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RESUMO 

 

TOURÃO, Benedito Junior Corrêa. O Ensino de Prismas por Atividades. 2020. 215 
f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Matemática) - Universidade do 
Estado do Pará, Belém, 2020. 
 
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo avaliar 
os efeitos de uma sequência didática para o ensino de Prismas por Atividades sobre 
os aspectos conceituais e desempenho da resolução de questões envolvendo o 
assunto. A parte experimental da pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública 
estadual em Igarapé-Miri/PA com 27 alunos do 1º ano do Ensino Médio, adotou-se 
como metodologia de pesquisa a Engenharia Didática. A análise dos resultados se 
deu pelo registro dos discentes nas atividades, confrontação das análises a priori e a 
posteriori, pela comparação entre os resultados do pré-teste com o pós-teste, bem 
como pela aplicação do Coeficiente de Correlação Linear de Pearson e do Teste de 
Wilcoxon. Os resultados da comparação apontaram aumento nas notas do pós-teste; 
a análise das correlações mostrou que nenhum dos fatores socioeconômicos 
levantados teve interferência direta nos resultados obtidos, o teste de Wilcoxon 
comprovou que as notas do pós-teste tiveram melhora estatisticamente em relação 
aopré-teste constatando que o bom resultado do experimento se deveu sobretudo à 
metodologia utilizada. 
 
Palavras-chave: Ensino. Engenharia Didática. Ensino de Matemática. Ensino de 
Matemática por Atividades. Ensino de Prismas por Atividades. 
 



 
 

ABSTRACT 
 
TOURÃO, Benedito Junior Corrêa. The Teaching of Prisms by Activities. 2020. 215 
f. Dissertation (Professional Master in Teaching Mathematics) - Pará State University, 
Belém, 2020. 
 
This work presents the results of a research that aimed to evaluate the effects of a 
didactic sequence for the teaching of Prisms by Activities on the conceptual aspects 
and performance of the resolution of issues involving the subject. The experimental 
part of the research was developed in a state public school in Igarapé-Miri / PA with 
27 students from the 1st year of High School, Didactic Engineering was adopted as 
the research methodology. The analysis of the results took place by registering the 
students in the activities, comparing the a priori and a posteriori analyzes, comparing 
the results of the pre-test with the post-test, as well as the application of Pearson's 
Linear Correlation Coefficient and the Wilcoxon test. The results of the comparison 
showed an increase in the post-test scores; the analysis of the correlations showed 
that none of the socioeconomic factors raised had a direct interference in the results 
obtained, the Wilcoxon test proved that the post-test scores improved statistically in 
relation to the pre-test, noting that the good result of the experiment was mainly due to 
the methodology used. 
 
Keywords: Teaching. Didactic Engineering. Mathematics teaching. Teaching 
Mathematics by Activities. Teaching Prisms by Activities. 
 
 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 
Quadro 1 - Estudos sobre o ensino de prismas .....................................................................................29 

Quadro 2 - Comparativo de Porcentagem de acertos ...........................................................................33 

Quadro 3 - Dificuldade em aprender ......................................................................................................55 

Quadro 4 - Teste envolvendo Prisma ....................................................................................................59 

Quadro 5 - Atividades Desenvolvidas ..................................................................................................114 

Quadro 6 - Distribuição dos alunos por gênero ...................................................................................116 

Quadro 7 - Distribuição dos alunos por idade ......................................................................................116 

Quadro 8 - Dependência dos alunos ...................................................................................................117 

Quadro 9 - Nível de afinidade com a Matemática ................................................................................118 

Quadro 10 - Escolaridade do responsável masculino..........................................................................119 

Quadro 11 - Escolaridade do responsável feminina ............................................................................121 

Quadro 12 - Ajuda nas tarefas de matemática ....................................................................................122 

Quadro 13 - Estudo de matemática fora da escola ..............................................................................123 

Quadro 14 - Entendimento nas aulas de matemática ..........................................................................124 

Quadro 15 - Formas de avaliação em matemática ..............................................................................125 

Quadro 16 - Interesse nas aulas de matemática .................................................................................126 

Quadro 17 - A maioria das aulas de matemática .................................................................................127 

Quadro 18 - Formas usadas pelo professor para praticar conteúdo ...................................................128 

Quadro 19 - Resposta dos Alunos sobre as características dos sólidos convexos ............................130 

Quadro 20 - Análises das respostas sobre características dos sólidos convexos ..............................131 

Quadro 21 - Observações e Conclusões dos grupos na Atividade 02 ................................................133 

Quadro 22 - Análises das conclusões dos grupos na atividade 02 .....................................................135 

Quadro 23 - Observações e Conclusões dos grupos na Atividade 03 ................................................136 

Quadro 24 - Análises das conclusões dos grupos na atividade 03 .....................................................138 

Quadro 25 - Observações e Conclusões dos grupos na Atividade 04 ................................................140 

Quadro 26 - Análises das conclusões dos grupos na atividade 04 .....................................................142 

Quadro 27 - Observações e Conclusões dos grupos na Atividade 05 ................................................143 

Quadro 28 - Análises das conclusões dos grupos na atividade 05 .....................................................145 

Quadro 29 - Classificação das respostas do Pré-teste e pós-teste .....................................................148 

Quadro 30 - Classificação das respostas do Pré-teste e pós-teste .....................................................148 

Quadro 31 - Desempenho dos discentes nos testes ...........................................................................151 

Quadro 32 - Classificação da Correlação de Pearson .........................................................................154 

Quadro 33 - Classificação da Correlação de Pearson: Gosto pela Matemática .................................155 

Quadro 34 - Correlação entre a diferença das notas nos testes e Gosto por matemática..................155 

Quadro 35 - Classificação da Correlação de Pearson: Escolaridade responsável masculino ............156 

Quadro 36 - Correlação entre a diferença das notas e Escolaridade responsável masculino ............156 

Quadro 37 - Classificação da Correlação de Pearson: Escolaridade responsável feminino ..............157 

Quadro 97 - Correlação entre a diferença das notas e Escolaridade responsável feminino ..............158 

Quadro 39 - Classificação da Correlação de Pearson: Estudo de Matemática fora da Escola ..........159 

Quadro 40 - Correlação entre a diferença das notas e estudo fora da escola ....................................159 

Quadro 41 - Classificação da Correlação de Pearson: Interesse nas aulas de Matemática ..............160 

Quadro 42 - Correlação entre a diferença das notas nos testes e o interesse nas aulas ...................160 

Quadro 43 - Resultados da correlação linear de Pearson ...................................................................162 

Quadro 32 - Desempenho dos discentes nos testes ...........................................................................163 

Quadro 33 - Teste de Wilcoxon com SPSS – Estatística Descritiva ...................................................165 

Quadro 34 - Teste de Wilcoxon com SPSS - Postos ...........................................................................166 

Quadro 35 - Teste de Wilcoxon com SPSS - Teste .............................................................................166 

Quadro 36 - Confronto entre as análises a priori e a posteriori das atividades ...................................169 



 
 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 
Gráfico 1 - Estudo de matemática fora da escola ..................................................................................49 

Gráfico 2 - Respostas sobre a maioria das aulas sobre Prisma ............................................................50 

Gráfico 3 - Relação dos conteúdos matemáticos com seu dia a dia .....................................................51 

Gráfico 4 - Tipos de avaliação durante a aprendizagem .......................................................................52 

Gráfico 5 - Tipos de reação em avaliações de matemática ...................................................................53 

Gráfico 6 - Distribuição dos alunos por gênero ....................................................................................116 

Gráfico 7 - Distribuição dos alunos por idade ......................................................................................117 

Gráfico 8 - Dependência dos alunos ....................................................................................................118 

Gráfico 9 - Nível de afinidade com a Matemática ................................................................................119 

Gráfico 10 - Escolaridade do responsável masculino ..........................................................................120 

Gráfico 11 - Escolaridade do responsável feminina.............................................................................121 

Gráfico 12 - Ajuda nas tarefas de matemática .....................................................................................122 

Gráfico 13 - Estudo de matemática fora da escola ..............................................................................123 

Gráfico 14 - Entendimento nas aulas de matemática ..........................................................................124 

Gráfico 15 - Formas de avaliação em matemática ..............................................................................125 

Gráfico 16 - Interesse nas aulas de matemática ..................................................................................126 

Gráfico 17 - A maioria das aulas de matemática .................................................................................127 

Gráfico 18 - Formas usadas pelo professor para praticar conteúdo ....................................................128 

Gráfico 19 - Desempenho por questão no Pré-teste e Pós-teste ........................................................149 

Gráfico 20 - Desempenho dos discentes nos testes............................................................................152 

Gráfico 21 - Dispersão: Gosto pela Matemática ..................................................................................156 

Gráfico 22 - Dispersão: Escolaridade responsável masculino .............................................................157 

Gráfico 23 - Dispersão: Escolaridade responsável feminino ...............................................................158 

Gráfico 24 - Dispersão: Estudo de Matemática fora da Escola ...........................................................160 

Gráfico 25- Dispersão: Interesse nas aulas de Matemática ................................................................161 

  

 
 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 - Exemplo de Prisma ................................................................................................................62 

Figura 2 - Exemplo de Prisma genérico .................................................................................................63 

Figura 3 - Prisma ilimitado ......................................................................................................................63 

Figura 4 - Secção reta ou secção normal ..............................................................................................64 

Figura 5 - Secções paralelas ..................................................................................................................65 

Figura 6 - Prisma limitado ......................................................................................................................66 

Figura 7 - Prisma convexo limitado ou prisma convexo.........................................................................66 

Figura 8 - Prisma hexagonal ..................................................................................................................67 

Figura 9 - Prisma seccionado .................................................................................................................67 

Figura 10 - Classificação de prismas .....................................................................................................68 

Figura 11 - Classificação de prismas .....................................................................................................69 

Figura 12 - Classificação de romboedros ..............................................................................................69 

Figura 13 - Diagonal do cubo .................................................................................................................70 

Figura 14 - Cubo.....................................................................................................................................70 

Figura 15 - Diagonal do paralelepípedo retângulo .................................................................................71 

Figura 14 - Paralelepípedo .....................................................................................................................71 

Figura 17 - Paralelepípedos retângulos de bases congruentes ............................................................72 

Figura 18 - Paralelepípedos retângulos de bases congruentes ............................................................73 

Figura 19 - Paralelepípedo com cubo unitário .......................................................................................74 

Figura 20 - Paralelepípedo com cubo unitário .......................................................................................75 

Figura 21 - Prisma seccionado ...............................................................................................................76 

Figura 22 - Altura do Prisma ..................................................................................................................77 

Figura 23 - Base do prisma ....................................................................................................................77 

Figura 24 - Apótema de um prisma ........................................................................................................78 

Figura 25 - Pilhas de livros ou folhas .....................................................................................................79 

Figura 26 - Pilhas de livros ou folhas .....................................................................................................79 

Figura 27 - Moedas congruentes ...........................................................................................................80 

Figura 28 - Sólidos equivalentes ............................................................................................................80 

Figura 29 - Prisma e paralelepípedo ......................................................................................................81 

Figura 30 - Prisma oblíquo .....................................................................................................................82 

Figura 29 - Kit de Sólidos Geométricos .................................................................................................90 

Figura 30 - Alguns sólidos construídos para Kit .....................................................................................91 

 
 
   
 

 

   

  



 
 

SUMÁRIO 
1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 15 

2. ANÁLISES PRÉVIAS ........................................................................................... 18 

2.1. Aspectos Curriculares sobre Prismas ........................................................ 18 

2.1.1. O Ensino de Geometria ............................................................................ 20 

2.1.2. Educação Matemática e Currículo ........................................................... 23 
2.1.3. O Ensino de Matemática e o Currículo para o Ensino Médio ................... 24 
2.1.4. Educação Matemática e Avaliação .......................................................... 27 

2.2. Estudos sobre o Ensino de Prismas ........................................................... 28 

2.2.1. Estudos Experimentais ............................................................................. 30 
2.2.2. Estudos Didáticos..................................................................................... 34 
2.2.3. Estudos Diagnósticos ............................................................................... 38 

2.3. O Ensino de Prismas segundo discentes do Ensino Médio ..................... 46 

2.3.1. Metodologia da consulta aos discentes .................................................... 47 
2.3.2. Análises e Resultados .............................................................................. 48 
2.3.3. Considerações sobre o Diagnóstico ......................................................... 60 

2.4. Aspectos Matemáticos ................................................................................. 62 

2.4.1. Prisma ...................................................................................................... 62 
2.4.2. Prisma Ilimitado ........................................................................................ 63 
2.4.3. Prisma limitado ......................................................................................... 65 

2.4.4. Paralelepípedos e Romboedros ............................................................... 68 
2.4.5. Diagonal e área do cubo .......................................................................... 69 
2.4.6. Diagonal e área do paralelepípedo retângulo .......................................... 70 

2.4.7. Razão entre paralelepípedos retângulos .................................................. 72 
2.4.8. Volume de um sólido ................................................................................ 74 

2.4.9. Volume do paralelepípedo retângulo e do cubo ....................................... 74 
2.4.10. Área lateral e área total do prisma ......................................................... 76 

2.4.11. Princípio de Cavalieri ............................................................................. 78 
2.4.12. Volume do Prisma .................................................................................. 81 

3. CONCEPÇÕES E ANÁLISE A PRIORI ................................................................ 83 

3.1. Fundamentação Teórica ............................................................................... 83 

3.1.1. A Engenharia Didática .............................................................................. 83 
3.1.2. O Ensino de Matemática por Atividade .................................................... 85 

3.1.3. O Método da Descoberta e o Ensino de Prisma ...................................... 88 
3.2. Apresentação e Análise a Priori das Atividades da Sequência Didática . 90 

3.2.1. Atividade 01 ............................................................................................. 92 
3.2.2. Questões de aprofundamento sobre a Atividade 01 ................................ 93 

3.2.3. Atividade 02 ............................................................................................. 95 
3.2.4. Questões de aprofundamento da Atividade 02 ........................................ 96 

3.2.5. Atividade 03 ............................................................................................. 98 
3.2.6. Questões de aprofundamento da Atividade 03 ........................................ 99 
3.2.7. Atividade 04 ........................................................................................... 102 
3.2.8. Questões de aprofundamento da Atividade 04 ...................................... 103 
3.2.9. Atividade 05 ........................................................................................... 105 

3.2.10. Questões de aprofundamento da Atividade 05 .................................... 106 
3.3. Pré-teste e Pós-teste .................................................................................. 107 

4. EXPERIMENTAÇÃO .......................................................................................... 113 

4.1.  Primeira Sessão de Ensino ....................................................................... 114 

4.1.1. Perfil dos alunos .................................................................................. 115 
4.1.2. Sobre a aplicação do Pré-teste ........................................................... 129 
4.1.3. Aplicação da primeira atividade de aprendizagem ........................... 129 



 
 

4.2.  Segunda Sessão de Ensino ...................................................................... 132 

4.3.  Terceira Sessão de Ensino ....................................................................... 139 

4.4.  Quarta Sessão de Ensino .......................................................................... 146 

5. ANÁLISE A POSTERIORI E VALIDAÇÃO ........................................................ 147 

5.1. Resultados e Análises do Pré-teste e Pós-teste ...................................... 148 

5.2. Coeficiente de Correlação Linear de Pearson dos Testes ...................... 154 

5.3. Síntese dos CCLP dos Testes ................................................................... 161 

5.4. Teste de Wilcoxon ...................................................................................... 162 

5.5. Teste de Wilcoxon no Experimento .......................................................... 163 

5.6. Análise a posteriori das atividades propostas ......................................... 167 

5.7. Confronto entre as Análises a Priori e a Posteriori das Atividades ....... 168 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 171 

7. REFERÊNCIAS ................................................................................................... 175 

ANEXOS ................................................................................................................. 181 

APÊNDICES ........................................................................................................... 216 



15 

1. INTRODUÇÃO  

 
No ensino de matemática para a atualidade vivenciamos a necessidade em se 

buscar metodologias mais atraentes ou que levem a adoção de práticas estimulantes 

e desafiadoras, o que certamente pode auxiliar e contribuir positivamente para 

professores e alunos, principalmente no que se refere a superação de dificuldades na 

construção de novos conhecimentos.  

O ensino construtivo e com significado, citamos o que as Orientações 

Curriculares dizem quanto ao trabalho com comprimentos, áreas e volumes, pois 

considera-se importante que o aluno consiga perceber os processos que levam ao 

estabelecimento das fórmulas, evitando-se a sua simples apresentação BRASIL 

(2006).  

No que se refere ao estudo da Geometria, tais orientações apontam à 

possibilidade dos alunos desenvolverem a capacidade de resolver problemas práticos 

do quotidiano, como, por exemplo, orientar-se no espaço, ler mapas, estimar e 

comparar distâncias percorridas, reconhecer propriedades de formas geométricas 

básicas, saber usar diferentes unidades de medida.  

Em nossa atuação, como professor de Matemática no Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, observamos com grande preocupação que a aprendizagem mecânica 

ainda é uma realidade nas escolas, e que os estudantes aprendem, decoram 

fórmulas, fazem as avaliações e, passados pouco tempo já não lembram de mais 

nada, pois tais conteúdos estão sendo ensinados de maneira não significativa e 

atraente. 

