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Resumo:  

Este artigo apresenta o relato de experiência advinda da realização de três oficinas 

pedagógicas sobre diferentes temas da Geometria desenvolvidas com estudantes do 9º ano 

do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio de uma instituição pública de Porto 

Alegre, no RS. Essas oficinas objetivaram desenvolver os temas Teorema de Pitágoras, 

poliedros de Platão e área e volume de sólidos geométricos, por meio de alternativas 

diferenciadas: o uso de jogos e da música como estratégias de ensino e a Modelagem 

Matemática como método de ensino. A partir da participação no Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 

PIBID/PUCRS, na área de Matemática, obteve-se subsídios teóricos e práticos que 

possibilitaram elaborar tais propostas. Apresenta resultados que mostram a eficácia das 

propostas para aprimorar a visão geométrica dos estudantes, possibilitando-os a 

compreensão e a interação no mundo tridimensional onde vivem.  

 

Palavras-chave: Geometria; Jogos; Modelagem Matemática; Música; PIBID/PUCRS.  

1. Introdução  

Durante a realização de atividades oportunizadas pelo Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 

PIBID/PUCRS, na área de Matemática, foi possível perceber que os estudantes atendidos 

pelo programa apresentavam grandes dificuldades na disciplina de Matemática, 

principalmente, no que se refere aos conhecimentos de Geometria. A partir do 
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acompanhamento desses estudantes em aulas de reforços e de algumas monitorias 

constatou-se que alguns não conseguiam visualizar os teoremas e outras afirmações 

matemáticas transmitidas pelo professor, em sala de aula, como verdades abstratas, sem 

experimentação que comprovassem a sua veracidade. Efeito disso era o desinteresse pelas 

aulas e, conseqüentemente, um baixo rendimento nas atividades avaliativas.  

Fazem parte do PIBID/PUCRS de Matemática quatro escolas estaduais com seus 

respectivos professores supervisores e, para cada escola são direcionados cinco estudantes 

do curso de Licenciatura em Matemática, totalizando 24 bolsistas. Buscando aprimorar a 

visão geométrica dos alunos e oportunizá-los a experimentar um ensino onde são 

considerados os principais agentes em sua própria aprendizagem, foram propostas três 

oficinas pedagógicas sobre diferentes temas da Geometria para estudantes de uma das 

escolas vinculadas ao PIBID/PUCRS, situada no município de Porto Alegre, no RS. Os 

temas desenvolvidos foram o Teorema de Pitágoras em turmas de 9º do Ensino 

Fundamental, poliedros de Platão e área e volume de sólidos geométricos em turmas de 3º 

ano do Ensino Médio.  

Metodologicamente, buscou-se utilizar alternativas diferenciadas daquelas 

utilizadas tradicionalmente pelo professor que possibilitassem atrair a atenção e o interesse 

dos estudantes pelas aulas de Matemática e tornar sua aprendizagem mais contextualizada.  

Para tanto, foram desenvolvidas oficinas pedagógicas com o uso dos jogos e da 

música como estratégias de ensino e a Modelagem Matemática como método de ensino. Os 

jogos quando bem elaborados, segundo Lara (2011), tornam-se aliados para despertar a 

curiosidade, criatividade e raciocínio lógico dos alunos. Já a música é uma arte que faz 

parte da linguagem universal e que possibilita tratar sobre qualquer assunto de forma 

lúdica e divertida. Por fim, a Modelagem Matemática, considerada como um método de 

pesquisa, pode também, conforme Biembengut e Hein (2011), ser restrita aos conteúdos 

programáticos da sala de aula, tratada como um método de ensino, designado pelos autores 

como Modelação Matemática.  

2. Geometria e oficinas pedagógicas  

O ensino por meio de oficinas pedagógicas torna-se adequado quando permite a 

construção do conhecimento, por meio da troca de experiências entre estudantes e 

professores adquiridas em um espaço onde a aprendizagem ocorre de maneira autônoma 
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com a exploração de recursos instrucionais. Vieira e Volquind (2002) caracterizam oficina 

como “[...] um espaço e um tempo, provocadora de experiências, necessariamente 

socializadas”, apontando para três instâncias que devem se integrar nas oficinas: “o 

processo pedagógico, o qual supõe intervenções didáticas; a reflexão teoria-prática 

permitindo pôr teoria em ação; a relação de interdisciplinaridade visando a unidade do 

saber” (p. 13).  

