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Resumo

Neste artigo, abordamos a utilização de um software para o ensino de geometria, buscando analisar se o
auxílio deste recurso didático contribui para uma melhor aprendizagem de conceitos e objetos geométricos
pelos alunos. Construímos uma sequência de atividades em que utilizamos o software Calques 3D para o
ensino de conceitos geométricos, aplicando-a para 40 alunos do Ensino Fundamental de uma escola de
Estrela de Alagoas - AL. Os resultados do estudo indicam que o uso do software se constituiu uma
alternativa para que os alunos compreendessem melhor alguns conceitos geométricos. Por outro lado,
evidenciam a permanência de outras dificuldades, constatando a necessidade do desenvolvimento de
atividades diferenciadas realizadas nesta e em outras perspectivas.
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Abstract

In this research, we approach the use of software for the teaching of Geometry, searching to analyze
whether the support of this resource can contribute to a better learning of concepts and geometric objects
by the students. We have built a sequence of activities in which we used the 3D Calques software to the
teaching of geometrical conceptions, applying it to 40 students of Secondary School in a school in Estrela
de Alagoas town – Al. The study results show that the use of the software became an alternative to help
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students understand better some conceptions of Geometry. On the other hand, other difficulties remain,
showing the need for the development of diverse activities accomplished through this and others
perspectives.

Keywords: Software, Geometry, Difficulties.

Introdução

A aprendizagem matemática apresenta diversas dificuldades, sobretudo no ensino de geometria. De
acordo com Filho e Brito (2006) alguns alunos têm dificuldade em geometria pelo motivo de não conseguir
visualizar objetos tridimensionais. Como na maioria das salas de aula essas visualizações são vistas por
meio de representações em um plano (quadro ou lousa), fica difícil para o aluno compreender as
propriedades e visualizar a composição de determinado objeto. Em decorrência disso, há uma dificuldade
na compreensão de conceitos, teorias e aplicações, sobretudo na interpretação de problemas que
envolvem propriedades de figuras tridimensionais.

De acordo com Ferreira et. al. (2013), a matemática é reconhecida em sua relevância científica e cultural,
mas mesmo assim é considerada difícil de aprender por muitos educandos. Nesse sentido, a geometria
(como parte integrante da matemática) é vista da mesma forma, ou seja, como área que gera dificuldades
para ser ensinada e aprendida, principalmente por ser pouco trabalhada durante o ano letivo (PAVANELO,
1989). Por outro lado, a aprendizagem desse ramo da matemática contém conhecimentos muito
importantes em sua composição, pois desenvolve a capacidade de percepção e criatividade, facilitando a
transição de operações concretas possibilitando o desenvolvimento mental do aluno.

Através das diferentes estratégias utilizadas no processo ensino aprendizagem da
Geometria, o aprendiz tem a possibilidade de desenvolver a capacidade de ativar
suas estruturas mentais, facilitando a passagem do estágio das operações
concretas para o das operações formais. A Geometria é, portanto, um campo
fértil para o exercício de aprender a fazer e aprender a pensar, porque a intuição,
o formalismo, a abstração e a dedução constituem a sua essência. (SANTOS;
DUARTE; UCHÔA, 2010, pag. 42).

Diante das inúmeras dificuldades apresentadas pelos alunos em todos os níveis de ensino, há uma grande
necessidade em melhorar esse quadro. Sobre isso, Lorenzato (1995) afirma que muitos professores não
detêm os conhecimentos geométricos necessários para realização de suas práticas pedagógicas, sugerindo
que os professores busquem novas técnicas, novos meios de se trabalhar o ensino da matemática. Para
esse autor, grande parte dos professores não se dedica ao ensino de geometria, pois não conhecem
maneiras de trabalhar para que os alunos compreendam o assunto. “Ora, ninguém pode ensinar bem
aquilo que não sabe”. (LORENZATO, 1995, p. 4).

Analisando essas dificuldades, Ferreira e Jacobini (2010) afirmam que o uso de recursos didáticos (jogos,
materiais manipuláveis e recursos tecnológicos) no ensino traz muitas novidades e versatilidades para o
desenvolvimento dos conceitos e proposições que envolvem a geometria. Esses autores enfatizam que a
tecnologia é essencial ao trabalho educativo, pois ocupa um papel pedagógico fundamental na
compreensão de conteúdos matemáticos. No que se refere ao ensino de geometria, o uso dos artefatos
tecnológicos é importante ao processo de visualização de construções geométricas, auxiliando a
construção de conceitos pelos alunos.