A partir de experiências com o ensino de geometria espacial, surgiu nosso 

interesse em investigar os efeitos de uma sequência didática para o ensino de Prismas 

por Atividades sobre os aspectos conceituais e desempenho da resolução de 

questões envolvendo o assunto. Assim, a parte experimental da pesquisa foi 

desenvolvida em uma escola pública estadual em Igarapé-Miri/PA com 27 alunos do 

1º ano do Ensino Médio, em que se adotou como metodologia de pesquisa a 

Engenharia Didática.    

A engenharia didática possibilita ao professor repensar a sua prática docente 

enquanto atua em sala de aula e também se nota que a realidade escolar se torna 

cenário para reflexão, criação e encaminhamento de propostas inovadoras de ensino. 

Ao trabalhar utilizando esse método de ensino o professor pode se questionar se é 

possível que os alunos aprendam determinando conteúdo através de uma sequência 
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de atividades que pode ser repensada e adequada durante a execução da proposta. 

SILVA (2014) 

Nesse sentido, é entendida como uma metodologia de investigação, que se 

caracteriza como um esquema experimental baseado em realizações didáticas na 

sala de aula, isto é, na concepção, na realização, na observação e na análise de 

sequências de ensino, que caracteriza a investigação baseada nas experimentações 

na sala de aula, pelo registro no qual se situa e pelos modos de validação que lhe 

estão associados. ARTIGUE (1996) 

Desse modo, na primeira etapa da Engenharia didática denominada análise 

prévia, e em nosso trabalho apresentamos os aspectos curriculares sobre prismas, a 

revisão de estudos, uma consulta a discentes do ensino médio sobre o ensino e 

aprendizagem do tema, e os aspectos matemáticos. 

Nos aspectos curriculares sobre prismas apresentamos concepções de alguns 

teóricos que estudam o ensino de geometria, a educação matemática e currículo, o 

ensino de matemática e o currículo para o ensino médio, além da educação 

matemática e avaliação, afim de fomentar uma base teórica para a pesquisa. 

Na revisão de estudos que subdividiu-se em: estudos experimentais, estudos 

didáticos e estudos diagnósticos, mostramos que os respectivos estudos veem a 

necessidade de o docente de matemática inovar em sua prática, mesmo que as 

metodologias demandem tempo de preparo e execução, tendo em vista que, os 

resultados obtidos são mais eficazes do que as metodologias tradicionais no ensino 

de prisma, chegando à conclusão que seu ensino se torna mais significativo ao 

discente através de metodologias que utilizam materiais manipuláveis e concretos, 

isto é, metodologias que favoreçam a visualização e o manuseio, de modo que o 

discente possa construir  ativamente seu conhecimento, sentindo-se inserido no 

processo de aprendizagem. 

 Na consulta aos discentes sobre o ensino e aprendizagem do tema, buscamos 

verificar as dificuldades existentes no que diz respeito a identificação de figuras das 

bases dos prismas, identificação dos ângulos formados entre as arestas laterais da 

base, identificação das características de cada prisma e dificuldades na realização de 

cálculos dos volumes dos prismas apresentados a turma, os quais, serão  

confrontarmos com a análise prévia construindo assim, nossa análise a posteriori e 

validação da pesquisa.  
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Nos aspectos matemáticos fizemos um apanhado sobre os conceitos de prisma, 

apresentamos sua classificação, propomos a verificação e regularidade no cálculo das 

áreas de um prisma, apresentamos as características do Princípio de Cavalieri em um 

prisma, realizamos o cálculo do volume de um prisma.  

 Na segunda etapa da pesquisa, concepção e análise a priori, apresentamos o 

Ensino de Matemática por Atividades como metodologia de ensino que constituiu a 

fundamentação teórica que embasou a sequência didática produzida, seguida da 

apresentação e análise a priori das atividades para abordagem do conteúdo prisma 

que compõem a sequência. 

 Para avaliar os efeitos da sequência didática a partir do cenário apresentado 

nas análises prévias, elaboramos uma sequência didática contendo cinco atividades 

para desenvolver o conteúdo prisma, nas quais buscamos inicialmente trabalhar a 

diferenciação de sólidos convexos e não convexos, a conceituação de prismas, a 

identificação dos tipos de prismas, a verificação e regularidade para o encontro das 

áreas de um prisma, e por fim, a identificação como encontrar o volume de um prisma.  

 Na terceira etapa da pesquisa, a experimentação, descrevemos como 

realizamos a aplicação da sequência didática construída, descrevendo o momento de 

aplicação em sala das atividades planejadas da sequência didática, e buscando atingir 

essa finalidade de forma efetiva. Utilizamos como instrumento de coleta de 

informações os testes, o questionário socioeconômico, anotações em diário de campo 

e através de fichas de acompanhamento de autoria de Sá (2018). 

 Na quarta e última etapa da pesquisa, a análise a posteriori e validação, 

apresentamos os resultados do experimento, analisando estatisticamente os dados 

que foram obtidos através dos instrumentos de coleta durante a aplicação da 

sequência didática, confrontando com dados previamente obtidos, e fazendo 

confronto das análises a priori e a posteriori, bem como aplicando o coeficiente de 

correlação linear de Pearson e o teste de Wilcoxon nos resultados dos testes 

aplicados. 

Assim, com base nas análises prévias realizadas e a construção das demais 

etapas que compreendem a metodologia proposta pela Engenharia Didática descritas 

na pesquisa, esperamos proporcionar uma possível contribuição para melhoria no 

ensino de matemática, e ainda, no ensino de geometria, em específico, no ensino do 

conteúdo prisma, tendo em vista as dificuldades dos discentes evidenciadas durante 

nossa prática pedagógica no ensino médio. 
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A pesquisa foi realizada em uma escola pública da rede estadual de ensino 

localizada no município de Igarapé-Miri no estado do Pará com estudantes do 1º ano 

do ensino médio do turno vespertino, no qual o conteúdo de prismas faz parte do 

currículo, nosso intuito é apresentá-lo a partir de uma sequência didática utilizando o 

ensino por atividades. 

 

 

2. ANÁLISES PRÉVIAS 

 

Nesta seção, apresentamos os aspectos curriculares e avaliativos do ensino do 

sólido geométrico prisma, bem como trazemos dados obtidos da aplicação de 

questionários aplicados a alunos do ensino médio. Os resultados oriundos das 

informações das análises serviram para embasar nossa pesquisa proporcionando a 

identificação de problemas relacionados ao objeto de estudo dessa pesquisa. Além 

disso, apresentamos uma revisão e análise de algumas literaturas que abordam o 

assunto prisma e o seu desenvolvimento. 

 

2.1. Aspectos Curriculares sobre Prismas 
 

A Matemática deve ser trabalhada visando o desenvolvimento de um conjunto 

de competências, que no caso da Geometria Espacial, deve ocorrer de maneira que 

o aluno possa perceber a relação existente entre o que ele estiver estudando na sala 

de aula e o mundo, assim, o que ele estiver aprendendo passa a ter mais significado.  

Diante disso, conforme defendido por Barreto (1995) os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) destacam que a Matemática está presente na vida de 

todas as pessoas, em situações em que é preciso, quantificar, calcular, localizar um 

objeto no espaço, ler gráficos e mapas, fazer previsões, como na criação humana, ao 

mostrar que ela tem sido desenvolvida para dar respostas às necessidades e 

preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos. 

No processo de aprendizagem de geometria, tanto no ensino fundamental 

como o ensino médio, os alunos possuem dificuldade de entender os conceitos e 

aplicações que envolvem conteúdos estudados, pois desde as séries iniciais os 

professores geralmente trabalham com as figuras e objetos planos como: quadrado, 

círculo e o triângulo, no entanto esses são conceitos abstratos para o aluno, o que 

torna a geometria sem sentido.  
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Assim, observamos que a aprendizagem mecânica ainda é uma realidade nas 

escolas, e que os estudantes aprendem, decoram fórmulas, fazem as avaliações e, 

passados pouco tempo já não lembram de mais nada, pois tais conteúdos estão sendo 

ensinados de maneira não significativa e atraente. 

Mas de acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, 

documento oficial do governo federal, isso não deve acontecer, já que o mesmo 

propõe que o estudo da Geometria deva possibilitar aos alunos o desenvolvimento da 

capacidade de resolver problemas práticos do quotidiano, como, por exemplo, 

orientar-se no espaço, ler mapas, estimar e comparar distâncias percorridas, 

reconhecer propriedades de formas geométricas básicas, saber usar diferentes 

unidades de medida. BRASIL (2006) 

Assim, o ensino construtivo e com significado fundamenta as Orientações 

Curriculares que falam sobre o trabalho com comprimentos, áreas e volumes, pois 

consideramos importante que o aluno consiga perceber os processos que levam ao 

estabelecimento das fórmulas, evitando-se a sua simples apresentação. 

A Geometria não pode ser abordado somente de forma teórica e sem aplicação 

prática, já que, a abordagem tradicional, que se restringe à métrica do cálculo de áreas 

e volumes de alguns sólidos, não é suficiente para explicar a estrutura de moléculas 

e cristais em forma de cubos e outros sólidos, nem tampouco justifica a predominância 

de paralelepípedos e retângulos nas construções arquitetônicas ou a predileção dos 

artistas pelas linhas paralelas e perpendiculares nas pinturas e esculturas, uma vez 

que, ensinar Geometria no Ensino Médio deve possibilitar que essas questões aflorem 

e possam ser discutidas e analisadas pelos alunos. BRASIL (1999)  

O ensino de Geometria proporciona ao estudante leitura e interpretação do 

espaço que está a sua volta, para que este possa desenvolver habilidades de 

visualização, desenho, argumentação lógica e de aplicação na busca de soluções de 

problemas. Para isso, o aluno precisa conhecer estudo das propriedades relacionadas 

à posição das formas e às medidas, possibilitando duas maneiras de pensar a 

Geometria: pela identificação das propriedades e pela quantificação de áreas, 

volumes e comprimentos.  

Assim, o ensino desse conteúdo nas escolas é identificado como um estudo de 

objetos geométricos e suas relações e propriedades através de fórmulas específicas, 

mas também pode ser identificado como um ensino que visa desenvolver o raciocínio 

espacial. BRASIL (1999) Percebe-se que a proposta dos PCN’s para o ensino de 
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Geometria Espacial, seja estudada na segunda série do Ensino Médio, e a principal 

estratégia para a abordagem do tema é a resolução de problemas aplicados em 

situações práticas.  

Nesse sentido, se faz necessário uma avaliação centrada na aprendizagem dos 

alunos e que sirva como reguladora das estratégias metodológicas utilizadas pelos 

educadores, já que, é por meio da avaliação que o professor obtém informações sobre 

o desenvolvimento dos alunos e pode diagnosticar problemas e dificuldades na sua 

aprendizagem. Portanto, ao abordar os instrumentos de avaliação, o professor precisa 

refletir sobre os princípios dessa avaliação, para que este possa diagnosticar as 

dificuldades na aprendizagem dos conteúdos ensinados. 

Os testes tradicionais como prova escrita, sem consulta, individuais e 

realizadas em um tempo restrito, são insuficiente e até inadequados para avaliar maior 

parte dos objetivos atribuídos ao currículo de matemática, pois avaliar não deve visar 

somente os conhecimentos factuais que os alunos possuem, isto é, o aspecto 

cognitivo, mas também as capacidades que eles desenvolvem no aspecto afetivo e 

social que incluem atitudes e concepções dos alunos em relação a aprendizagem dos 

conteúdos de Matemática. ABRANTES (1995) 

Assim, diante da percepção das dificuldades dos alunos no aprendizado de 

geometria, buscou-se conhecer quais as dificuldades de aprendizagem dos alunos do 

ensino médio em relação ao conteúdo prisma, objetivando fazer um levantamento ou 

um diagnóstico do processo de aprendizagem da geometria espacial, mais 

especificamente do sólido geométrico prisma, a partir da visão dos alunos.  

Para isso, realizou-se uma pesquisa com 100 alunos do ensino médio da rede 

pública estadual de ensino de Igarapé-Miri/Pará em que foram coletadas informações 

durante o mês de junho de 2017, a partir da aplicação de um questionário e um teste, 

que foram tabulados e transformados em gráficos que apontam de onde provem tais 

dificuldades na aprendizagem de geometria. 

Nas seções a seguir, apresentaremos uma discussão sobre as dificuldades de 

aprendizagem no ensino do sólido geométrico prisma. Então, explicitaremos a 

metodologia de pesquisa adotada, para então desenvolvermos a análise dos dados 

coletados. Finalmente, teceremos algumas considerações finais sobre este trabalho.  

 

2.1.1. O Ensino de Geometria 
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Segundo Santana e Nervis (2017), o interesse pelas formas geométricas 

remonta desde o começo da história, na construção de objetos de decoração, de 

utensílios, de enfeites, na criação de desenhos para pintura de cavernas e corpos. O 

desenvolvimento humano foi influenciado pela geometria abstraída das formas da 

natureza, que estão presentes tanto na vida inanimada como na vida orgânica e nos 

objetos produzidos pelas diversas culturas. Assim, a Geometria tem raízes muito 

antigas, a história não traz ao certo sua origem, mas há alguns indícios que apontam 

seu nascimento como forma de atender as necessidades humanas e resolver 

problemas.  

Gerdes (1992) também afirma que a geometria nasceu como uma ciência 

empírica ou experimental, pois o homem da idade da pedra lascada, na confrontação 

com o seu meio ambiente chegou aos primeiros conhecimentos geométricos. O 

processo de aquisição pelo trabalho de imagens abstratas das relações espaciais 

entre os objetos físicos e as suas partes decorreu, primeiro, de uma forma 

extremamente lenta.  Somente depois de ter sido reunido material factual suficiente 

sobre às formas espaciais mais simples, tornou-se possível sistematizar 

consideravelmente o material recolhido. Com isso começou a transformação da 

geometria de uma ciência empírica numa ciência matemática. 

 De acordo com Fiorentini e Miorim (2004), até o século XVI havia uma crença 

que a criança tinha um poder de assimilação semelhante ao adulto, a diferença estaria 

no grau de desenvolvimento. Na época, a aprendizagem tinha como foco a 

memorização de fórmulas ou então de regras e outros procedimentos. O professor 

desta época era um mero expositor.  

Entretanto, atualmente esse conceito de aprendizagem sofreu mudanças, e a 

aprendizagem passou a ser significativa, pois esta, expressa ideias simbólicas de 

maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. Além disso, é 

substantiva no sentido não-literal, pois significa que a interação não é com qualquer 

ideia prévia, mas sim com algum conhecimento especificamente relevante já existente 

na estrutura cognitiva do sujeito que aprende MOREIRA (2010). 

O estudo de Geometria não pode ser abordado somente de forma teórica e 

sem aplicação prática, já que, a abordagem tradicional, que se restringe à métrica do 

cálculo de áreas e volumes de alguns sólidos, não é suficiente para explicar a estrutura 

de moléculas e cristais em forma de cubos e outros sólidos, nem tampouco justifica a 

predominância de paralelepípedos e retângulos nas construções arquitetônicas ou a 
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predileção dos artistas pelas linhas paralelas e perpendiculares nas pinturas e 

esculturas, uma vez que, ensinar Geometria no Ensino Médio deve possibilitar que 

essas questões aflorem e possam ser discutidas e analisadas pelos alunos. BRASIL 

(1999) 

O ensino de Geometria deve proporcionar ao estudante leitura e interpretação 

do espaço que está a sua volta, para que este possa desenvolver habilidades de 

visualização, desenho, argumentação lógica e de aplicação na busca de soluções de 

problemas. Para isso, o aluno precisa conhecer estudo das propriedades relacionadas 

à posição das formas e às medidas, possibilitando duas maneiras de pensar a 

Geometria: pela identificação das propriedades e pela quantificação de áreas, 

volumes e comprimentos.  

Assim, o ensino desse conteúdo nas escolas pode ser identificado como um 

estudo de objetos geométricos e suas relações e propriedades através de fórmulas 

específicas, mas também pode ser identificado como um ensino que visa desenvolver 

o raciocínio espacial. BRASIL (1999) Percebe-se que a proposta dos PCN para o 

ensino de Geometria Espacial, seja estudada na segunda série do Ensino Médio, e a 

principal estratégia para a abordagem do tema é a resolução de problemas aplicados 

em situações práticas.  

De acordo com Brousseau (1996), o professor deve organizar o ensino e 

aprendizagem, envolvendo um meio, o aluno e um conhecimento. Esse meio pode ser 

traduzido em jogos, desafios, resolução de problemas, dentre outros. Porém, essa 

forma de ensino deve contemplar situações didáticas, por exemplo, uma sequência 

de atividades que levem os alunos a entrarem no jogo, isto é, desperte o interesse e 

o envolvimento pela atividade, busque soluções, faça questionamentos, tornando-se 

assim, sujeito do conhecimento em questão e, situações a-didáticas, que são 

atividades elaboradas pelo professor, no qual, existe uma intenção de ensino, mas 

que o aluno de antemão a desconhece, isto é, o sistema ensinado deverá ser capaz 

de fazer face, com auxílio do saber aprendido, a sistemas desprovidos de intenções 

didáticas.  