Dessa forma, a Geometria torna-se uma área da Matemática propícia a ser 

explorada em oficinas pedagógicas, pois é rica em materiais concretos que podem e devem 

ser manipulados pelos estudantes. Tal manuseio propicia que abstraiam conceitos e 

propriedades importantes para sua aprendizagem.    

De acordo com Portanova (2005), a Geometria por inúmeras razões pode ser 

considerada uma habilidade básica. Entre essas razões, destaca-se que a Geometria: 

- é um instrumento para a comunicação, uma vez que utilizamos comumente em 

nosso vocabulário termos como ponto, linha, plano, curva, paralelo, entre outros, e por ser 

essencial na localização de pessoas e endereços; 

- possui importantes aplicações na vida real, por exemplo, na decisão de quantos 

metros quadrados de tapete são necessários para a sala, na leitura de mapas, etc., e em 

tópicos de Matemática básica por meio da visualização de conceitos aritméticos, algébricos 

e estatísticos; e, 

 - oferece a oportunidade de desenvolver a percepção espacial, necessária para a 

compreensão da Matemática e das demais Ciências, e de estimular e exercitar habilidades 

gerais de pensamento e resolução de problemas, permitindo a comparação, a medição, a 

formulação de hipóteses, a generalização e a abstração (PORTANOVA, 2005). 

Portanova (2005, p. 32) afirma ainda que:  

A Geometria ajuda-nos a entender e apreciar o mundo à nossa volta. Formas e 

estruturas geométricas permeiam o universo natural e estético. A Geometria está 

presente na natureza: nas conchas do mar, nos flocos de neve, nos favos de mel e 

nas flores, assim como num aqueduto romano, em catedrais góticas, pontes 

suspensas e arranha-céus. Um entendimento e apreciação da natureza, da arte, da 

arquitetura humana podem contribuir para uma vida plena.  



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

 Com a pretensão de contribuir para esse entendimento de mundo e para mostrar a 

Matemática presente na vida real, as três oficinas pedagógicas tiveram como tema 

conteúdos da Geometria. 

3. Construção dos Poliedros de Platão com barbante e canudinho  

Uma das tarefas propostas pelo coordenador do PIBID/PUCRS-Matemática aos 

bolsistas participantes do programa foi a realização de uma oficina envolvendo a 

construção de sólidos geométricos com os estudantes das duas turmas de 3º ano do Ensino 

Médio da escola na qual estavam atuando. Tal desafio foi logo aceito com muita ansiedade 

pelos bolsistas, pois tratava-se de uma oportunidade de não somente iniciar a docência em 

sala de aula, com o auxílio do professor supervisor, como também de elaborar, planejar e 

executar uma proposta pedagógica voltada à realização de oficinas.  

Para a proposta, foco desse relato, iniciou-se uma busca na Internet de algumas 

sugestões de oficinas e a que mais se mostrava adequada tratava da construção dos 

“esqueletos” dos Poliedros de Platão com barbante e canudinho. Tal proposta foi feita, 

inicialmente, por Kallef e Rei (1995), com o objetivo de facilitar a visualização do número 

de arestas e vértices de um poliedro.  

Na oficina proposta aos estudantes, foi distribuído a eles um material que continha 

os procedimentos para a construção dos “esqueletos” dos cinco Poliedros de Platão 

conforme apresentado por Kaleff e Rei (1995). No entanto, como a oficina teria a duração 

de apenas dois períodos de aula, solicitou-se apenas que construíssem o tetraedro, o 

hexaedro e o octaedro (Figura 1). 