Martins (2009) afirma que as pesquisas em Educação Matemática têm apontado que a utilização das
tecnologias da informação e comunicação – TIC – pode promover uma melhoria no ensino e aprendizagem
de Matemática, sanando algumas lacunas sobre a construção de conceitos fundamentais. Valente (1993,
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p. 6) acrescenta que “a verdadeira função do aparato educacional não deve ser a de ensinar, mas sim a de
criar condições de aprendizagem”. Nesse cenário, os docentes podem buscar alternativas de melhor
ensinar a fim de que o aluno compreenda os conteúdos matemáticos.

Neste trabalho, apresentamos como alternativa a possibilidade de aplicação de um software para o ensino
de geometria, especificamente na construção de conceitos sobre os elementos e as propriedades de
figuras tridimensionais. O aplicativo Calques 3D, que pode ser utilizado pelo professor como auxílio ao
ensino de geometria.

Desenvolvido pelo professor Nicolas van Labeke da Universidade de Edinburgh na Inglaterra, como parte
de sua tese de doutorado, o aplicativo Calques 3D é um software gratuito de geometria dinâmica que pode
ser facilmente encontrado no site www.calques3d.org. As construções feitas com o Calques 3D são
dinâmicas e interativas, o que faz do programa um excelente laboratório de aprendizagem da geometria.
Conforme afirma Labeke (2001), quando uma construção é feita, pontos, retas, planos, cilindros e esferas
podem ser deslocados na tela, mantendo-se as relações geométricas (pertinência, paralelismo, etc.). Uma
mesma figura pode ser visualizada de ângulos diferentes, permitindo assim que o aluno tenha uma melhor
percepção tridimensional.

Um dos fatores que nos levaram a optar por trabalhar com esse software, foi buscar soluções para sanar
algumas dificuldades encontradas no ensino e aprendizagem da matemática, principalmente em
geometria. Algumas dessas dificuldades foram discutidas durante nossas discussões nas aulas de
Laboratório de Ensino de Matemática, porém (elas e/ou outras dificuldades) foram realmente percebidas
no desenvolvimento inicial das atividades de estágio.

Neste artigo, apresentamos um estudo acerca das dificuldades em geometria, assim como em suas
aplicações. Após essa abordagem, mostramos algumas possibilidades de aprendizagem com a utilização
de uma sequência de atividades que está relacionada à utilização de recursos computacionais.

Nosso objetivo foi observar se uma sequência de atividades com o auxílio de um software de geometria
dinâmica contribui para uma melhor aprendizagem de conceitos e objetos geométricos pelos alunos. De
modo específico, apresentamos o software Calques 3D, suas principais funções, aplicações, ferramentas e
comandos que foram utilizados para desenvolvimento das atividades propostas. Em seguida, mostramos
algumas atividades que foram realizadas com auxilio desse software, buscando identificar relações e
propriedades geométricas, facilitando a visualização de figuras geométricas nos planos bi e
tridimensionais.

Finalizamos o trabalho tecendo algumas considerações sobre as possibilidades de aprendizagem no ensino
de geometria a partir do desenvolvimento de atividades diferentes do modelo utilizado na maioria das
escolas.

Dificuldades no Ensino e Aprendizagem de Geometria

O ensino e aprendizagem matemática têm apresentado diversas dificuldades, sobretudo no que se refere à
geometria. De acordo com Miskulin (2008), a Geometria tem sido vista como um tópico da Matemática
que maior aversão tem provocado aos que precisam ensiná-la e/ou estudá-la. Para essa autora, a riqueza
intuitiva dos alunos, em relação à Geometria foi "sufocada" pelo sistema escolar. Ferreira e Jacobini
(2010) acrescentam que as disciplinas específicas de matemática são consideradas pelos alunos como
sendo as mais difíceis de suas matrizes curriculares, mesmo por aqueles que frequentam cursos de
licenciatura e/ou bacharelado em Matemática.

De modo particular, Costa, Bermejo e Moraes (2009) afirmam que alguns alunos têm dificuldade em
geometria espacial por não terem compreendido conceitos de geometria plana. Os alunos apresentam
dificuldades em conhecimento de conceitos básicos, muitas vezes impedindo visualizações de objetos

Pág.3/7



tridimensionais.