Essas duas situações estão implicitamente relacionadas, pois  sequência de 

atividades que foram aplicadas, as quais trataremos posteriormente em nossa 

experimentação, foi elaborada com o intuito de utilizar materiais concretos, pois 

acredita-se que, a visualização e manipulação de modelos geométricos e de 

embalagens do cotidiano dos alunos, facilitaria a apreensão dos conceitos envolvidos, 
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em especial, no que se refere a classificação dos sólidos geométricos, uma vez que, 

a manipulação de modelos concretos e de objetos que fazem parte do dia a dia do 

aluno auxiliará o processo de construção de modelos mentais dos diversos elementos 

geométricos, por meio da identificação e generalização de propriedades e do 

reconhecimento de padrões, em uma estrutura formal. RÊGO (2012) 

 

2.1.2. Educação Matemática e Currículo  
 

Segundo Melo (2017), currículo é tudo aquilo que uma sociedade considera 

necessário que os alunos aprendam ao longo de sua escolaridade. Como quase todos 

os temas educacionais, as decisões sobre currículo envolvem diferentes concepções 

de mundo, de sociedade e, principalmente, diferentes teorias sobre o que é o 

conhecimento, como é produzido e distribuído, qual seu papel nos destinos humanos.  

Nos últimos trinta anos, os trabalhos teóricos sobre o currículo de Matemática 

têm o seu foco voltado para a busca de componentes ou dimensões que permitam 

estruturar o sistema curricular.  Assim, o debate sobre os fins da Educação 

Matemática, em geral, tornou-se uma questão crucial para o currículo de Matemática 

no sistema educativo, em especial, para o período de educação obrigatória. RICO 

(1997) 

O currículo da Educação Básica, para Rico (1998) é um plano de formação, 

que se propõe a dar respostas a questões como: O que é e em que consiste o 

conhecimento? O que é aprendizagem? O que é ensino? O que é e em que consiste 

o conhecimento útil? Assim, o currículo tem como intenção oferecer propostas 

concretas sobre: modos de entender o conhecimento; interpretar a aprendizagem; 

colocar em prática o ensino; valorizar a utilidade e domínio dos aprendizados 

realizados. 

Assim, Santos (2008) denomina “A virada curricular dos anos 80”, como a 

avaliação crítica feita sobre o Movimento Matemática Moderna em relação ao 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática escolar. O autor considera que 

nesse momento há uma ruptura com um ideário (concepção de ensino e 

aprendizagem de Matemática) que dava suporte ao ensino de Matemática e seu 

currículo.  

A importância de se tomar esse movimento deve-se ao fato de que a partir daí 

constitui-se um campo de ideias concernentes aos currículos e ao ensino de 

Matemática que, em cada país, dará suporte a um ensino que observará, desde então, 
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características culturais e condições locais e que é destinado a estudantes 

particulares, portanto, é situado.  

As dimensões desse ensino, que por ventura sejam de natureza global, assim 

como as ações que delas decorrerão, são identificadas com base em variáveis que 

não seja exclusivamente a Matemática. A despeito de mudanças ocorridas no ensino 

de Matemática não se identificam, de lá para cá, rupturas, com esse campo de ideias. 

SANTOS (2008) 

Com a criação da Parâmetros Curriculares Nacionais, nos diferentes níveis de 

ensino, fruto da promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, nº 9394 de 1996 (LDBEN 9394/96) o Ministério da Educação deu início ao 

processo de descentralização do curricular. Nesse processo, conforme Pires (2008), 

dilemas antigos envolvendo as discussões curriculares nacionais vieram à tona, 

dentre os quais se destaca o caráter centralizador ou descentralizador das reformas 

educacionais.  

Para Pires (2008), o reflexo das desigualdades regionais nos currículos ficava 

evidente: regiões mais desenvolvidas economicamente e socialmente, reuniam 

melhores condições de elaborar projetos curriculares contemporâneos. Em 

contrapartida, as demais, continuavam reproduzindo listas de conteúdo sem maior 

reflexão sobre a relevância destes e sem discutir questões referentes à sua 

abordagem. 

O processo de elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) se 

deu a partir da formação de equipes que formularam “um texto preliminar que foi 

analisado e discutido por professores e especialistas, tanto nas secretarias de 

educação como nas universidades.  

 

2.1.3. O Ensino de Matemática e o Currículo para o Ensino Médio 
 

De acordo com GODOY e SANTOS (2017) as discussões sobre o currículo de 

Matemática para o Ensino Médio intensificaram-se nos períodos em que foram 

elaborados documentos curriculares oficiais, como os Guias Curriculares na década 

de 1970, as Propostas Curriculares na década de 1980 e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, na década de 1990. 

Segundo KRULIK (1997), as contribuições da Matemática para os fins gerais 

da educação são sempre consideradas positivas e altamente benéficas. Diante disso, 

o currículo de Matemática precisa ser um instrumento adequado para sua 
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consecução, uma vez que, a Educação Matemática, relaciona-se as metas gerais da 

Educação e as necessidades da sociedade, sejam elas quais forem determinantes 

para cada indivíduo. 

 Desse modo, a educação matemática visa competências que busquem no 

ensino de tal disciplina, preparar o indivíduo para a vida adulta, estimular o 

reconhecimento fundamental da utilidade da Matemática na sociedade, além de 

desenvolver habilidade para usar modelos matemáticos com vistas à resolução de 

problemas.  

Diante disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para a área de 

Matemática “constituem um referencial para a construção de uma prática que favoreça 

o acesso ao conhecimento matemático que possibilite, de fato, a inserção dos alunos 

como cidadãos, no mundo do trabalho, das relações sociais e da cultura”. BRASIL 

(1998) 

Conforme indicam tais Parâmetros, o conhecimento matemático é uma 

ferramenta imprescindível para a construção da cidadania e neste sentido, um 

currículo de Matemática deve procurar contribuir, de um lado, para a valorização da 

pluralidade sociocultural, evitando o processo de submissão no confronto com outras 

culturas; e de outro, criar condições para que o aluno transcenda um modo de vida 

restrito a um determinado espaço social e se torne ativo na transformação de seu 

ambiente.  

 Assim, o Ensino Médio, portanto, é proposto como etapa final de uma 

educação de caráter geral, afinada com a contemporaneidade, com a construção de 

competências básicas, que situem o educando como sujeito produtor de 

conhecimento, participante do mundo do trabalho e com o desenvolvimento da pessoa 

como “sujeito em situação” cidadão. Ao definir o Ensino Médio como continuação do 

ensino fundamental e ao “depurá-lo” de qualquer ambição no sentido de formar o 

técnico – profissional, a nova legislação pretende contornar a contradição social 

básica, historicamente observada. 

O currículo do Ensino Médio então, deve destacar a educação tecnológica 

básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes, o processo 

histórico de transformação da sociedade e da cultura, a língua portuguesa como 

instrumento de comunicação e incluir uma língua estrangeira moderna, como 

disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter 

optativo dentro das disponibilidades da instituição.  
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Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação devem ser 

organizados de tal modo que, ao final do Ensino Médio, o estudante seja capaz de 

demonstrar domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 

moderna, de conhecer das formas contemporâneas de linguagem e dominar 

conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da cidadania.  

Assim, é preciso que esse curso tenha uma base unitária sobre a qual podem 

se assentar possibilidades diversas, como preparação geral para o trabalho ou, 

facultativamente, para profissões técnicas na ciência e na tecnologia como iniciação 

científica e tecnológica; na cultura, como ampliação da formação cultural. BRASIL 

(1999) 

Se o Ensino Médio tem como meta formar cidadãos éticos e autônomos, 

capazes de compreender os processos produtivos, e, ao concluírem esse ciclo de 

ensino, estejam preparados para o trabalho, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), faz-se necessário saber qual o papel da Matemática na 

formação do estudante de Ensino Médio. 

Para Skovsmose (2001) a Matemática interfere na realidade, e apesar de ser 

uma construção social, tem o poder de “formatar nossa sociedade”, ou seja, nós 

vivemos envoltos em Modelos Matemáticos elaborados para atender aos mais 

diversos interesses como os governamentais por exemplo, ao calcular impostos, o PIB 

ou dos bancos, ao cobrar juros, etc. Assim, esse autor defende que a escola deve ter, 

como objetivo, capacitar os alunos para analisar as informações de cunho matemático 

com os quais se depara. Para isso, propõe o ensino de uma matemática crítica que 

adota uma postura reflexiva diante das informações matemáticas, já que ela intervém 

na nossa realidade e pode ser manipulado. 

Dessa forma, entende-se que não é possível que a Matemática seja trabalhada 

de forma descontextualizada, fragmentada e repetitiva, sem considerar a realidade 

em que a escola está inserida. Nesse novo cenário, a ênfase deve ser dada na 

reflexão, no desenvolvimento do pensamento, na resolução de problemas cotidianos, 

no envolvimento em contextos sociais, econômicos e culturais nos quais os alunos 

vivem e, diante do processo irreversível de globalização no qual estão inseridos, na 

ampliação de sua visão de mundo.  

D’Ambrósio (2001) alerta para o perigo que se corre de tornar a Matemática 

alienada do mundo atual. O documento das diretrizes curriculares justifica que ela 

ficou atrelada às Ciências da Natureza para “retirar a Matemática do isolamento 
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didático em que tradicionalmente se confina no contexto escolar”. BRASIL (1998) 

Talvez essa visão preconceituosa sobre essa disciplina tenha se construído devido à 

tradição escolar de priorizar o formalismo em seu estudo. 

Frente a isso é preciso que o ensino da Matemática seja interessante e 

integrado às problemáticas da atualidade e, para alcançarmos esse desafio, é preciso 

investigar os processos de aquisição do conhecimento matemático no Ensino Médio, 

auxiliando o repensar do currículo de Matemática para esse curso e, mais ainda, na 

construção da identidade desse nível de ensino. 

 

2.1.4. Educação Matemática e Avaliação 
 

Segundo Pereira e Dias (2015), a passagem de uma avaliação tradicional no 

ensino da Matemática a uma avaliação centrada na aprendizagem dos alunos, que 

permita regular as estratégias metodológicas utilizadas pelos educadores, é um 

problema complexo, cuja solução vem sendo equacionada atualmente. A avaliação 

precisa cumprir um duplo objetivo: ser um instrumento de diagnóstico da 

aprendizagem matemática dos alunos e, ao mesmo tempo, ser um indicador dos 

caminhos a serem percorridos no processo de ensino e aprendizagem. 

Por meio da avalição, o professor obtém informações sobre o desenvolvimento 

dos alunos e pode diagnosticar problemas e dificuldades na sua aprendizagem e, com 

base nisso, repensar sua ação docente sobre os encaminhamentos pedagógicos. 

Diante disso, a avaliação deve fornecer informações relevantes e substantivas sobre 

os distintos momentos da aprendizagem dos alunos, no sentido de auxiliar o professor 

a organizar o processo de ensino aprendizagem.  

A avaliação precisa ser indissociável de planejamento, pois o planejamento 

possibilita ao docente ter objetivos definidos ao ensinar, além de lhe possibilitar saber 

quais competências e habilidades busca desenvolver no educando, o que lhe 

possibilita consequentemente ter definido quais métodos avaliativos usará no 

processo de ensino aprendizagem e que lhe permitirá observar as dificuldades do 

educando e suas próprias falhas, já que, o planejar exige a explicitação prévia dos 

objetivo de ensino, com subsequente reflexão quanto ás expectativas das atividades 

para o desenvolvimento desejado. Assim, segundo Gitirana (2012), conforme citado 

por Silva, Hoffmann e Esteban (2003) “o processo avaliativo está presente em toda a 

prática pedagógica do professor mesmo sem clareza de se constituir avaliação”.  
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Os modelos tradicionais de avaliação não satisfazem mais os profissionais e os 

alunos, já que, estes desejam romper com a lógica da exclusão presente nessa 

concepção hegemônica, porém abrir mão desse formato de avaliação não é fácil. 

FERRAZ E MACEDO (2003) A substituição das notas por conceitos, isto é, das provas 

tradicionais por outros mecanismos avaliativos é uma mudança gradativa realizada na 

história do processo de avaliação e que não pode e nem deve ser rompida 

definitivamente, mas precisa dar espaço no processo de ensino e aprendizagem a 

outros instrumentos tão importantes e eficazes quanto. 

As provas tradicionais servem para medir alguns aspectos do conhecimento 

matemático, e nada dizem de outros aspectos como a perseverança e as atitudes, 

nem a capacidade para aplicar os conteúdos a situações reais. Esse tipo de avaliação, 

que é usado hoje em grande escala, baseia-se em considerar que um evento é o 

processo de aprendizagem e outro é o sistema de avaliação, ou seja, em muitas aulas 

se ensina, passa-se o conteúdo e em uma ou poucas aulas, se avalia, separando 

momentos que devem ocorrer junto. PEREIRA E DIAS (2015) Entretanto, “não é 

acabando com a prova escrita ou oral que se melhorará o processo de avaliação da 

aprendizagem, mas ressignificando o instrumento e elaborando-o dentro de uma nova 

perspectiva pedagógica”. MORETTO (2002) 

 

2.2. Estudos sobre o Ensino de Prismas 
 

Para o desenvolvimento desta revisão de estudos, foi realizada buscas sobre o 

estudo de prismas. Essa primeira parte do processo consistiu na pesquisa com 

palavras-chave: “ensino de prisma”, “dissertações/teses sobre geometria espacial”, 

“metodologias para o ensino de prisma”, em repositórios de diversas instituições de 

educação superior do Brasil, como da Universidade Federal do Pará, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal de Viçosa, dentre outras. Incluiu-

se, também, trabalhos disponibilizados no Programa de Mestrado Profissional em 

Matemática (PROFMAT), bem como no Google Acadêmico e portal da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 

Durante o levantamento da pesquisa foi encontrado um total de 25 (vinte e 

cinco) trabalhos entre teses, dissertações e artigos científicos relacionados ao ensino 

de prismas, destes 13 (treze) foram excluídos da pesquisa, por apresentarem 
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problemas de ordem metodológica, não sendo possível definir com clareza os 

procedimentos metodológicos empregados por estas pesquisas. 

Diante disso, selecionamos apenas doze trabalhos, que foram categorizados 

em três: estudos experimentais, estudos didáticos e estudos diagnósticos. Esta 

categorização foi utilizada tendo como critério as características de cada uma destas 

categorias.  

Os estudos experimentais são aqueles que propõem e realizam atividades de 

ensino envolvendo resolução de problemas. Os estudos didáticos são aqueles que 

propõem melhorar as metodologias de ensino e aprendizagem. Os estudos 

diagnósticos são aqueles que analisam e identificam alguma das dificuldades do aluno 

em geometria espacial. Acreditamos que a divisão nestas três categorias pode atuar 

como um facilitador no processo de entendimento do cenário das pesquisas existentes 

sobre o ensino de prisma. 

Neste trabalho, optamos por adotar os seguintes procedimentos 

metodológicos: investigação, triagem, diagnóstico, classificação por categoria e por 

último a apresentação dos resultados obtidos por meio das pesquisas sobre o ensino 

de prismas. Entendemos que este percurso adotado contribuiu de forma mais 

expressiva para o alcance do objetivo principal proposto nesta pesquisa.  

No quadro-síntese abaixo apresentamos de forma didática as pesquisas que 

foram utilizadas nesta revisão de estudo. O quadro construído constitui-se com 

informações que foram agrupadas de acordo com as características nas categorias 

apresentadas anteriormente, no intuito de facilitar sobre a distribuição das pesquisas 

sobre prisma. 