O hexaedro ou o cubo, como os estudantes o preferiam chamar, foi o mais 

trabalhoso para construir na opinião deles, pois, por possuir faces quadrangulares, não 

ficava tão rígido quanto o tetraedro e o octaedro que possuem faces triangulares. Para 

resolver esse problema, sugeriu-se aos estudantes que construíssem a diagonal de uma das 

faces e a diagonal do cubo, assim, o poliedro ficou mais rígido (Figura 1). 

O material que entregamos aos estudantes também continha a relação de Euler para 

que a verificassem nos poliedros de Platão que construíram, mas, como o tempo de aula foi 

curto, esta última atividade ficou como tarefa para casa. 
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Vale ressaltar ainda que uma aluna abdicou do seu intervalo para construir o 

icosaedro que nem havia sido solicitado, o que nos deixou muito contentes ao percebermos 

que a oficina que planejamos e realizamos atraiu tanto assim o interesse dessa aluna.  

   

Figura 1 – octaedro, cubo e icosaedro construído pelos estudantes 

4. Introdução ao Teorema de Pitágoras com jogos e música 

O PIBID/PUCRS custeia a participação dos seus bolsistas em encontros, 

congressos e jornadas de Educação mediante a submissão de seus trabalhos e posterior 

aprovação. Em um encontro regional de Educação Matemática, um dos autores, juntamente 

com outros bolsistas, apresentou o minicurso intitulado Didáticas para o ensino e a 

aprendizagem do Teorema de Pitágoras. Nesse minicurso foram propostas algumas 

atividades que fizeram parte da oficina pedagógica de introdução ao Teorema de Pitágoras 

realizada nas duas turmas de 9º ano do Ensino Fundamental da escola onde tais bolsistas de 

iniciação à docência atuam. Entre essas atividades destaca-se o uso do jogo como 

estratégia de ensino.   

O jogo tem sido utilizado algumas vezes apenas como um simples passatempo. No 

entanto, se bem elaborado e aproveitado adequadamente, torna-se um ótimo aliado em sala 

de aula, podendo desenvolver nos estudantes diferentes habilidades tais como criatividade, 

raciocínio, atenção, e, principalmente, pode levar à construção de conhecimentos além de 

sanar dificuldades dos estudantes e despertar-lhes a vontade de aprender (LARA, 2011). 

Nessa oficina, o Teorema de Pitágoras foi introduzido com um jogo de construção.  

Lara (2011) apresenta quatro categorias de jogos: de construção; de aprofundamento; de 

treinamento e estratégicos. Segundo a autora, jogos de construção 

[...] trazem ao/à aluno/a um assunto desconhecido fazendo com que, através da 

manipulação de materiais ou de perguntas e respostas, ele/a sinta a necessidade 

de uma nova ferramenta, ou se preferirmos, de um novo conhecimento para 

resolver determinada situação-problema proposta pelo jogo. (LARA, 2011, p. 

24). 
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Os jogos utilizados na oficina, constituem-se de dois quebra-cabeças apresentados 

por Lara (2011) nos quais os estudantes, em duplas, deveriam montar o quadrado da 

hipotenusa com as peças dos quadrados dos catetos. No primeiro quebra-cabeça, todos os 

estudantes conseguiram concluí-lo com êxito, cada um à sua maneira, pois todas as peças 

eram quadriculadas (Figura 2).  

    

Figura 2 - Execução do primeiro quebra-cabeça do Teorema de Pitágoras 

Porém, no segundo quebra-cabeça, muitos estudantes tiveram dificuldades devido 

às peças serem diferentes e necessitaram de auxílio dos bolsistas para conseguirem 

concluí-lo (Figura 3). Após, realizaram-se abstrações desses jogos no quadro onde, por 

meio de relatos, os estudantes evidenciaram ter compreendido o teorema.  