Na maioria das vezes, os alunos ficam presos a fórmulas e algoritmos, sem conseguir estabelecer
conceitos e propriedades de alguns sólidos. Sobre isso, Miskulin (1993) afirma que o ensino vem deixando
de lado o raciocínio lógico e espacial, essenciais ao pensamento matemático. Em decorrência disso, não se
investe no desenvolvimento da criatividade e do senso crítico do aluno, essenciais à resolução de
problemas.

As Orientações Curriculares Nacionais (2006) observam que o estudo de geometria é muito importante,
pois possibilita o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas práticos, reconhecer e usar
propriedades das formas geométricas, como também de empregar a argumentação dedutiva. Em
decorrência da importância do ensino desse ramo da Matemática, apontam que o objetivo de geometria
deve ser o de ampliar a capacidade de argumentação, articulando geometria espacial e geometria plana.

Entretanto, nos deparamos com cenários nada propícios para o desenvolvimento da capacidade de
compreensão no que diz respeito à aprendizagem de geometria. Geralmente, as aulas sobre esses
conteúdos limitam-se apenas a fórmulas ou, na melhor das hipóteses, ao trabalho com materiais
manipuláveis.

Consideramos que quando os alunos podem manipular alguns materiais, os conceitos matemáticos são
compreendidos mais facilmente. Como afirma Lorenzato (2006), talvez a melhor potencialidade do
material didático seja revelada no momento de sua construção pelos próprios alunos, pois é a partir desse
momento que surgem surpresas e desafios, os quais conduzem os alunos a fazer conjecturas e descobrir
soluções.

Nesse sentido, podemos desenvolver atividades com diversos materiais. Durante as discussões nas aulas
de Laboratório de Ensino de Matemática no curso de Licenciatura em Matemática na Universidade Estadual
de Alagoas – UNEAL, temos discutido alternativas para melhor ensinar e aprender os conceitos
matemáticos. Conforme já mencionamos, apresentamos algumas atividades em que utilizamos o software
Calques 3D para a aprendizagem de conceitos geométricos.

Apresentando o Software Calques 3D

O Calques 3D é um aplicativo de fácil compreensão e manuseio, com inúmeras aplicabilidades para o
ensino das geometrias. Ele é um software de fácil execução, comandos simples, área de trabalho de
aparência moderna, animações de alta tecnologia e muitos recursos. Nesse contexto, ele pode ajudar ao
aluno a ver e assimilar as figuras geométricas com mais facilidade.

Para Santos, Duarte e Uchôa (2010), a utilização do Calques 3D permite que os conceitos geométricos
sejam mobilizados de forma diferenciada do estilo diretivo e tradicional. Nesse sentido, o uso desse
software é muito importante para o processo de ensino e aprendizagem da matemática, visto que, sempre
aparecem situações de criação de objetos, nos quais a discussão e exploração de propriedades tornam-se
possíveis, bem como a visualização de objetos na tela do computador oferece a oportunidade de
estabelecer relações espaciais (SCHEFFER, 2006).

Com a ajuda do professor, o Calques 3D é um software que trabalha a intuição do aluno desde o momento
em que ele começa a usar o aplicativo. Para isso, o professor deve planejar a atividade, orientando como o
aluno deve proceder. Assim, consideramos necessário que o professor tenha clareza dos objetos e
propriedades que quer ensinar ao aluno.

Segundo Labeke (2001) o software permite um acesso intuitivo e adaptável às características do
ambiente. Intuitivo, pois é utilizado por estudantes que previamente não precisam conhecer o aplicativo.
Adaptável, porque permite ao professor decidir, com respeito à sua pedagogia própria, que conteúdos e
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propriedades serão disponibilizados para os alunos.

O aplicativo possui em seu ambiente de trabalho, barra de menus e barra de tarefas. A barra de menus é
o local em que o aluno pode salvar, abrir e editar seus arquivos. Na barra de tarefas, é possível encontrar
as ferramentas para construção dos objetos de estudo, porém nem todas as ferramentas estão disponíveis
ao se executar o software, pois existem configurações impostas pelo programa. Desde o início, podemos
alternar entre os sistemas de coordenadas disponíveis no software: nenhum, solo, paredes e eixos. (que
está disponível ao se executar o programa).