Quadro 1 - Estudos sobre o ensino de prismas 

Tipo de 
estudo 

Autor(es) Ano Natureza Título do trabalho Instituição  

Estudos 
Experimentais 

Guedes 2013 Dissertação 

Estudando Prismas 
Com o Auxílio de 
Softwares Educativos 
Tridimensionais 

USS/ 
PROFMAT 

Vendrame 2014 Dissertação 
Área da Superfície e 
Volume de Prismas e 
Cilindros 

UEM/ 
PROFMAT 

Cardia 2014 Dissertação 
Uma abordagem do 
Ensino de Geometria 
Espacial 

IMPA/ 
PROFMAT 

Estudos 
Didáticos 

Reis 2013 Dissertação 
Área e Volume de 
Prisma e Pirâmide 

UFV/ 
PROFMAT 

Lima 2013 Dissertação 
Estudo Sobre o Cálculo 
de Áreas e Volumes 
Utilizando o Método de 

UFPB/ 
PROFMAT 
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Exaustão e o Princípio 
de Cavalieri 

Silva  2014 Dissertação 

Estudo De Sólidos 
Geométricos Com O 
Auxílio Do Software 
Wingeom: Uma 
Proposta Pedagógica 

UFPB/ 
PROFMAT 

Xavier 2016 Dissertação 
Geometria Espacial - 
Um Curso Com 
GeoGebra 

UFG/ 
PROFMAT 

Estudos 
Diagnósticos 

Ferraz 2010 Dissertação 

Prisma e Pirâmide: Um 
estudo didático de uma 
abordagem 
computacional 

PUC-SP/ 
PROFMAT 

Machado  2011 Dissertação 

O ensino de Geometria 
Espacial em Ambientes 
Informatizados: Um 
Projeto de Ensino de 
Prismas e Cilindros para 
o 2° ano do Ensino 
Médio 

UFOP/ 
PROFMAT 

Nascimento 2013 Dissertação 

O Estudo da Geometria 
Espacial por meio da 
Construção de Sólidos 
com Materiais 
Alternativos 

UNIVARES 

Bernardini 2014 Dissertação 

Uma Atividade Didática 
envolvendo área e 
volume do cilindro e de 
prismas 

UFSC/ 
PROFMAT 

Monteiro 2016 Dissertação 

Utilização de modelos 
concretos como uma 
alternativa para o 
ensino de Geometria 
Espacial 

UFPA/ 
PROFMAT 

Fonte: Pesquisa bibliográfica (2017) 

2.2.1. Estudos Experimentais 
 

Os estudos experimentais apresentados a seguir propuseram e concretizaram 

atividades para o ensino de prisma com o escopo de tornar mínimas as dificuldades 

no ensino do sólido geométrico em questão. 

Começamos com o trabalho de Guedes (2013) que utilizou as contribuições 

que a proposta de Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) com o uso 

do software educativo VISUALFIG3D pode trazer para o processo de ensino 

aprendizagem de Geometria Espacial.    

Guedes (2013) em sua pesquisa buscou investigar sobre as contribuições que 

a proposta de Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) com o uso do 

software educativo VISUALFIG3D pode trazer para o processo de ensino 
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aprendizagem de Geometria Espacial. A pesquisa partiu da constatação de 

dificuldades na visualização e nos cálculos relativos à área e volume de sólidos 

geométricos por parte dos estudantes durante a regência da pesquisadora na rede 

estadual de ensino. Diante disso, como proposta para tentar solucionar tal problema 

de aprendizagem, a pesquisadora associou o uso de informática na educação, 

especificamente a linguagem de programação “Logo”, durante um projeto 

desenvolvido nos anos 90 pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda para atender 

estudantes do ensino fundamental. 

Guedes (2013) informa que foram utilizadas coletas de dados foi desenvolvida 

em seis etapas: aplicação de questionário, sondagem de conhecimentos prévios, 

revisão, apresentação do novo conteúdo, aprofundamento do conteúdo e avaliação. 

As atividades realizadas em cada uma das etapas foram organizadas em uma pasta 

de campo, assim como os registros escritos contendo as respostas, estratégias e 

soluções apresentadas pelos alunos, suas dificuldades e comentários relacionados a 

cada atividade, além dos relatos dos fatos ocorridos no ambiente da pesquisa 

considerados relevantes. Observou-se que os alunos apresentaram certa dificuldade 

ao observar os prismas. 

Quanto aos limites que essa proposta trouxe, a autora aponta as limitações da 

estrutura física, porém ressalta que esse estudo foi realizado em uma escola pública 

com Laboratórios bem equipados, inclusive com computadores funcionando 

perfeitamente. Assim, diante do que foi vivenciado, observado, avaliado, dentro de 

acertos, reflexões e revisões, a pesquisadora afirma que essa proposta é plausível e 

requerer poucos requisitos para que possa ser praticada plenamente. 

Vendrame (2014) sugere como metodologia de aplicação o desenvolvimento 

de atividades diferenciadas na busca de alternativas para encontrar o volume máximo 

de um sólido com área mínima. A investigação de Vendrame (2014) foi realizada no 

4º bimestre do ano letivo de 2013 com 26 alunos do 2º ano A e 25 alunos do 2º ano B 

do ensino médio no período da manhã da Escola Estadual “Salvador Moreno Munhoz” 

localizada em Teodoro Sampaio-SP. 

Conforme informa Vendrame (2014), os sujeitos envolvidos passaram por duas 

avaliações estaduais conhecidas como avaliação em processo ou avaliação 

diagnóstica de matemática, sendo uma no 1º semestre e a outra no 2º semestre. Os 

resultados foram desanimadores. No 1º semestre a turma A atingiu 26% de 
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aproveitamento e a turma B, 23%. No 2º semestre, a turma A atingiu 38% e a turma 

B, 34%.  

Nessas avaliações em processo, o aluno é submetido à avaliação de conteúdos 

da série anterior. Após a primeira avaliação, o professor deveria trabalhar as 

habilidades não adquiridas pelos alunos e na medida do possível incluí-las no 

desenvolvimento do plano anual para a série. Mas, na maioria das vezes, isso se 

reduz à correção da própria avaliação, juntamente com os alunos, pois não há como 

dizer que os conteúdos serão todos retomados e trabalhados de forma diferenciada, 

já que, o plano para o ano letivo precisa ser desenvolvido. (VENDRAME, 2014). 

Segundo a autora é através dessa avaliação que observa-se onde está 

ocorrendo a falha na aprendizagem, porém, não há tempo suficiente para que se 

possa desenvolver um trabalho que garanta um melhor desempenho dos alunos em 

relação à aprendizagem de determinadas habilidades. Diante disso, durante três aulas 

(cada aula de 50 minutos) houve a familiarização dos assuntos propostos. Os alunos 

tomaram ciência de que o trabalho respeitaria o conteúdo do Plano de Ensino, pois o 

mesmo seria desenvolvido no horário normal das aulas de matemática, respeitando o 

estabelecido no currículo da disciplina. Porém, seriam utilizadas metodologias 

diferenciadas e dinâmicas através da utilização de materiais manipuláveis e uso da 

sala de informática.  

Assim, os pré-testes realizados em ambas as turmas (2º ano A e B), teve 

duração de 50 minutos, e apresentou cinco questões envolvendo áreas de figuras 

planas, elementos de sólidos geométricos, nomenclatura das figuras planas e dos 

sólidos, volume de prisma. Incluindo também os volumes do cilindro, do cone e da 

esfera no pré-teste, embora tais conteúdos não tivessem sido ministrados ainda. Ele 

foi aplicado visando facilitar o reconhecimento do perfil dos alunos e visualizar seus 

conhecimentos prévios sobre áreas e volumes dos sólidos geométricos e a partir do 

qual foram desenvolvidas atividades, que visavam a construção do conhecimento por 

meio da exploração, da interação entre colegas e professor, da organização de ideias 

e reorganização das mesmas, da ousadia de criar e recriar o próprio conhecimento e 

no qual o professor/pesquisador atuou, ao mesmo tempo, como mediador, 

incentivador e desafiador do conhecimento da própria prática e da aprendizagem de 

seus alunos.  

Vendrame (2014) notou como as questões possuíam vários itens, elas foram 

divididas em cinco etapas de modo que a etapa I ficou entre 0 e 20% de acerto da 
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questão, a II de 21 a 40%, a III de 41 a 60%, a IV de 61 a 80% e a V de 81 a 100% de 

acerto na questão. 

Vendrame (2014) aponta ainda que a avaliação final foi realizada com o objetivo 

de apontarmos possíveis mudanças significativas no desempenho da aprendizagem 

dos alunos em relação ao estudo de áreas da superfície e volumes de prismas e 

cilindros. A mesma também foi utilizada como uma das avaliações do 4º bimestre. 

 

Quadro 2 - Comparativo de Porcentagem de acertos 

Porcentagem do número de alunos dos 2º anos que acertaram 

Turma 
Questões 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2º A 54% 73% 69% 48% 42% 58% 69% 54% 65% 54% 

2º B 76% 92% 88% 64% 76% 80% 88% 76% 88% 76% 
Fonte: Pesquisa bibliográfica (2017) 

Na tabela acima é possível observar que os alunos apresentaram um bom 

desempenho na maior parte das questões apresentadas no último teste.  

Cardia (2014) realizou uma pesquisa experimental, com o objetivo de obter 

resultados de metodologias de ensino de geometria espacial e apresentar uma 

proposta baseada no uso de material concreto, aplicada a alunos da 2ª série do Ensino 

Médio. 

Cardia (2014) em sua metodologia de pesquisa propõe um trabalho de campo, 

que parte da uma problematização: É possível a modificação da forma de uma   

original, de um determinado produto, sem alterar ou com mínima alteração do seu 

volume, melhorando ou corrigindo alguma funcionalidade da embalagem? Assim, sua 

metodologia foi dividida em: orientação dos alunos que discutam embalagens de 

produtos que sejam utilizados no dia a dia; Reconhecimento do problema e formação 

de hipóteses; Discussão entre as diversas formas das embalagens, destacando seus 

aspectos geométricos e investigando o motivo que os levaram a sua escolha; 

Identificação das formas geométricas que apareceram e destacar algumas de suas 

características; Exploração de curiosidades e mostra da importância da escolha 

conveniente de uma forma para nova embalagem; e Reflexão sobre o formato das 

embalagens, pois, muitas vezes, está vinculado a diversos fatores como 

empilhamento, custo, distribuição, transporte, marketing, entre outros.  

Cardia (2014) informa que, os alunos foram divididos em grupos de até 5 

pessoas, e orientados a discutir sobre as embalagens (instrumentos) que possam ser 

modificadas por eles, de forma que cada grupo apresente variadas formas 
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geométricas; Em seguida foram informadas as etapas do trabalho e os instrumentos 

avaliativos, valorizando essas etapas e deixando evidente o objetivo da apresentação 

do produto final: Escolher um único produto, modificando sua forma geométrica, se 

possível, mantendo o seu volume. Construir um protótipo da nova embalagem com 

material de sua preferência, elaborar e produzir uma propaganda que defenda essas 

modificações junto ao “mercado consumidor”.  

Cardia (2014) informa ainda que foi indicada aos alunos uma pesquisa sobre o 

produto, analisando os aspectos geométricos de sua embalagem tais como forma, 

dimensões, volume, capacidade, material utilizado, etc. Foi proposto também, que os 

alunos pesquisem sobre a empresa que fabrica o produto e se é ela que produz as 

próprias embalagens e tinham que observar se as escolhas da forma geométrica e do 

material usados na confecção da embalagem são convenientes para algum propósito 

e também, os aspectos que levaram o desenvolvedor do projeto da embalagem a 

fazer essas escolhas para depois apresentarem soluções. Também foram designados 

estudo em casa, que deveriam ser resolvidos e entregues pelos alunos. 

Os estudos experimentais apresentados, concluíram que as propostas de 

realização de resoluções de atividades que envolvem ensino de prisma são 

significativos para o conhecimento e apropriação do conteúdo por parte dos alunos. 

 

2.2.2. Estudos Didáticos 
 

Os estudos didáticos a seguir ressaltam o processo de investigação dos dados 

obtidos nos trabalhos que conseguiram resultados satisfatórios nos aspectos voltados 

aos conceitos sobre o ensino de prismas. 

Reis (2013) realizou um estudo sobre área e volume de prisma e pirâmides 

onde analisou estratégias para o ensino dos mesmos no ensino médio, enfocando o 

cálculo de área e volume, com aplicações das novas tecnologias como softwares 

gratuitos e de fácil acesso em atividades do dia a dia. A investigação de Reis (2013) 

foi desenvolvida com alunos da 2ª série do Ensino Médio da Escola Estadual do Bairro 

Boa Vista em Matipó - MG, através da Mostra de Matemática, utilizando métodos 

diferenciados para o trabalho com geometria espacial. 

Reis (2013) utilizou como proposta de desenvolvimento das estratégias, a 

realização de atividades através dos recursos diversos do computador e da rede 

mundial de informação (web), sobre Geometria Plana e Espacial de modo a favorecer 

simultaneamente a aprendizagem de Geometria a partir do uso dos recursos 
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tecnológicos. Todas as atividades trabalhadas foram dentro do tema geometria e 

desenvolvidas de acordo com a descrição de cada uma. 

Assim, a mostra foi dividida em duas etapas: produção do trabalho e 

culminância com exposição dos trabalhos para a escola e comunidade. Dentro de 

poliedros ficaram estabelecidos em comum acordo com as turmas os seguintes 

tópicos: 1. Relatos da história de prismas e pirâmides desde a antiguidade; 2. 

Construção e planificação de prismas e pirâmides com material concreto; 3. Jogos; 

4. Relação de prismas e pirâmides com o cotidiano do aluno; 5. Curiosidades; 6. 

Interdisciplinaridade: relação de prismas e pirâmides com outras disciplinas que não 

seja a Matemática; 7. Cálculos de áreas, perímetro e volume; 8. Os softwares 

educacionais e os poliedros (prismas e pirâmides). 

Assim, o estudo de Reis (2013) descreve oficinas com atividades relacionadas 

aos poliedros (Prisma e Pirâmide), com alunos e professores do ensino médio, em 

que constatou-se que a maioria dos professores não faziam uso de softwares e 

atividades contidas no livro didático adotado. O mesmo constatou que o aprendizado 

de conceitos matemáticos a partir da prática estimula os alunos a pensarem, criarem, 

estabelecerem relações, descobrirem e terem autonomia do pensamento. 

Lima (2013) propôs um estudo sobre o cálculo de áreas e volumes utilizando 

o método de exaustão e o princípio de Cavalieri. O objetivo desta pesquisa é 

demonstrar algumas fórmulas matemáticas usadas na geometria para servir de fonte 

de consulta para professores e alunos do Ensino Básico.  

A pesquisa partiu da constatação de que grande parte dos livros do ensino 

médio não trazem as demonstrações das formulas de como calcular volumes dos 

sólidos geométricos, em alguns casos, as demonstrações não estão tão claras e 

perceberam a dificuldade que grande parte dos alunos apresenta no entendimento 

das formulas. Lima (2013) defende a importância de se compreender esses conceitos 

relacionados às necessidades do cotidiano. 

A investigação, segundo Lima (2013), ocorreu com a utilização de séries 

numéricas e suas aplicações nas demonstrações em que obteve as formulas para o 

cálculo dos volumes de uma pirâmide, de um cone e de uma esfera. O método 

utilizado é chamado de método de exaustão, usado por Arquimedes. 

Na pesquisa Lima (2013) apresenta o Princípio de Cavalieri como axioma, já 

que sua demonstração é feita com a utilização de cálculo avançado, o qual foge à 

ideia deste trabalho que é mostrar uma matemática para ser trabalhada no Ensino 
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Médio. Demonstraram na pesquisa como obter a formula do volume de um prisma, 

de um cilindro, de um cone e de uma esfera. 

Silva (2014), propõe uma forma diferenciada de ensinar o conceito de sólidos 

geométricos, tratado no 9º ano do Ensino Fundamental (EF) com o auxílio do software 

Wingeom. Foram elaboradas algumas atividades que foram formuladas levando em 

consideração o referencial curricular de matemática para o Ensino Fundamental do 

Estado de Mato Grosso do Sul, as competências e habilidades nele citadas. 

Para sua investigação, Silva (2014) destacou que foi necessário uma breve 

apresentação das funções do software e realização de algumas atividades com o 

intuito de que os estudantes desenvolvam as competências e habilidades 

estabelecidas no Referencial Curricular da Rede Estadual de Ensino do Estado de 

Mato Grosso do Sul, porém, nada impede que a exploração dos recursos oferecidos 

pelo Wingeom seja apresentada antes das definições em sala de aula. 

Segundo Silva (2014) as atividades foram elaboradas com o intuito de valorizar 

o conhecimento adquirido durante o 6º, 7º e 9º anos do (EF), já que o estudo de sólidos 

geométricos são, também, estudados nestes anos. Assim, alguns objetivos e algumas 

das competências e habilidades necessárias para o desenvolvimento dessa proposta 

são referentes a um estudo anteriormente realizado. 

Com o estudo Silva (2014) chegou à conclusão que na atualidade há uma 

grande necessidade de aulas mais dinâmicas e atrativas, que chamem a atenção e 

despertem o interesse dos estudantes e a utilização dos recursos tecnológicos é a 

principal aposta para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. 

Assim com a proposta de trabalho apresentada a autora visou melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem na compreensão de sólidos geométricos, com a 

utilização do software Wingeom, que é um software gratuito e de fácil manuseio, 

ocorra de forma mais dinâmica e proveitosa. Desse modo, torna-se uma 

aprendizagem produtiva, despertando a criatividade dos estudantes já que ampliará e 

facilitará a visualização das formas geométricas espaciais. 

Xavier (2016) em seu trabalho Geometria Espacial - Um Curso Com Geogebra 

propõe o uso do software Geogebra no curso de geometria espacial para alunos de 

2º ano do ensino médio de uma escola pública, durante as aulas de Matemática. 

A ideia de trabalhar com a utilização do Geogebra envolvendo os conteúdos de 

poliedros, prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas tem a finalidade de expor 

melhor os conceitos de geometria espacial. Além disso, tem a finalidade de facilitar a 
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aprendizagem do cálculo das áreas e volumes dos sólidos, pois com ele o professor 

pode utilizar alguns comandos do software que calcula essas áreas e volumes, pode 

também fazer demonstrações de fórmulas matemáticas, sem o rigor matemático 

necessário com a utilização do Geogebra. (XAVIER, 2016). 