 

Figura 3 - segundo quebra-cabeça do Teorema de Pitágoras 

Em outro momento, realizou-se essa mesma oficina em uma semana acadêmica do 

curso de Matemática da PUCRS, porém, acrescidas algumas atividades. Uma dessas 

atividades foi a apresentação coreográfica da música “Show dos matemáticos”, uma 

paródia elaborada a partir da melodia de uma música que se encontrava, no momento, nos 

ranckings de audiência
1
, para o ensino do Teorema de Pitágoras, levando em conta que a 

                                                
1
 Música “Show das poderosas”, sucesso em 2013, da cantora Anitta. A letra da música elaborada pelos 

bolsistas: “Prepara que agora é hora do show dos matemáticos/ Que pensam e resolvem cálculos 

bombásticos/ São os que expulsam as dúvidas horrorosas/ Que ficam de fora quando explicam/ Prepara que 

agora vou mostrar um teorema que eu sei/ Se começo a calcular o que conheço bem/ O teorema de Pitágoras 

é que tem poder/ O quadrado da hipotenusa é igual a/ O quadrado de um dos catetos/ Mais o quadrado do 

outro cateto/ Mas só vale pro triângulo retângulo/ Essa relação é boa vem usar não fique à toa/ O quadrado de 
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música é uma ótima estratégia para fixar conteúdos matemáticos e tornar as aulas mais 

atrativas. 

5. Comparação de área e volume de sólidos por meio da Modelagem Matemática 

Segundo Bassanezi (2002, p. 16), “[...] a modelagem matemática consiste na arte de 

transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando 

suas soluções na linguagem do mundo real”. Para o autor trata-se de “[...] um processo 

dinâmico utilizado para a obtenção e validação de modelos matemáticos” (p. 24), definindo 

modelo matemático como “[...] um conjunto de símbolos e relações matemáticas que 

representam de alguma forma o objeto estudado” (p. 20).  

Biembengut e Hein (2011), ao tratar da Modelagem Matemática como método de 

ensino, adotam o termo Modelação Matemática que, conforme os autores, “[...] norteia-se 

por desenvolver o conteúdo programático a partir de um tema ou modelo matemático e 

orientar o estudante na realização de seu próprio modelo-modelagem” (p. 18).  

Buscando aproximar a Matemática da realidade dos estudantes, um dos objetivos 

dessa proposta foi oferecer uma oficina pedagógica para as duas turmas de 3º ano do 

Ensino Médio utilizando a Modelagem Matemática como método de ensino. Para tanto, 

utilizou-se como base as etapas da Modelação definidas por Biembengut e Hein (2011): 

interação, matematização, modelo matemático. Na etapa da interação os estudantes 

reconhecem a situação problema e se familiarizam com o tema estudado. Durante a 

matematização ocorre a formulação e resolução do problema. E, na última etapa, acontece 

a interpretação e validação do modelo matemático (BIEMBENGUT; HEIN, 2011). 

Em sua obra os autores apresentam diferentes atividades que podem ser aplicadas 

em sala de aula, exemplificando tais etapas da Modelação. Entre elas escolheu-se uma para 

realizar na oficina. Nessa atividade, os estudantes, em duplas, recebem dois sólidos 

geométricos planificados: o cilindro e o paralelepípedo. O cilindro possuí raio e altura 

medindo 4,15 cm e 16 cm, respectivamente. O paralelepípedo possuí 6 cm, 9 cm e 16 cm 

como medidas de largura, comprimento e altura, respectivamente. O objetivo é que os 

estudantes, por meio dos cálculos de área e volume desses sólidos, discutam qual dos dois 

sólidos é o mais econômico no sentido de possuir a mesma capacidade e o menor custo 

                                                                                                                                              
um dos catetos/ Mais o quadrado do outro cateto/ igual o quadrado da hipotenusa/ Essa relação é boa vem 

usar não fique à toa”.  
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material para sua produção. Para chegarem a uma conclusão, os estudantes necessitam 

montar os dois sólidos, realizando suas medidas, em seguida calcular e comparar os seus 

valores de área e volume.  

Todos os estudantes tiveram facilidade na montagem dos dois sólidos, 

principalmente, do paralelepípedo. O cilindro por ser um sólido com base circular exigiu 

um pouco mais de atenção e cuidado dos estudantes (Figura 4). 