Após conhecer o ambiente de trabalho e a utilização dos recursos disponibilizados pelo software, o aluno,
junto ao que lhe foi apresentado sobre geometria poderá iniciar o estudo de forma prática e lúdica. Nesse
sentido, é possível construir sólidos geométricos no computador, compreendendo suas características e
propriedades.

Trabalhando conceitos geométricos com o auxílio do Calques 3D

Realizamos uma sequência de atividades para que pudéssemos observar como os alunos aprenderiam
alguns conceitos geométricos com a utilização do software. Os alunos participantes dessa investigação
foram discentes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental de uma escola localizada na zona rural do
município de Estrela de Alagoas - AL.

A intervenção ocorreu por meio de dois encontros, com objetivo de compreender os conceitos
geométricos, por meio de diferentes situações de aprendizagem realizadas com a utilização do software
Calques 3D. Participaram desses encontros 40 alunos, sendo 20 alunos do 8º e 20 alunos do 9º ano.

Antes dos encontros, ministramos aulas em que os conceitos foram introduzidos apenas por meio de aulas
expositivas. Nessas aulas, identificamos a presença de diversos obstáculos de aprendizagem dos alunos,
sendo possível construir um diagnóstico dos conhecimentos prévios deles e planejar uma sequência de
atividades em que o aplicativo Calques 3D foi utilizado.

Os alunos sentiam grande dificuldade em compreender algumas propriedades de figuras tridimensionais,
pois elas geralmente são mostradas apenas na lousa. Diante disso, a primeira atividade proposta foi a
construção e identificação dos elementos (vértices, arestas, faces, diagonais) de um bloco retangular
(paralelepípedo). Em seguida, os alunos foram instigados a resolver questões que envolviam os planos das
faces, as diagonais e outros elementos constituintes do poliedro.

A segunda atividade proposta aos alunos se baseava no estudo de retas paralelas, concorrentes e
perpendiculares. Vale salientar que, nessa atividade, orientamos aos alunos que construíssem uma figura
não notável.

Após essas duas atividades no software, cada aluno recebeu uma lista de exercícios costumeiramente
utilizados no ensino formal desses conteúdos. Para observar alguma melhoria na aprendizagem dos
conceitos, analisamos como os alunos resolveram essas questões.

Alguns Resultados

Diante da sequência de atividades proposta, percebemos uma interação diferenciada nas turmas, pois os
alunos questionavam mais, discutindo entre si e mostrando certa curiosidade com a experiência
vivenciada. Para eles, o processo de planificação de poliedros pôde ser observado de modo simples e
dinâmico, pois o software permitia que os alunos construíssem e descontruíssem as figuras quantas vezes
achassem necessário.
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O uso do software permitiu compreender melhor a tridimensionalidade e propriedade dos objetos
geométricos. Por exemplo, conceitos como o de diagonal de um poliedro, circunscrição de dois ou mais
sólidos e princípio de Cavalieri foram construídos de modo mais significativo pelos alunos.

Por outro lado, evidenciamos a permanência de dificuldades na resolução de algumas questões, sobretudo
naquelas que envolviam propriedades mais complexas. Por exemplo, os alunos confundiam as diagonais
da face de um poliedro com as do próprio poliedro. Além disso, eles apresentaram muita dificuldade na
visualização de um sólido circunscrito em outro, principalmente quando precisam calcular o volume ou
área.

Consideramos que tais dificuldades podem estar relacionadas à forma como a geometria vem sendo
ensinada e aprendida nas escolas, visto que esse ramo da matemática geralmente é pouco trabalhado
(PAVANELO, 1989). Corroborando o estudo de Santos, Duarte e Uchôa (2010), percebemos a necessidade
do desenvolvimento de mais atividades que, como essas, possibilitem que os conceitos geométricos sejam
mobilizados de maneira diferenciada.

Considerações Finais

Constatamos a existência de dificuldades com relação aos conhecimentos de geometria, sobretudo sobre
como ela vem sendo ensinada em sala de aula. Nesse contexto, as pesquisas tem indicado a utilização
e/ou manipulação de materiais didáticos que auxiliem na construção dos conceitos matemáticos. Entre
esses materiais, escolhemos o software Calques 3D como alternativa auxiliar para o ensino dos conceitos
geométricos.

Por se tratar de um software de geometria dinâmica, pudemos observar que as aulas foram diferenciadas,
havendo uma maior interação das turmas e participação dos alunos. Nesse contexto, os conceitos
geométricos foram estudados de modo mais significativo para os alunos, visto que eles puderam observar
diversas aplicações desse ramo da Matemática.