Conforme afirma Xavier (2016), esse estudo objetiva suscitar nos professores 

o desejo de criação de novas ideias para uso deste software e de outros em suas 

aulas, inserindo o ensino da matemática em uma perspectiva mais atual, utilizando 

ferramentas tecnológicas que são comuns ao cotidiano dos alunos desses sólidos 

geométricos. As ideias apresentadas no trabalho nasceram da perspectiva de auxiliar 

os alunos a obter uma melhor visualização dos sólidos geométricos, além daquela que 

o método tradicional de ensino permite (quadro e giz), procurando utilizar uma 

ferramenta ainda mais próxima ao jovem do século XXI: a tecnologia.  

Desse modo, na seção Introdução aos poliedros, foram apresentados alguns 

comandos do programa nas construções de poliedros, trabalhando com a definição 

de poliedros e de poliedros regulares, que são conhecidos como sólidos de Platão, 

mostrando também a relação de Euler e as propriedades de um poliedro convexo, 

além de alguns exercícios de exemplos. Na seção de Prismas, especificamente, foram 

trabalhados alguns comandos do Geogebra para construir sólidos. Também neste 

capítulo, foi explorado o programa para mostrar a planificação, áreas e volumes de 

prismas. 

Ao fazer uso desta ferramenta, Xavier (2016) concluiu que alguns cuidados 

devem ser tomados bem como: o domínio dos comandos do programa Geogebra, 

visto que, podem ocorrer imprevistos nas aulas e, se o professor não tem 

conhecimento sobre o software, isso propiciará a indisciplina na sala. Outro cuidado 

que se deve ter é o de não utilizar somente o Geogebra para as aulas de geometria, 

uma vez que, a aula pode tornar-se repetitiva e desestimular o estudante. 

Além desses cuidados, o professor deve ter atenção em relação às construções 

geométricas, pois muitas delas levam certo tempo para serem construídas e se tornam 

inviáveis fazê-las na sala de aula, já outras são simples e ele pode pedir para que os 

próprios alunos as façam. Assim, o autor afirma que o programa Geogebra é uma 

excelente opção para as aulas de matemática, mas o professor tem que tomar o 

cuidado de não fazer desta ferramenta uma diversão ou lazer nas aulas ao utilizá-la 

como um apoio ao estudo e aprendizado dos alunos. 
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 Os estudos didáticos analisados ressaltaram a importância da investigação 

cientifica no que tange a melhoria das metodologias de ensino de prisma. Destacamos 

ainda, que as atividades práticas desenvolvidas, foram elementos essenciais para 

estimular os alunos a pensarem, criarem e se apropriarem dos conceitos que 

envolvem o ensino de prisma. 

 

2.2.3. Estudos Diagnósticos 
 

 Os estudos diagnósticos a seguir apresentam resultados da análise e a 

identificação de algumas dificuldades verificadas no que se refere ao ensino de 

geometria espacial enfatizando o conteúdo de prismas. 

Ferraz (2010) desenvolveu uma sequência de ensino para aprofundar o estudo 

com professores da rede pública estadual que contribuísse para o desenvolvimento 

da capacidade de expressar algebricamente e graficamente o volume de prismas e 

pirâmides, favorecendo o quadro das grandezas. 

Segundo Ferraz (2010) o interesse pela pesquisa se deu decorrente das 

observações durante os anos que lecionou no ensino médio das redes pública e 

particular, no qual verificou algumas dificuldades encontradas pelos professores em 

ensinar os conteúdos relacionados ao ensino de geometria espacial.  

Para desenvolver a pesquisa o autor contou incialmente, com a revisão de 

alguns trabalhos com foco nesse tema, utilizando sequencias didáticas e/ou 

tecnologia, para verificar a relevância e as alternativas apontadas e, posteriormente, 

efetuar as escolhas adequadas para a pesquisa. 

Para responder aos questionamentos da pesquisa, Ferraz (2010) apoiou-se 

nos pressupostos da Engenharia Didática, os quais o auxiliaram na construção e 

análise de uma sequência de atividades que visaram garantir aos professores 

construir conhecimentos em geometria, especificamente sobre o volume dos prismas 

e pirâmides. 

Na primeira parte da pesquisa Ferraz (2010) destaca a apresentação da 

problemática, a justificativa, uma breve revisão bibliográfica de alguns trabalhos com 

foco no ensino e aprendizagem da geometria espacial, envolvendo sequencias 

didáticas e o emprego das tecnologias aplicadas ao ensino deste conteúdo. Na 

segunda parte, o autor, realiza alguns estudos mediante uma análise das indicações 

apresentadas pelos documentos oficiais quanto ao estudo do volume de prismas e 

pirâmides e o uso de tecnologias, seguido de uma apresentação do software CABRI 
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3D, entre outros elementos. Na terceira parte da pesquisa apresenta o experimento, 

os participantes, descreve o processo de aplicação e as atividades que compõem a 

sequência de ensino com as análises a priori e a posteriori. 

Ferraz (2010) constatou em sua revisão bibliográfica que o ensino de 

geometria, mais especificamente sobre os sólidos geométricos apontam a 

preocupação com o tema, comprovam as dificuldades já mencionadas e propõem 

sequencias de ensino para a melhoria do processo de ensino aprendizagem 

relacionadas ao estudo da geometria. 

Na primeira etapa da pesquisa, Ferraz (2010) ressalta que a partir das 

construções realizadas no Cabri 3D, das respostas apresentadas nas fichas de 

atividades e das anotações dos observadores, entendeu que os professores 

realizaram as atividades com facilidade e apropriaram-se dos conhecimentos 

envolvidos. 

Na segunda etapa, o autor, aplicou quatro atividades com o objetivo de 

possibilitar aos professores a reconstrução do conhecimento sobre o volume de 

prismas e pirâmides por meio de simulações Cabri 3D, e, a partir daí compreender a 

representação gráfica do volume de prismas e pirâmides, determinando as 

expressões que representam seus volumes. 

Diante das observações e experiências da pesquisa, Ferraz (2010) ressalta que 

os professores reconstruíram o conhecimento sobre volume de prismas e pirâmides, 

articulando os registros de representação figural, da língua natural e simbólica, já que 

apresentaram nas atividades do grupo 2 respostas e construções corretas. 

Ferraz (2010) ressalta que o uso do Cabri 3D apresentou grandes 

contribuições, como recurso dinâmico e auxiliou no processo de compreensão da 

análise das representações gráficas dos volumes de prismas e pirâmides. 

Por sua vez Machado (2011), investigou as contribuições que um projeto de 

ensino, desenvolvido em ambientes informatizados, pode trazer para o ensino-

aprendizagem de Geometria Espacial em uma turma de 2º ano do Ensino Médio da 

rede pública na cidade de Entre Rios de Minas (MG). 

Segundo a autora a inserção das novas tecnologias nas salas de aulas 

representa uma tendência do ensino de matemática que, integra-se a outras 

metodologias, pode favorecer a relação ensino-aprendizagem e significar uma 

mudança de paradigma nos ambientes educacionais. A garantia de que essa é uma 

alternativa viável para o ensino de Geometria Espacial fundamenta-se no 
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entendimento de que para ensinar aos diferentes são necessárias estratégias 

variadas. 

A pesquisa nasce, de acordo com a autora, permeada por várias ferramentas 

metodológicas. Transita pela informática, que se deslancha ao longo do tempo como 

uma ferramenta auxiliar no exercício de diversas profissões. Espelha a prática do 

pesquisador em outras áreas do conhecimento. Reflete os conhecimentos teóricos e 

as trocas de experiências que a formação continuada permite. Retrata um pouco da 

convivência do pesquisador com seus diversos alunos em mais de dez anos 

trabalhando com a Matemática. E vem, sobretudo, tentar apontar caminhos ou 

quebrar paradigmas no ensino-aprendizagem desse conteúdo e até no de outros. 

Neste trabalho há uma proposta de interação mais ativa dos estudantes com 

conhecimentos cotidianos da construção civil. Com isso, deseja-se aumentar a 

motivação dos alunos na apropriação de conceitos de Geometria Espacial. Tais ideias 

estão em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, 

que ressaltam a importância de despertar a motivação do aluno a partir de atividades 

inerentes à sociedade em que ele vive.  

Conforme destaca Machado (2011) para essa investigação foi realizada uma 

intervenção e as aulas foram ministradas em um contexto de parceria entre a 

professora da disciplina e o pesquisador, que assumiu todo o trabalho no laboratório 

de informática, que não tinha condições de atender uma turma com 28 (vinte e oito 

alunos), mesmo em duplas. Por isso, foi utilizada uma lan house próxima à escola, de 

forma a garantir, no máximo, dois alunos em cada computador. Assim, foi 

implementado em um trabalho conjunto com a titular da disciplina, que respondeu a 

um questionário cujo objetivo era obter dados sobre a mesma e relatar quais seriam 

as possíveis metodologias empregadas por ela, quando fosse trabalhar a Geometria 

Espacial.  

A pesquisadora destaca que esse questionário também permitiu que a 

professora discutisse a proposta a ser desenvolvida e expressasse sua expectativa 

em relação à participação dos alunos. O questionário pós-projeto, que foi respondido 

pela professora e por outro professor - visitante - de matemática, buscou evidenciar a 

percepção desses educadores acerca do que representou as atividades do projeto 

para os alunos, a partir do que observaram durante a implementação deste.  

Com os alunos, a primeira atividade do projeto consistiu de uma pesquisa 

exploratória que tinha por objetivo despertar a motivação dos alunos pelo tema. Esse 



41 

trabalho foi realizado a partir da apresentação do projeto, sendo que os alunos tiveram 

uma semana para entregá-lo. Por meio de entrevistas com pais e especialistas, 

acessando a internet ou por outros meios, os alunos puderam levantar os elementos 

da Geometria que estavam presentes na construção civil.  Além disso, os alunos 

fizeram um pré-teste, cujo objetivo era avaliar seu conhecimento em Geometria. O 

teste também favorecia a avaliação da capacidade de visualização e também da 

representação através de desenho de elementos espaciais. (MACHADO, 2011). 

As aulas em laboratório, de acordo com o autor, foram divididas em seis etapas: 

A primeira aula, iniciou-se através de uma apresentação breve do ambiente 

informatizado, juntamente com aplicação de atividades de áreas que teve o objetivo 

de revisar com os alunos esse assunto. A segunda aula, foi uma breve revisão de 

polígonos inscritos e circunscritos, além de, uma verificação do teorema de Pitágoras 

através de uma atividade envolvendo o trabalho com áreas de quadrados no 

Geogebra.  

A terceira aula foi referente a “Prismas” e foi implementada através do 

sketchup, software que será utilizado nas demais atividades de laboratório da 

Geometria Espacial. A quarta aula, cujo tema também era “Prismas” consistiu de um 

trabalho de verificação do entendimento de volume em prismas e na planificação de 

alguns sólidos montados com uma unidade cúbica.  

Na quinta aula que teve como tema Cilindros, os alunos iniciaram desenhando 

um cilindro, tendo por referência o Princípio de Cavalliere, em seguida, foi sugerido 

que os alunos calculassem o volume do mesmo, para o qual poderiam mover o sólido 

a fim de avaliarem a superfície que compunha a sua base e compará-lo a um prisma 

cuja base fosse de área igual.  

Na sexta e última aula trabalhou-se com dois sólidos vazados, um cilindro e um 

cubo. Nos dois casos foram desenhados em três dimensões os dois sólidos e avaliado 

o volume dos mesmos. Por fim, utilizou-se um recurso do software que consiste de 

um plano de corte, para que fosse possível avaliar as áreas dos diversos cortes 

verticais nos dois sólidos vazados desenhados. MACHADO (2011) 

Machado (2011) afirma ainda que para a conclusão do trabalho de pesquisa, 

os alunos responderam um novo questionário cujo objetivo era avaliar a pesquisa e 

as contribuições do uso dos softwares à aprendizagem de Geometria Espacial. Assim, 

vários instrumentos foram utilizados para a coleta dos dados referentes à pesquisa e 
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um segundo instrumento utilizado foi a filmagem das aulas de laboratório para 

registrar o comportamento dos alunos durante o desenvolvimento das mesmas.  

Diante do exposto por Machado (2011) a interface amigável encontrada nos 

softwares Geogebra e Sketchup foi o ponto de partida para a gestação desse projeto 

e como resultado, o trabalho apresenta a fomentação das discussões sobre o uso das 

tecnologias no ensino de matemática, a certeza das contribuições positivas dos 

ambientes educacionais informatizados para o trabalho de professores e alunos, e o 

recurso didático aplicável ao estudo introdutório da Geometria Espacial com cálculos 

de áreas usando o Geogebra e ao estudo de Prismas e Cilindros através do Sketchup, 

ambos softwares livres. 

  Nascimento (2013) em sua pesquisa buscou analisar a ocorrência de 

aprendizagem significativa em cálculos de superfície e volumes a partir da construção 

de sólidos geométricos com canudinhos de refrigerante e linhas, jujubas e palito, 

cartolina e papel cartão. 

Segundo Nascimento (2013) o interesse pela pesquisa ocorreu mediante as 

inquietações diante das dificuldades de aprendizagem dos alunos com os quais o 

autor da pesquisa desenvolve sua prática docente, pois acredita que a realidade 

destes pode estar interferindo no rendimento escolar dos mesmos. 

A investigação, segundo Nascimento (2013), foi realizada com uma turma de 

segundo ano do ensino médio de uma escola estadual pública, em Boa Vista, 

Roraima. Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizada a pesquisa-ação que de 

acordo com o autor, permitiu intervir na situação, com vistas a modifica-la e possibilitou 

investigar atitudes e motivações do público pesquisado.  

A prática pedagógica foi iniciada com a geometria plana como instrumento de 

leitura das formas existentes no mundo atual e sua visualização como meio 

fundamental para a construção do saber geométrico e culminou com a construção de 

sólidos geométricos com materiais alternativos.  

O autor coletou dados a partir de instrumentos como questionário 

socioeconômico dos alunos participantes; questionário de conhecimentos prévios 

sobre a geometria espacial, diário de bordas das atividades da pesquisa e do 

questionário avaliativo, explorados após a prática pedagógica. 

Em suas considerações, Nascimento (2013), observou que ao decidir pela 

construção dos sólidos com materiais alternativos, levou em conta a aquisição destes 

por serem de baixo custo, o que torna acessível a quem queira desenvolver essa 
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prática, contribuindo para a aprendizagem da geometria plana e espacial. Observou 

que ocorreu a construção do conhecimento acerca da geometria espacial e sua 

relação com o cotidiano por meio da confecção de sólidos com materiais alternativos.  

O autor observou que tais conhecimentos começaram a ser verificados a partir 

da tarefa mais simples que tratava do conhecimento e manuseio dos instrumentos de 

desenho, na construção de polígonos regulares.  

Nascimento (2013) ressaltou que a construção dos sólidos geométricos com 

canudinhos e linha, e posteriormente jujubas e palitos pontiagudos e finalizando com 

cartolina e papel-cartão favoreceu o cálculo da superfície e volume dos sólidos 

construídos. Destacou, também, que a construção e o manuseio destes sólidos 

serviram como estratégia para avaliar se houve indícios de aprendizagem significativa. 

Bernardini (2014) conta que usou como motivação o problema de construir um 

silo para armazenamento de grãos, para isso precisou comparar os volumes dos 

prismas de base triangular, quadrada, hexagonal e do cilindro, sem a tampa, altura e 

área total da superfície fixa para escolher o formato que apresentasse o maior volume. 

Entretanto, ressalta, que o trabalho não tem o objetivo de definir ou obter fórmulas 

para calcular áreas e volumes. 

A investigação, segundo Bernardini (2014), ocorreu em três turmas da segunda 

série do Ensino Médio de uma escola da Rede Estadual de Ensino de São Paulo em 

Agudos. Para isso foram utilizadas duas aulas de 100 minutos. Os alunos gostaram 

da atividade que foi realizada em grupos de três e a aula transcorreu sem 

complicações. Trata-se de uma sequência didática que não requer muitos recursos e 

pode ser útil para os professores que pretendam trabalhar o tema de maneira 

contextualizada. 

O autor relata que uma pesquisa fundamentada nos pressupostos da 

Engenharia Didática inclui quatro fases que estão presentes no trabalho: 1-análise 

prévia; 2- Concepção e análise a priori de experiências didático-pedagógicas a serem 

desenvolvidas em sala de aula; 3- Implementação da experiência; 4- Análise a 

posteriori e validação da experiência. 