 

Figura 4 - cilindro e paralelepípedo construídos pelos estudantes 

Para medir os sólidos construídos, os estudantes receberam réguas e barbantes. Os 

estudantes que utilizaram apenas a régua, precisaram calcular o comprimento da 

circunferência pela fórmula. Já os que utilizaram o barbante, não necessitaram fazer esse 

cálculo. Durante esse momento, alguns estudantes cometeram erros de medida, 

aparentemente, irrelevantes. Porém, esses erros ocasionaram a diferença entre os volumes 

desses sólidos que deveriam possuir o mesmo valor ou bem próximo. A solução 

momentânea, encontrada pelos bolsistas, foi mostrar aos estudantes que os dois sólidos 

possuíam mesma capacidade transpondo o conteúdo que estava em um para o outro 

(Figura 5), e que, pelos cálculos, a área do paralelepípedo era bem maior que a do cilindro, 

ou seja, gastaria maior quantidade de material.  

 

Figura 5 - estudante transpondo o conteúdo do paralelepípedo para o cilindro 

Por fim, praticamente todas as duplas de estudantes conseguiram concluir que, 

nesse caso, o cilindro era a forma ideal para uma embalagem com o volume desejado e o 
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gasto da menor quantidade de material, comparado ao paralelepípedo dado. Somente uma 

dupla não se convenceu com tal demonstração física, confiando somente nos cálculos que 

fizeram utilizando medidas erradas, obtendo, portanto, o paralelepípedo como seu modelo 

matemático ideal. 

Após a realização das oficinas, os estudantes receberam um questionário no qual a 

maioria afirmou que o uso de material concreto e a Modelagem Matemática como método 

de ensino tornaram a oficina mais interessante e que essa contribuiu para sua aprendizagem 

em Geometria, uma vez que mostrou uma de suas aplicações na vida real. Por meio das 

respostas dos estudantes, tais como “A Matemática ficou muito mais visível”, ou “A oficina 

ajudou com a melhor visualização [da Matemática]”, sugerem que o objetivo inicial foi 

atingido, ou seja, foi possível desenvolver a visão geométrica dos estudantes de modo que 

eles compreendessem e interagissem com objetos tridimensionais que estão presentes no 

mundo real. 

Ao perfazer as etapas da Modelação Matemática, os estudantes foram capazes de 

reconhecer os elementos de cada um dos sólidos geométricos comparando suas 

semelhanças e diferenças. A etapa da matematização foi essencial para que o 

professor/pesquisador conseguisse apresentar conceitos matemáticos de forma mais 

concreta a partir da visualização do material que os estudantes haviam confeccionado. A 

validação do modelo possibilitou confrontar o que estava sendo visualizado com o que 

estava sendo encontrado nos cálculos. 

6.    Considerações Finais 

É notório que a Geometria é uma das áreas da Matemática com maior possibilidade 

de visualização das aplicações dessa ciência em situações reais e que oficinas pedagógicas 

são alternativas adequadas para o seu ensino. Essa afirmação é corroborada pela eficácia 

das oficinas pedagógicas para tornar as aulas mais atrativas, possibilitando aos estudantes 

tornarem-se sujeitos mais autônomos no processo de ensino e aprendizagem. 

Além disso, o estudo mostrou que o uso de material concreto é necessário quando 

são desenvolvidos temas da Geometria, considerando a necessidade dos estudantes 

explorarem bem os materiais para, então, abstraírem conceitos e propriedades essenciais na 

área da Matemática. 
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Em relação à Modelagem Matemática, destaca-se sua eficiência em aproximar a 

Matemática à realidade dos estudantes. Por meio da Modelagem é possível que o estudante 

desenvolva sua capacidade de pesquisa e sua criatividade para criação de modelos. 

Outro aspecto a ser sublinhado foi a adequabilidade do uso de jogos e de música, 

tornando as aulas de Matemática muito mais divertidas e atraentes.  

Por fim, conclui-se que a realização dessas oficinas contribui para a aprendizagem 

de Geometria, pois segundo as respostas dos estudantes dadas a uma das perguntas do 

questionário, foi possível que eles conseguissem visualizar a Matemática presente em 

diferentes situações reais, além de compreender e admirar o mundo tridimensional onde 

vivem.  
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