Nessa linha de pensamento, podemos afirmar que o Calques 3D constitui uma alternativa pedagógica de
grande importância ao ensino e aprendizagem da geometria, pois dificuldades encontradas na criação, na
compreensão da tridimensionalidade e nas propriedades de objetos geométricos foram amenizadas por
meio do uso desse software.

Por outro lado, percebemos que não basta introduzir um software nas aulas com o intuito de facilitar o
aprendizado. Consideramos necessário repensar o ensino em outros termos, analisando o seu uso a partir
de outras perspectivas.

Referências Bibliográficas

BRASIL.. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino médio. Volume 2: Ciência da natureza,
matemática e tecnologia. Brasília: MEC, 2006.

COSTA, A. C.; BERMEJO, A. P. B.; MORAES, M. S. F. Análise do Ensino de Geometria Espacial, X EGEM
– X Encontro Gaúcho de Educação Matemática, Ijuí, RS – Junho de 2009.

FERREIRA, I. G. et. al. Diagnóstico do Conhecimento Geométrico de Alunos do Ensino Médio como
Ação ao PIBID. In: Anais do XI Encontro Nacional de Educação Matemática – ISSN 2178-034X Curitiba,
PR – Julho de 2013.

FERREIRA, D. H. L.; JACOBINI, O. R. Tecnologia e Ambiente de trabalho: Uma Combinação

Pág.6/7



Pedagógica para o Ensino de Conteúdos Matemáticos. In: Anais do X Encontro Nacional de Educação
Matemática – Salvador, BA – Julho de 2010.

FILHO, J. B. S.; BRITO, K. L. V. O Aprendizado da Geometria Contextualizada no ensino Médio -
Instituto de Ensino Superior de Goiás Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Matemática, Dez. 2006.
Disponível em: . Acesso em: 16 Abr. 2012.

LABEKE, N. V. Múltiplas Representações Externas em Geometria Dinâmica: um projeto
Domain-Informado, ESRC Centro de Investigação em Instrução, Desenvolvimento e Formação
Faculdade de Psicologia da Universidade de Nottingham, University Park, Nottingham, Mai. 2001.
Disponível em: Acesso em: 07 Abr. 2012.

LORENZATO, S. (org.) O laboratório de ensino de matemática na formação de professores.
Campinas, SP: Autores Associados, 2006.

LORENZATO, S. Por que não ensinar Geometria Revista da Sociedade Brasileira de Educação
Matemática, Blumenau, n. 4, p. 3-13, jan./jun. 1995.

MARTINS, Z. As TIC no Ensino-Aprendizagem da Matemática, Actas do X Congresso Internacional
Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2009. ISBN- 978-972-8746-71-1.

Miskulin, R. G. S. A importância da heurística no processo de construção de noções geométricas em
ambientes informatizados. IN: VALENTE, J. A. (org.) Computadores e Conhecimento: repensando a
educação. Campinas, (SP), Gráfica central da UNICAMP, 1993.

PAVANELO, M. R. 1989. 201 fl. O abandono do ensino de Geometria: Uma visão histórica.
Dissertação (Mestrado em Educação: Metodologia do Ensino) Faculdade de Educação, UNICAMP,
Campinas/SP, 1989.

SANTOS, F. T. M.; Duarte, J. H.; UCHÔA, R. O Micromundo do Calques 3D: Investigando os Conceitos e
Discutindo a Prática da Geometria Espacial, VI EPBEM – Monteiro, PB – Nov. 2010. Disponível em: Acesso
em: 05 Abr. 2012.

SHEFFER, N. F. O LEM na discussão de conceitos de geometria a partir das mídias: dobradura e software
dinâmico. In: LORENZATTO, S. O Laboratório de Ensino de Matemática na Formação de
Professores. Campinas, SP: Autores Associados, 2006.

VALENTE, J. A. Computadores e Conhecimento: repensando a educação / José Armando Valente,
organizador – Campinas, (SP) Gráfica central da UNICAMP, 1993.

[1] Graduando em Licenciatura em Matemática – claudiobarros.rocha@hotmail.com
[2] Graduando em Licenciatura em Matemática – johnhenri18@hotmail.com
[3] Mestre em Educação Matemática e Tecnológica – UFPE – joaofsilvaneto@hotmail.com

Pág.7/7