Bernardini (2014) observou certo grau de dificuldade nos alunos que 

participaram da pesquisa, apesar de se tratar de um assunto que já foi abordado em 

outras séries no ensino fundamental. Além disso, destacou a necessidade de rever as 

sequencias que foram aplicadas. 
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Em suas considerações Bernardini (2014) ressalta que os estudantes 

apresentam muitas dificuldades ao tratar esse tema na segunda série do Ensino 

Médio, a maioria não se lembra de como calcular áreas e volumes das figuras e dos 

sólidos mais simples, o que mostra que não houve aprendizado ou que ele não foi 

significativo, esse é o momento mais complicado nesse processo. Essas dificuldades 

podem ter várias causas, uma delas e, provavelmente a principal, é o fato de abordar 

este assunto em uma aula expositiva e de maneira abstrata, onde são apresentados 

aos estudantes inúmeras fórmulas e definições e, em seguida, uma lista de exercícios 

para que os alunos utilizem essas expressões e realizem cálculos excessivos sem 

sentido para eles. 

Outra consideração apontada pelo autor é quanto a proposta, segundo ele, 

trata-se de uma proposta de atividade desafiadora e significativa que desenvolve nos 

estudantes o raciocínio geométrico espacial e algébrico. Bernardini (2014) Propôs 

uma sequência didática para o estudo autônomo de Geometria Métrica Espacial que 

proporcione aos estudantes a oportunidade de aplicar e dar significado aos seus 

conhecimentos, permitindo que sejam indivíduos ativos no processo de ensino e 

aprendizagem, evitando o excesso de aulas expositivas. 

O produto didático se aplica em um determinado momento durante o estudo de 

Geometria Métrica Espacial. Supõe que os estudantes possuam alguns 

conhecimentos prévios, teorema de Pitágoras, resolução de equações do segundo 

grau, unidades de medida, áreas de figuras planas e volume de prismas e do cilindro 

como bem destacou Bernardini (2014). 

Monteiro (2016) buscou contribuir com a melhoria do ensino-aprendizagem de 

Geometria Espacial, fazendo uma abordagem sobre o uso de modelos concretos 

como recursos didáticos no estudo dessa matéria.  

Diante disso, o autor expôs alguns fatores que dificultam o ensino dessa 

matéria, fazendo assim, uma reflexão sobre a importância do material didático, não 

apenas no estudo dessa disciplina, mas também na formação do professor de 

matemática, pois, diante das muitas dificuldades encontradas no ensino da Geometria 

Espacial, propõe-se nesse trabalho o uso de materiais concretos como uma 

alternativa para melhorar o estudo dessa ciência. 

 Nesse sentido, Monteiro (2016) dedicou um capitulo de seu trabalho para tratar 

dos poliedros, nos quais destacou o ensino do sólido geométrico prisma, sua 

construção e definição e os trabalhos com prismas retos. A primeira atividade dessa 



45 

pesquisa aconteceu em 04/11/2015, começando às 10h40min, e esperava-se que os 

alunos desenvolvessem habilidades de medição e visualização, e fizessem relações 

entre elementos do plano e do espaço.  

Inicialmente foi mostrado aos alunos alguns sólidos geométricos que constrói 

suas respectivas planificações. Em seguida, a turma foi dividida em 6 grupos de 5 

alunos cada um. Foi dada a cada aluno meia folha de papel-cartão para a construção 

da planificação da figura espacial escolhida. A relação dos grupos com seus 

respectivos sólidos a serem planificados foi esta: Grupo 1 - Paralelepípedo Retângulo; 

Grupo 2 - Prisma Triangular; Grupo 3 - Cubo ou Hexaedro Regular; Grupo 4 - Pirâmide 

Quadrangular; Grupo 5 - Prisma Hexagonal; Grupo 6 - Cilindro.  

Monteiro (2016), afirma que a cada aluno foi distribuída uma folha de papel com 

os desenhos das figuras espaciais planificadas que auxiliaria na tarefa. Com isso, os 

discentes desenhariam individualmente a planificação à qual seu grupo iria produzir. 

Também foram repassados aos alunos instrumentos de medição, tais como régua, 

compasso, esquadro, além de lápis, tesoura e cola.  

Assim, os grupos estando com seus devidos materiais para a realização da 

atividade, foram instruídos a respeito da planificação a ser construída. Além disso, foi 

desenhado no quadro as planificações dos sólidos geométricos com suas respectivas 

medidas. De acordo com Monteiro (2016), vale enfatizar a grande ajuda dada pela 

professora da turma, durante o desenvolvimento da atividade, dando também 

instruções às equipes acerca das ações a serem tomadas.  

Já a segunda atividade aconteceu no dia 09/11/2015, no horário de 7h40min 

até 8h20min, ela foi a aplicação de um questionário a seguir:  

1. Que instrumentos de medição você utilizou para desenhar a planificação do seu 

sólido geométrico?  

2. Você já tinha utilizado todos esses instrumentos antes? Se não, qual (ou quais) 

você ainda não tinha usado para fazer desenho geométrico?  

3. Que figuras geométricas planas formam o sólido geométrico que você 

planificou?  

4. Qual o nome do sólido que você montou após a planificação? Cite o nome de 

um objeto do cotidiano que tem o formato semelhante ao do sólido que você 

construiu.  
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Para verificar a aprendizagem em relação à primeira aula e saber outras coisas 

referentes a esse primeiro encontro com a turma.  

Com isso, Monteiro (2016) constatou mediante fundamentação teórica ou 

relatos de experiências de outros colegas e dos próprios alunos, que a utilização de 

tais materiais como recursos didáticos tem dado possibilidade de desenvolver a 

capacidade de visualização, que é habilidade fundamental para o desenvolvimento do 

pensamento geométrico.  

Nessa concepção de aprendizagem, esse trabalho apresenta registros de 

atividades de sala de aula com sólidos geométricos, em especial poliedros, onde o 

uso de modelos concretos foi determinante para o entendimento dos alunos e para 

alcançar resultados satisfatórios nos temas estudados. 

Como podemos observar nas pesquisas selecionadas, o ensino de geometria, 

e consequentemente o nosso objeto de estudo, isto é, prismas deve ser realizado 

através de metodologias que abordem a resoluções de atividades que contribuam 

significativamente para o ensino deste conteúdo, bem como a utilização de atividades 

práticas que estimulem os discentes a se apropriar de conceitos. 

Os estudos apresentaram também os benefícios da inserção de tendências no 

ensino de matemática como o uso de tecnologias no ensino de prisma através de 

softwares, na tentativa de minimizar as dificuldades dos discentes, somado a 

sequências didáticas para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem.  

De modo geral, as pesquisas indicaram que o uso dessas novas metodologias 

no ensino de prisma, permite que os discentes se tornem ativos no processo de ensino 

e aprendizagem e ajudam no desenvolvimento da capacidade de visualização, que é 

considerada habilidade fundamental para o desenvolvimento do pensamento 

geométrico, indispensável não só ensino de prisma, como também em qualquer 

conteúdo que envolva a geometria. 

 

2.3. O Ensino de Prismas segundo discentes do Ensino Médio 
 

Neste tópico com o objetivo de verificar as dificuldades do ensino de 

matemática na abordagem da geometria espacial, mais especificamente as 

dificuldades de aprendizagem no ensino de Prismas, apresentamos uma consulta feita 

a discentes do ensino médio como parte das análises prévias de nossa pesquisa. 

 



47 

2.3.1. Metodologia da consulta aos discentes  
 

A coleta de dados realizou-se durante o mês de junho de 2017, com 100 alunos 

do 3º ano do Ensino Médio, em duas escolas da rede pública estadual de ensino do 

município de Igarapé-Miri/PA. 

Inicialmente, foi comunicado aos participantes que as atividades que lhe seriam 

propostas faziam parte de uma pesquisa que tinha como objetivo analisar quais as 

dificuldades de aprendizagem em matemática, especificamente, aquelas relacionadas 

à geometria espacial, e ao sólido geométrico prisma, além disso, verificar os conceitos 

de avaliação e currículo que tais alunos têm, para posteriormente trabalharmos em 

nossa pesquisa. 

Assim, apresentamos aos alunos primeiramente um termo de autorização para 

que estes o assinassem, em seguida aplicamos um questionário fechado com 22 

(vinte e duas) questões de marcar, para saber quais as concepção dos alunos sobre 

suas dificuldades de aprendizagem de matemática, pois este tipo de técnica é muito 

relevante, por ser definido como a técnica de investigação composta por um número 

mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 

objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas, ete. GIL (1999) 

Nesse questionário, também buscamos saber as condições sociais dos alunos, 

para tentarmos identificar se essas condições têm relação com a aprendizagem em 

matemática e por fim aplicamos um teste de sondagem com uma lista de 10 (dez) 

questões de marcar, sobre o sólido geométrico prisma, conteúdo referente a pesquisa, 

afim de investigar as concepções dos alunos sobre o assunto.  

O teste aplicado dividia-se em graus de dificuldades, com 3 (três) questões 

fáceis de resolver, 4 (quatro) questões medianas e 3 (três) questões mais difíceis. No 

momento da aplicação do teste e do questionário, tivemos dificuldade em uma das 

escolas, já que, nesse período estava realizando uma feira cultural e a maioria dos 

alunos das turmas investigadas, estavam envolvidos na programação da escola e não 

tiveram interesse em participar da pesquisa.  

Além disso, em ambas as escolas escolhidas para desenvolver a pesquisa, 

percebemos grande desinteresse da maioria dos alunos, por considerarem a atividade 

realizada sem importância, porque, a mesma não valia ponto na disciplina, sendo 

assim, muitos resolviam as questões rapidamente ou apenas marcavam as 

alternativas sem ler. 
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A metodologia empregada para a coleta de dados, constituiu-se de 4 (quatro) 

momentos: Pesquisa bibliográfica sobre avaliação, currículo e o ensino de geometria 

espacial prisma; Aplicação e correção do teste de sondagem para análise do conteúdo 

preambular adquirido pelos alunos e aplicação de questionário para coleta de dados; 

Tabulação de dados e construção de gráficos e tabelas usados na análise dos dados; 

e Análise dos dados coletados. 

Por estarmos envolvidos diretamente na aplicação do questionário e teste de 

sondagem, durante a coleta de dados, utilizamos a observação, a qual foi valiosa para 

percebemos alguns fatores tais como: os comportamentos, o interesse, a parcialidade 

ou imparcialidade dos alunos no momento de responderem as questões, entre outros 

fatos já relatados acima, os quais foram possível, segundo Cano e Sampaio (2007) 

por este método permitir a detecção e obtenção de informações por vezes não 

apreendidas por outros métodos, uma vez que, possibilita ao pesquisador versar 

sobre os contextos sociais e influência dos mesmos sobre as relações humanas. 

 

2.3.2. Análises e Resultados 
 

A análise das respostas dos(as) alunos(as), os dados dos questionários foram 

tabulados para se obter um total. Os resultados das questões foram agrupados por 

temáticas de assuntos e então, juntamente com o questionário foram colocados em 

forma de frequência percentual para facilitar a comparação e confrontação entre o 

conteúdo do currículo de matemática e as dificuldades de aprendizagem dos alunos 

em relação a este, e também, para melhor interpretação dos resultados. 

Ao analisar as respostas dos alunos sobre a questão 10 do questionário 

aplicado, em que lhes foi solicitado que marcassem uma opção dentre as 

apresentadas, sobre com que frequência estudam matemática, visando saber o 

interesse e a concepção dos alunos sobre a disciplina Matemática, verifica-se pelo 

gráfico 01 que a maioria estuda apenas em período de prova  (40%) ou as véspera da 

prova (19%), uma grande quantidade dos alunos estuda aos finais de semana (33%), 

boa parte dos alunos não estuda fora da escola (6 %) e apenas uma minoria estuda 

todos os dias (2%).  
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Gráfico 1 - Estudo de matemática fora da escola 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

A partir das informações dos alunos no gráfico 01, podemos observar que o 

ensino de matemática ainda acontece de forma tradicional, que usa a avaliação 

apenas com mecanismo para medir o conhecimento do aluno, uma vez que, a maioria 

destes (59%) afirmam estudar apenas em períodos de provas, implicando que estudar 

matemática serve apenas para essa finalidade, o que vai de encontro com o que 

propõe os Parâmetros Curriculares de Matemática (PCNS) que destacam nos 

currículos, que a Matemática está presente na vida de todas as pessoas, em situações 

em que é preciso, quantificar, calcular, localizar um objeto no espaço, ler gráficos e 

mapas, fazer previsões, como na criação humana, ao mostrar que ela tem sido 

desenvolvida para dar respostas às necessidades e preocupações de diferentes 

culturas, em diferentes momentos históricos, [...]. (BARRETO, 1995, p. 59).  

Assim, observamos que a aprendizagem por meio de repetição de atividades 

descontextualizadas ainda é uma realidade nas escolas, e que os estudantes 

aprendem, decoram fórmulas, fazem as avaliações e, passados pouco tempo já não 

lembram de mais nada, pois tais conteúdos estão sendo ensinados de maneira não 

significa e atraente. Entretanto, o ensino de matemática precisa ser construtivo e 

significativo, pois considera-se importante que o aluno consiga perceber os processos 

que levam ao estabelecimento das fórmulas, evitando-se a sua simples apresentação 

(BRASIL, 2006, p. 76). 
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Gráfico 2 - Respostas sobre a maioria das aulas sobre Prisma 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Quando perguntados sobre o estudo de prisma nas aulas, o percentual que 

mais se destaca no gráfico 02 acima é o de “iniciam pela definição seguida de 

exemplos e exercícios” (82%), novamente vem afirma que o ensino de matemática, 

especificamente o conteúdo de geometria espacial, em ambas as escolas 

pesquisadas, é abordado de forma tradicional, apenas com objetivos de repassar 

conhecimento sem alguma associação com a realidade do aluno, com o uso prático 

de tal conteúdo no cotidiano dos discentes, isto é, esse conteúdo é abordado somente 

de forma teórica e sem aplicação prática, se restringindo apenas à métrica do cálculo 

de áreas e volumes dos sólidos, isso segundo os PCNS (1997), não é suficiente para 

proporcionar ao estudante leitura e interpretação do espaço que está a sua volta, para 

que este possa desenvolver habilidades de visualização, desenho, argumentação 

lógica e de aplicação na busca de soluções de problemas práticos do cotidiano. 

Assim, o ensino de geometria deve possibilitar aos alunos desenvolverem 

capacidade de resolver problemas práticos do quotidiano, como, por exemplo, 

orientar-se no espaço, ler mapas, estimar e comparar distâncias percorridas, 

reconhecer propriedades de formas geométricas básicas, saber usar diferentes 

unidades de medida. BRASIL (2006)  
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Gráfico 3 - Relação dos conteúdos matemáticos com seu dia a dia 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Ao serem perguntados sobre relacionar os conteúdos ensinados em sala de 

aula ao seu dia-a-dia, a maioria das respostas apresentadas no gráfico 03 foi “ás 

vezes” (57%), pode ser entendido que na maioria das vezes os alunos não conseguem 

fazer essa relação por não serem estimulados nas aulas, isto é, por sempre 

aprenderem conceitos, fórmulas, equações e etc., sem nenhuma relação com sua 

realidade.  

Entretanto, os PCN’S (1999) entendem que não é possível que a Matemática 

seja trabalhada de forma descontextualizada, fragmentada e repetitiva, sem 

considerar a realidade em que a escola está inserida, pois o novo cenário educacional 

enfatiza a reflexão, o desenvolvimento do pensamento, a resolução de problemas 

cotidianos, o envolvimento em contextos sociais, econômicos e culturais nos quais os 

alunos vivem e, diante do processo irreversível de globalização no qual estão 

inseridos, na ampliação de sua visão de mundo.  

Nesse sentido, Skovsmose (2001) afirma que a Matemática interfere na 

realidade, e apesar de ser uma construção social, tem o poder de “formatar nossa 

sociedade”, ou seja, nós vivemos envoltos em Modelos Matemáticos elaborados para 

atender aos mais diversos interesses como os governamentais por exemplo, ao 

calcular impostos, o PIB ou dos bancos, ao cobrar juros, etc. Assim, esse autor 

defende que a escola deve ter, como objetivo, capacitar os alunos para analisar as 

informações de cunho matemático com os quais se depara. Para isso, propõe o ensino 

de uma matemática crítica que adota uma postura reflexiva diante das informações 

matemáticas, já que ela intervém na nossa realidade e pode ser manipulado. 
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Gráfico 4 - Tipos de avaliação durante a aprendizagem 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

O gráfico 04 trata sobre quanto as formas de avaliação utilizadas nas escolas 

constatamos que na maioria das vezes se restringem a prova ou simulado (70%), em 

seguida se apresenta os testes semanais (22%), outros formas de avaliação (7%) que 

acontecem raramente e não souberam responder se o professor usa outras formas 

de avaliação (1%) isso demonstra que os métodos avaliativos usados nas escolas 

pesquisadas assim com como a metodologia de ensino são totalmente tradicionais, 

pois observa-se que a maior parte dos alunos informou que conhece apenas os 

métodos avaliativos que testam o conhecimento cientifico e quando questionados 

sobre outros métodos de avaliação, alguns demonstram não conhecê-los.  

