pesquisadores 

(ALLEVATO, 2005; ONUCHIC; ALLEVATO, 2011; VAN DE WALLE, 2009) enfatizam, ou 

seja, que o problema deve ser ponto de partida para trabalhar os conteúdos. Sendo assim, perde-

se a oportunidade de partir dos conhecimentos dos estudantes e explorar problemas de diversos 

contextos, principalmente do mundo físico. 

Em relação a metodologia de Resolução de Problemas, apenas duas atividades foram 

organizadas com o objetivo de ensinar através da resolução de problemas, este dado é 

considerado preocupante, pois a pesquisas na área da Educação Matemática e propostas 

curriculares recomendam aos professores um trabalho na perspectiva metodológica da 

Resolução de Problemas e sendo o livro didático uma das fontes para a elaboração de 

planejamentos este deveria propor mais situações neste viés. 

Sendo assim, é importante que professor, a fim de ampliar seus conhecimentos, tenha a 

disposição mais de uma coleção de livros didáticos para elaborar seus planejamentos, em 

especial, acerca de conteúdos de geometria espacial. O livro didático é um eficiente recurso de 

aprendizagem no contexto escolar. Para tanto, depende de uma escolha e utilização adequada, 
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fato este que reafirma a importância de pesquisas que realizam análises detalhadas desse 

recurso. 
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