Com os resultados desta pesquisa vem-nos à tona o dizer de Pereira e Dias 

(2015) ao afirmarem que as provas tradicionais servem para medir alguns aspectos 

do conhecimento matemático, e nada dizem de outros aspectos como a perseverança 

e as atitudes, nem a capacidade para aplicar os conteúdos a situações reais. Esse 

tipo de avaliação, que é usado hoje em grande escala, baseia-se em considerar que 

um evento é o processo de aprendizagem e outro é o sistema de avaliação. 
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Gráfico 5 - Tipos de reação em avaliações de matemática 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Ao perguntarmos ao alunos como se sentiam diante de uma avaliação de 

matemática, a resposta que mais se destacou, como pode ser constatado o gráfico 

05, foi preocupado (44%), o que mostra a dificuldade que os alunos têm em 

compreender os conteúdos dessa disciplina, chegando ao ponto de alguns alunos 

dizerem que sentem calafrios (8%) ou medo (20%) ao realizarem um teste de 

matemática, o que demostra que o ensino e a avaliação em matemática precisa ser 

ressignificado, isto é, precisa passar por mudanças nos métodos de ensino, pois o 

professor precisa ensinar matemática a partir de coisas cotidianas, concretas do 

aluno, usando uma linguagem simples e clara para que o aluno compreenda o que lhe 

é ensinado.  

Quanto a avaliação precisa atender as necessidades do aluno e não somente 

existir para medir um determinado conhecimento e dar uma nota. Assim, pelas 

respostas dos alunos, o currículo, os métodos de ensino e os métodos de avaliação 

precisam urgentemente mudar, pois ainda são os mesmos de décadas atrás e já 

cabem mais ao ensino e a realidade dos alunos na atualidade. Sobre isso Ferraz e 

Macedo (2003) afirmam que os modelos tradicionais de avaliação não satisfazem 

mais os profissionais e os alunos, já que, estes desejam romper com a lógica da 

exclusão presente nessa concepção hegemônica, porém abrir mão desse formato de 

avaliação não é fácil. 

Nesse sentido, se faz necessário uma avaliação centrada na aprendizagem dos 

alunos e que sirva como reguladora das estratégias metodológicas utilizadas pelos 

educadores, já que, é por meio da avaliação que o professor obtém informações sobre 

o desenvolvimento dos alunos e pode diagnosticar problemas e dificuldades na sua 

aprendizagem. Portanto, ao abordar os instrumentos de avaliação, o professor precisa 
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refletir sobre os princípios dessa avaliação, para que este possa diagnosticar as 

dificuldades na aprendizagem dos conteúdos ensinados. 

Sobre isso, Silva, Hoffmann e Esteban (2003) afirmam que a avaliação é 

indissociável do planejamento, pois ele possibilita ao docente ter objetivos definidos 

ao ensinar, além de lhe possibilitar saber quais competências e habilidades busca 

desenvolver no educando, o que lhe possibilita consequentemente ter definido quais 

métodos avaliativos usará no processo de ensino aprendizagem e que lhe permitirá 

observar as dificuldades do educando e suas próprias falhas, já que, o planejar exige 

a explicitação prévia dos objetivo de ensino, com subsequente reflexão quanto ás 

expectativas das atividades para o desenvolvimento desejado.  

  Contudo, Moretto (2002) afirma que não é acabando com a prova escrita ou 

oral que se melhorará o processo de avaliação da aprendizagem, mas ressignificando 

o instrumento e elaborando-o dentro de uma nova perspectiva pedagógica. Essa é 

uma mudança gradativa realizada na história do processo de avaliação e que não 

pode e nem deve ser rompida definitivamente, mas precisa dar espaço no processo 

de ensino e aprendizagem a outros instrumentos tão importantes e eficazes quanto. 

Com relação a tabela abaixo, aplicada juntamente com o questionário, observa-

se que, mais uma vez, reforça que o ensino de matemática em ambas as escolas em 

que se realizou a pesquisa, se dá de forma conteúdista e tradicional, focando apenas 

nas definições e repetições de questões dissociadas da realidade dos alunos. 

Ao perguntarmos aos discentes se lembravam ter estudados alguns conteúdos 

de geometria, vistos durante o ensino médio, constatamos que a maioria ou boa parte 

dos alunos desconheciam ter estudado alguns tópicos desse conteúdo, com variação 

no percentual da pergunta por tópico do assunto, de maior percentual (80%) sobre o 

tópico princípio de Cavalieri e de menor percentual (10%) sobre o conteúdo área 

lateral.  
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Quadro 3 - Dificuldade em aprender 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Entretanto, quando perguntados sobre o grau de dificuldade ao aprender os 

conteúdos, a maioria dos alunos considera fácil (percentual entre 2% à 30%) ou 

regular (percentual entre 10% à 52%), o que gera uma discrepância entre a primeira 

pergunta e a segunda em relação ao conteúdo, já que, que se a maioria não sente 

dificuldade ao aprendê-los porque em determinado tempo após o estudá-lo não 

lembram mais, isso ocorre porque o ensino de matemática está desintegrado das 

problemáticas atuais. 

  Sobre isso D’Ambrósio (2001) alerta para o perigo que se corre, de tornar a 

Matemática alienada do mundo atual. Por outro lado, as diretrizes curriculares (1999) 

afirmam que a matemática ensinada nas escolas está atrelada às Ciências Naturais e 

CONTEÚDO 

Você 
lembra de 

ter 
estudado 

Qual grau de dificuldade que você teve para 
aprender? 

Não 
Muito 
Fácil 

Fácil Regular Difícil 
Muito 
Difícil 

Definição 13% 2% 17% 48% 16% 4% 

Base do prisma 19% 3% 25% 42% 7% 4% 

Face lateral do prisma 21% 1% 14% 52% 9% 3% 

Arestas das bases 14% 2% 24% 42% 10% 8% 

Aresta lateral 13% 3% 19% 47% 9% 9% 

Altura do prisma 20% 3% 30% 35% 10% 2% 

Prisma reto 38% 2% 15% 34% 10% 1% 

Prisma oblíquo 52% 2% 2% 26% 13% 5% 

Classificação dos prismas considerando o 
polígono da base (prisma triangular, prisma 
pentagonal, prisma quadrangular) 

26% 6% 11% 30% 13% 14% 

Prisma regular 26% 2% 14% 46% 5% 7% 

Paralelepípedo 15% 5% 23% 39% 9% 9% 

Cubo 7% 9% 28% 41% 9% 6% 

Medida da diagonal de um paralelepípedo reto-
retângulo 46% 3% 8% 21% 13% 9% 

Representações planas de prismas 44% 4% 7% 22% 16% 7% 

Área da base 11% 12% 24% 43% 6% 4% 

Área lateral 10% 11% 23% 43% 8% 5% 

Área total 16% 11% 21% 40% 9% 3% 

Princípio de Cavalieri 80% 1% 3% 10% 4% 2% 

Secção transversal de um prisma 71% 1% 5% 13% 8% 2% 

Volume do prisma sabendo a área da base e 
altura 33% 6% 11% 33% 9% 8% 

Volume do prisma sabendo a área da base e 
não conhecendo a altura 50% 3% 4% 24% 11% 8% 

Volume do prisma sabendo a altura e não 
conhecendo a área da base 48% 4% 5% 24% 12% 7% 

Volume do prisma não conhecendo a área da 
base e não conhecendo a altura 53% 3% 3% 20% 13% 8% 

Volume de um paralelepípedo  30% 5% 9% 37% 12% 7% 

Volume do cubo 
 22% 8% 11% 42% 8% 9% 
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para retirá-la do isolamento didático, em que tradicionalmente se confina o contexto 

escolar, é necessário acabar com a visão preconceituosa sobre essa disciplina, que 

se construiu priorizando o formalismo. 

A seguir apresentamos o teste aplicado aos discentes durante a pesquisa de 

campo, o qual contém dez questões envolvendo o conteúdo de prisma, que estão 

classificadas por graus de dificuldades: 

 

RESOLVA AS QUESTÕES 
1- Uma empresa que embala seus produtos em caixas de papelão, na forma de 
hexaedro regular, deseja que seu logotipo seja impresso nas faces opostas pintadas 
de cinza, conforme a figura: 
 

 
 
A gráfica que fará as impressões dos logotipos apresentou as seguintes sugestões 
planificadas: 

 
 

 
Que opção sugerida pela gráfica atende ao desejo da empresa?  
a) I      b) II      c) III     d) IV     e) V  
 

2- Um paralelepípedo retângulo tem faces de áreas 22 cm ,  23 cm  e 24 cm .  O volume 

desse paralelepípedo é igual a: 
a) 12 cm3 b) 24 cm3 c) 18 cm3 d) 9 cm3 e) 10 cm3 

 
3- Considere as seguintes proposições de modelos de planificação de um cubo. 
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Entre essas proposições de modelos de planificação, quais podem resultar em um 
cubo?  
a) I, II e V.    b) III, IV e V.    c) II, III e IV.    d) II, IV e V.    e) I, III e V.  
  
4- Fernando pretende abrir um aquário para visitação pública. Para tanto, pretende 
construí-lo com a forma de um bloco retangular com 3 m de comprimento, 1,5 m de 
largura e 2 m de altura. Assim sendo, o volume desse aquário será de  
a) 6,5 3m .    b) 7,0 3m .    c) 8,5 3m .    d) 9,0 3m .    e) 10 3m . 
 
5-Um lojista adquiriu novas embalagens para presentes que serão distribuídas aos 
seus clientes. As embalagens foram entregues para serem montadas e têm forma 
dada pela figura. 
 

 
 
Após montadas, as embalagens formarão um sólido com quantas arestas? 
a) 10     b) 12     c) 14     d) 15     e) 16  

 
6.  

 
Três crianças estava7m brincando na biblioteca da escola e resolveram fazer pilhas 

de mesma altura, com livros, conforme a figura. A mais organizada fez a pilha A, e 

as outras duas fizeram as pilhas B e C. Considerando-se que todos os livros têm a 

mesma área de capa e que as pilhas têm a mesma altura, pode-se afirmar que  

a) o volume da pilha A é maior do que o volume da pilha C.    
b) os volumes das pilhas B e C são iguais e maiores do que o volume da pilha A.    
c) o volume da pilha A é menor do que o volume da pilha B que é menor do que o 

volume da pilha C.    
d) os volumes das três pilhas são iguais.    
e) não existem dados suficientes no problema para decidir sobre os volumes e 

compará-los.    
 
7- Determinar a área total da superfície de um prisma triangular reto, de altura 12 cm, 
sabendo que as arestas da base formam um triângulo retângulo de catetos que 
medem 6 cm e 8 cm. 
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a)300cm2 b)26cm2 c)129cm2 d)72cm2 e)336cm2 

 
8-O sólido da figura é formado por cubos de aresta 1 cm os quais foram sobrepostos 
e/ou colocados lado a lado. 
 

 
Para se completar esse sólido, formando um paralelepípedo retorretângulo com 
dimensões 3 cm 3 cm 4 cm  , são necessários N cubos de aresta 1 cm. 

O valor mínimo de N é  
a) 13    b) 18    c) 19    d) 25    e) 27 
 
9-A piscina usada nas competições de natação das Olimpíadas Rio 2016 possui as 
medidas oficiais recomendadas: 50  metros de extensão, 25  metros de largura e 3  

metros de profundidade. Supondo que essa piscina tenha o formato de um 
paralelepípedo retângulo, qual dos valores abaixo mais se aproxima da capacidade 
máxima de água que essa piscina pode conter?  
a) 37.500  litros.     b) 375.000  litros.     c) 3.750.000  litros.    d) 37.500.000  litros.     

e) 375.000.000  litros. 

 
10- A figura a seguir representa uma piscina em forma de bloco retangular. 

 
 
 
De acordo com as dimensões indicadas, podemos afirmar corretamente que o 
volume dessa piscina é, em m3, igual a 
a) 5 10.     b) 6 10.     c) 6 15.     d) 5 30.     e) 6 30.  

 

A disparidade se confirma com o resultado do teste aplicado, pois das 10 (dez) 

questões, os discentes conseguiram resolver apenas as de baixo grau de dificuldades 

(questões 1 e 6) com percentual de acertos de 92% e 62% respectivamente, isso se 

deu, devido aos alunos não precisarem de cálculo para resolvê-las, apenas utilizaram 

raciocínio lógico. Em relação as questões de alto grau de dificuldade (questões 7 e 

10) com percentual de acertos 14% e 11% respectivamente, constatou-se que os 

discentes tiveram dificuldade em resolvê-las, justamente por envolverem cálculos na 

sua resolução. Observou-se que tal fato ocorreu porque em sua maioria, os alunos 
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não têm o conhecimento de operações básicas de cálculos da matemática e além 

disso, os mesmos não demonstraram muito interesse ou esforço ao resolverem as 

questões, por saberem que este não valia nota, o que talvez tenha gerado o percentual 

do quadro 04 abaixo: 

 
Quadro 4 - Teste envolvendo Prisma 

QUESTÕES DO TESTE 

Questões 
Grau de 

Dificuldade 
Justificativa de Classificação 

Acertos  
(%) 

1ª Fácil 
Para chegar no procedimento de resolução 
basta apenas identificar a planificação do 
prisma (hexaedro regular). 

92% 

2ª Médio 
Para chegar no procedimento de resolução 
necessitasse do formula cálculo das áreas 
das faces, além do volume do prisma.  

12% 

3ª Fácil 
Para chegar no procedimento de resolução 
basta apenas identificar algumas das 
planificações do (hexaedro regular). 

39% 

4ª Médio 

Para chegar no procedimento de resolução 
é necessária apenas o cálculo do volume 
desse prisma, com todos dimensões sendo 
informadas de forma direta.     

22% 

5ª Fácil 

Para chegar no procedimento de resolução 
basta apenas reconhece a planificação do 
prisma pentagonal e o seu elemento 
(aresta).   

14% 

6ª Médio 
Para chegar no procedimento de resolução 
é necessária uma interpretação da imagem 
utilizando o princípio de Cavalieri. 

62% 

7ª Difícil 

Para chegar no procedimento de resolução 
é necessário o cálculo da área total da 
superfície do prisma triangular, sendo que 
será necessário utilizar o teorema de 
Pitágoras para obtenção de uma das 
arestas da base.    

14% 

8ª Difícil 

Para chegar no procedimento de resolução 
é necessário analise da imagem, além do 
volume desse prisma e a comparação com 
paralelepípedo reto retângulo das 
dimensões informadas.  

16% 

9ª Médio 

Para chegar no procedimento de resolução 
é necessário o cálculo do volume desse 
prisma, além da mudança de unidade de 
metros cúbicos para litros.  

35% 

10ª Difícil 

Para chegar no procedimento de resolução 
é necessário o cálculo do volume desse 
prisma (paralelepípedo), porém todas as 
suas dimensões possuem radical sendo 
necessário o conhecimento de multiplicação 
de radicais  

11% 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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Com isso, constatou-se que o ensino de matemática no ensino médio ainda 

está preso as formalidades do ensino e apropria mentalidade dos alunos reforçam um 

ensino, uma avaliação que se preocupa respectivamente com o conteúdo e com a 

nota, deixando de lado o verdadeira sentido para se aprender matemática, que é, o 

de apreendê-la para usá-la nas atividades, nos eventos cotidianos e sociais. 

 

2.3.3. Considerações sobre o Diagnóstico 
 

O currículo de matemática no ensino médio necessita se adequar a realidade 

atual desse nível de ensino, já que, este é proposto como etapa final de uma educação 

de caráter geral, afinada com a contemporaneidade, com a construção de 

competências básicas, que situem o educando como sujeito produtor de 

conhecimento, participante do mundo do trabalho e com o desenvolvimento da pessoa 

como cidadão. Diante disso, os PCN (1998) afirmam que o conhecimento matemático 

deve favorecer uma prática pedagógica que possibilite, de fato, essa inserção dos 

alunos como cidadãos, no mundo do trabalho, das relações sociais e da cultura.  

Também a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe na área de 

Matemática a ampliação e o aprofundamento das aprendizagens essenciais 

desenvolvidas no nível fundamental, inter-relacionando os conhecimentos já 

explorados na etapa anterior, de modo a possibilitar uma construção integrada da 

matemática e sua aplicação para a realidade. 

No Ensino Médio o foco é a construção de uma visão integrada da Matemática, 

aplicada à realidade. Entretanto, quando a realidade é a referência, é preciso levar em 

conta as vivencias cotidianas dos estudantes envolvidos, em diferentes graus dados 

por suas condições socioeconômicas, pelos avanços tecnológicos, pelas exigências 

do mercado de trabalho, pela potencialidade das mídias sociais, entre outros.  

Assim, para a BNCC (2017) a área de Matemática e suas tecnologias tem a 

responsabilidade de aproveitar todo o potencial já construído pelos estudantes e 

promover ações que estimulem e provoquem seus processos de reflexão e abstração, 

que deem sustentação a modos de pensar criativos, analíticos, indutivos, dedutivos e 

sistêmicos e que favoreçam a tomada de decisões orientadas pela ética e o bem 

comum.  

 



61 

Já em relação ao pensamento geométrico para o Ensino Médio a BNCC (2017), 

propõe o desenvolvimento de interpretação e representação das localizações e 

deslocamento de uma figura no plano cartesiano, identificando transformações 

isométricas, além de propor produção de ampliações e reduções de figuras. Mas 

também aponta para a formulação e resolução de problemas em contextos diversos, 

aplicando os conceitos de congruência e semelhança. 

 Com a realização da pesquisa, constatamos o quanto ainda precisa ser 

discutido sobre avaliação e métodos de aprendizagem para o ensino de matemática 

no ensino médio. Entende-se que não se pode alcançar mudanças significativas no 

que tange ao assunto se não houver espaço para reflexões e debates no âmbito da 

escola. Assim, a análise dos resultados desta, indica que, o ensino de geometria 

ocorre na maioria das vezes pelo método tradicional; as formas de fixação dos 

conteúdos mais utilizadas pelos docentes ainda são as listas de exercícios e o livro 

didático; a avaliação da aprendizagem centra-se nos exames.  

Diante disso, concluímos que a maioria dos alunos apresentaram dificuldade de 

aprendizagem em relação aos tópicos relacionados a esse conteúdo, já que 

apresentaram baixo percentual de acertos na resolução de alguns tópicos 

relacionados a geometria e a figura prisma, ou por desconhecimento de conceitos 

matemáticos básicos, ou por desinteresse em resolver as questões listadas, já que, 

as mesmas não valiam nota. Desse modo, o ensino de matemática ainda encontra-se 

preso ao formalismo dos métodos do ensino tradicional.  

Contudo, espera-se que, no Ensino Médio, o aluno seja capaz de realizar 

atividades, pois parte-se do princípio de que o mesmo já apresenta os conceitos e 

dará continuidade ao seu conhecimento geométrico. No entanto, essa não foi a 

realidade na escola participante dessa pesquisa. Muitas vezes, apontamos o 

conteúdo/o ano de escolaridade em que o aluno ficou com defasagem de conteúdo, 

mas isso não resolve, nem modifica a situação do mesmo. Por isso, a pesquisa 

apontou a importância de se observar melhor o currículo, os métodos e as avaliações 

realizadas na disciplina Matemática, além da realização de uma mudança na prática 

em sala de aula, de forma a tentar sanar as dificuldades e defasagens encontradas 

por nossos alunos. Para isso, esperamos contribuir no futuro com as escolas 

pesquisadas, com oficinas, minicursos voltados para o ensino de matemática a partir 

da Engenharia Didática e do Ensino por Atividades de Matemática. 
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2.4. Aspectos Matemáticos 
 

Neste tópico estudaremos os aspectos matemáticos dos prismas, que são um 

dos poliedros mais conhecidos. A seguir faremos um apanhado sobre os conceitos de 

Prismas e a demonstração de algumas propriedades e conceitos relacionados a este 

poliedro, para tanto utilizaremos as definições apresentadas principalmente por Dolce 

e Pompeo (2005) e Lima (2006) entre outros.  

 

2.4.1. Prisma 
 

 Durante nossa pesquisa encontramos várias definições para Prisma, porém a 

mais antiga foi encontrada na obra Elementos de Euclides, escrita em torno de 300 a. 

C, que é composta de treze livros ou capítulos e reúne os conhecimentos de 

geometria, álgebra e aritmética daquela época. 

Ao consultar a obra de Euclides encontramos no livro XI entre suas definições, 

na de número treze, a referente a Prismas, a qual apresentamos abaixo:  

 

Definição (1): Prisma é uma figura sólida compreendida por vários planos, entre os 

quais dois, que ficam opostos, são iguais, semelhantes e paralelos; os outros todos 

são paralelogramos. 

 
Figura 1 - Exemplo de Prisma 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018 
 

Kern e Bland (1948, p. 28) também apresentam em seu livro Solid Mensuration 

with Proofs (Mensuração sólida com provas) uma definição para prisma: 

 
Definição (2): Um prisma genérico é um poliedro que possui duas faces poligonais 

congruentes e com todas as faces restantes paralelogramos. 
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Figura 2 - Exemplo de Prisma genérico 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018 

 
 O termo prisma também pode significar prisma ilimitado, que como veremos é 

o sólido formado pela união de todas as retas paralelas a uma reta dada r e que 

interceptam um polígono fixo não paralelo a r. É importante ressaltar, que 

posteriormente em nosso trabalho usaremos o termo prisma para significar um prisma 

limitado, porém aqui cabe conhecermos as demais definições.  

 

2.4.2. Prisma Ilimitado 
 

Definição (2): Consideremos uma região poligonal convexa plana (polígono plano 

convexo) A1A2...An de n lados e uma reta r não paralela nem contida no plano da região 

(polígono). Chama-se prisma ilimitado convexo ou prisma convexo indefinido à 

reunião das retas paralelas a 𝑟 e que passam pelos pontos da região poligonal dada. 

Se a região poligonal (polígono) A1A2...An for côncava, o prisma ilimitado resultará 

côncavo. 

Figura 3 - Prisma ilimitado 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018 

Elementos 

Um prisma ilimitado convexo possui: 𝑛 arestas, 𝑛 diedros, e 𝑛 faces (que são 

faixas de plano). 

 

Secções 
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Secção é uma região poligonal plana (polígono plano) com um só vértice em 

cada aresta. 

Secção reta ou secção normal é uma secção cujo plano é perpendicular às 

arestas. 

 

Figura 4 - Secção reta ou secção normal 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018 

 

 

Superfície  

A superfície de um prisma ilimitado convexo é a reunião das faces desse 

prisma. É chamada superfície prismática convexa ilimitada ou indefinida. 

 

Propriedades 

1ª) Secções paralelas de um prisma ilimitado são polígonos congruentes. 

 

De fato, pelo paralelismo das arestas e pelo paralelismo dos planos de secções, 

podemos concluir que estas secções têm lados congruentes (lados opostos de 

paralelogramos) e ângulos congruentes (ângulos de lados respectivamente 

paralelos). Logo, as secções são congruentes. 
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Figura 5 - Secções paralelas 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018 

 

2ª A soma dos diedros de um prisma ilimitado convexo de n arestas é igual a  

(𝑛 − 2).2 retos 

 

Demonstração: Sabemos que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo 

é igual a (𝑛 − 2).2 retos. 

Como a secção reta do prisma é um polígono convexo de n lados, e a medida 

de cada ângulo desse polígono e medida do diedro correspondente, pois o plano do 

polígono determina secção reta no diedro, então a soma dos diedros é igual a: 

(𝑛 − 2).2 retos 

 

2.4.3. Prisma limitado 
 

Definição (3): Consideremos um polígono convexo (região poligonal convexa) 

ABCD..MN situado num plano α e um segmento de 𝑃𝑄̅̅ ̅̅ , cuja suporte intercepta o plano 

α. Chama-se prisma (prisma convexo) à reunião de todos os segmentos congruentes 

e paralelos a 𝑃𝑄̅̅ ̅̅ , com uma extremidade nos pontos do polígono e situados num 

mesmo semi-espaço dos determinados por α. 
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Figura 6 - Prisma limitado 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018 

 

Podemos também definir o prisma como segue: 

 

Definição (4): Prisma convexo limitado ou prisma convexo definido ou prisma 

convexo é a reunião da parte do prisma convexo ilimitado, compreendida entre os 

planos de duas secções paralelas e distintas, com essas secções. 

 
Figura 7 - Prisma convexo limitado ou prisma convexo 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018 

 

Elementos 

O prisma possui: 2 bases congruentes (as secções citadas acima), 𝑛 faces 

laterais (paralelogramas), (𝑛 + 2) faces, 𝑛 arestas laterais, 3𝑛 arestas, 3𝑛 diedros, 2𝑛 

vértices e 2𝑛 triedros. 
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Figura 8 - Prisma hexagonal 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018 

 

A altura de um prisma é a distância ℎ entre os planos das bases. Devemos 

observar que para o prisma é válida a relação de Euler: 

𝑉 −  𝐴 +  𝐹 =  2𝑛 –  3𝑛 +  (𝑛 + 2) =  2  ⇒    𝑉 −  𝐴 +  𝐹 =  2 

 

Secções 

Secção de um prisma é a intersecção do prisma com um plano que intercepta 

todas as arestas laterais. Notemos que a secção de um prisma é um polígono com 

vértice em cada aresta lateral. 

 Secção reta ou secção normal é uma secção cujo plano é perpendicular às 

arestas laterais. 

Figura 9 - Prisma seccionado 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 

Superfícies 

Superfície lateral é a reunião das faces laterais. A área desta superfície é 

chamada área lateral e indicada por 𝐴f. 

Superfície total é a reunião da superfície lateral com as bases. A área desta 

superfície é chamada área total e indicada por 𝐴t. 
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Classificação 

Prisma reto é aquele cujas arestas laterais são perpendiculares aos planos das 

bases. Num prisma reto as faces laterais são retângulos. 

Prisma oblíquo é aquele cujas arestas são oblíquas aos planos das bases. 

Prisma regular é um prisma reto cujas bases são polígonos regulares. 

 
Figura 10 - Classificação de prismas 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 

 

Natureza de um prisma 

Um prisma será triangular, quadrangular, pentagonal, etc., conforme a base for 

um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, etc.  

 

2.4.4. Paralelepípedos e Romboedros 
 

Paralelepípedo é um prisma cujas bases são paralelogramos. A superfície total 

de um paralelepípedo é a reunião de seis paralelogramos. 

 

Paralelepípedo reto é um prisma reto cujas bases são paralelogramos. A 

superfície total de um paralelepípedo reto é a reunião de quatro retângulos (faces 

laterais) com dois paralelogramos (bases).  

Paralelepípedo reto-retângulo ou paralelepípedo retângulo ou ortoedro é um 

prisma reto cujas bases são retângulos. A superfície total de um paralelepípedo 

retângulo é a reunião de seis retângulos. 
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Figura 11 - Classificação de prismas 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018 

 
Cubo é um paralelepípedo retângulo cujas arestas são congruentes. 

 
Romboedro é um paralelepípedo que possui as doze arestas congruentes entre 

sí. A superfície total de um romboedro é a reunião de seis losangos. 

 
Romboedro reto é um paralelepípedo reto que possui as doze arestas 

congruentes entre si. A superfície total de um romboedro reto é a reunião de quatro 

quadrados (faces laterais) com dois losangos (bases). 

 
Romboedro reto-retângulo ou cubo é um romboedro reto cujas bases são 

quadrados. A superfície de um romboedro reto é a reunião de seis quadrados. 

 
 

Figura 12 - Classificação de romboedros 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 

 

2.4.5. Diagonal e área do cubo  
 

Dado um cubo de aresta 𝑎, calcular sua diagonal 𝑑 e sua área total 𝑆. 
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Figura 13 - Diagonal do cubo 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 

 

a) Cálculo de 𝑑  

Inicialmente calculemos a medida f de uma diagonal de face: 

No ∆BAD: 2 2 2 2 2    2 2f a a f a f a= +  =  =  

No ∆BDD’: 2 2 2 2 2 2 2 2    2 3d a f d a a d a= +  = +  =  

3d a=  

b) Cálculo de 𝑆 

A superfície total de um cubo é a reunião de seis quadrados congruentes de 

lado 𝑎. A área de cada um é 𝑎2. Então, a área total do cubo é: 

 
𝑆 =  6𝑎2  

 
Figura 14 - Cubo 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 

 
2.4.6. Diagonal e área do paralelepípedo retângulo  
 

Dado um paralelepípedo retângulo de dimensões 𝑎, 𝑏, e 𝑐, calcular as diagonais 

𝑓1, 𝑓2 e 𝑓3 das faces, a diagonal do paralelepípedo e sua área total 𝑆. 
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Figura 15 - Diagonal do paralelepípedo retângulo 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 

 
a) Calculo de f1, f2 e f3. 

Sendo f1 a diagonal da face ABCD (ou A’B’C’D’), temos: 

𝑓1
2

 = 𝑎2 + 𝑏2     →    𝑓1=√𝑎2 + 𝑏2 . 

 

Sendo f2 a diagonal da face ABB’A’ (ou DCC’D’) e f3 a diagonal da face ADD’A’ 

(ou BCC’B’), temos: 

𝑓2
2 = 𝑎2 + 𝑐2   ⇒  f2 = √𝑎2 + 𝑐2                     𝑓3

2
 = 𝑏2 + 𝑐2    ⇒  𝑓3 = √𝑏2 + 𝑐2 

 

b) Cálculo de d.  

 

No ∆BDD’: d2 = 𝑓1
2

  + c2   ⇒  d2 = 𝑎2+𝑏2+𝑐2  ⇒ d = √𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 

  

c) Cálculo da área total S. 

 

A área total do paralelepípedo é a soma das áreas de seis retângulos: dois 

deles (𝐴𝐵𝐶𝐷, 𝐴’𝐵’𝐶’𝐷’) com dimensões 𝑎 e 𝑏, outros dois (𝐴𝐵𝐵’𝐴’, 𝐷𝐶𝐶’𝐷’) com 

dimensões 𝑎 e 𝑐 e os últimos dois (𝐴𝐷𝐷’𝐴’, 𝐵𝐶𝐶’𝐵’) com dimensões 𝑏 e 𝑐.  

Logo 𝑆 = 2𝑎𝑏 + 2𝑎𝑐 + 2𝑏𝑐 →  𝑆 = 2(𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐) 

Figura 16 - Paralelepípedo 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 
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2.4.7. Razão entre paralelepípedos retângulos  
 

A razão entre dois paralelepípedos retângulos de bases congruentes é igual á 

razão entre as alturas. 

 

Sejam 𝑃(𝑎, 𝑏, ℎ1) e 𝑃(𝑎, 𝑏, ℎ2) os paralelepípedos em que 𝑎, 𝑏, ℎ1 e 𝑎, 𝑏, ℎ2 são 

as respectivas dimensões. 

Trata-se de demonstrar que: 
( )
( )

1 1

2 2

, ,

, ,

P a b h h

P a b h h
=   

Demonstração 

1º caso h1 e h2 são comensuráveis 

 
 

Figura 17 - Paralelepípedos retângulos de bases congruentes 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 

 

Sendo h1 e h2 comensuráveis, existe um segmento x submúltiplo comum de h1 

e h2: 

                        1 1

2 2

.

.

h p x h p

h q x h q

= 
 =

= 
    (1) 

 
Construindo os paralelepípedos 𝑋(𝑎, 𝑏, 𝑥), temos: 

                        
( )

( )

( )
( )

1 1

22

, , . , ,

, ,, , .

P a b h p x P a b h p

P a b h qP a b h q x

= 
 =

= 

  (2)  

 

De (1) e (2) vem:  
( )
( )

1 1

2 2

, ,

, ,

P a b h h

P a b h h
=  

 

2º Caso: ℎ1 e ℎ2 são incomensuráveis 
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Figura 18 - Paralelepípedos retângulos de bases congruentes 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 

 
Sendo h1 e h2 incomensuráveis, não existe segmentos submúltiplo comum de 

h1 e h2. 

Tomemos um segmento y submúltiplo de h2 (y “cabe” um certo número inteiro 

n vezes em h2, isto é, h2= 𝑛. 𝑦). 

Por serem h1 e h2 incomensuráveis, marcando sucessivamente y em h1, temos 

que, chegando a um certo número inteiro m vezes, acontece que:  

𝑚𝑦 < ℎ1 < (𝑚 + 1)𝑦. 

Operando com as relações acima, vem:     

𝑚𝑦 <  ℎ1  <  (𝑚 + 1)𝑦
𝑛𝑦 =  ℎ2  =  𝑛𝑦

}  ⇒     
𝑚

𝑛
 <  

ℎ1

ℎ2
 <  

𝑚 + 1

𝑛
 (3)  

  

Construindo os paralelepípedos Y(a, b, y), temos: 

 

𝑚𝑌 <  𝑃(𝑎, 𝑏, ℎ1) <  (𝑚 + 1)𝑌
 𝑛𝑌 =  𝑃(𝑎, 𝑏, ℎ2)  =  𝑛𝑌 

}      ⇒       
𝑚

𝑛
 <  

𝑃(𝑎, 𝑏, ℎ1) 

𝑃(𝑎, 𝑏, ℎ2)
 <  

𝑚 + 1

𝑛
 (4) 

 

Ora, sendo y submúltiplo de h2, pode variar, e dividindo y, aumentamos n. 

Nessas condições,  

𝑚

𝑛
=  

𝑚 + 1

𝑛
 

 

Formam um par de classes contíguas que definem um único número real, que 

é 1

2

h

h
pela expressão (3) e 

( )
( )

1

2

, ,

, ,

P a b h

P a b h
pela expressão (4). 

Como esse número é único, então: 
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( )
( )

1 1

2 2

, ,

, ,

P a b h h

P a b h h
=  

 

2.4.8. Volume de um sólido 
 

  Volume de um sólido ou medida do sólido é um número real positivo associado 

ao sólido de forma que: 

1º) sólidos congruentes têm volumes iguais; 

2º) se um sólido S é a reunião de dois sólidos S1 e S2 que não têm pontos 

interiores comuns, então o volume de S é a soma dos volumes de S1 e S2. 

Os sólidos são medidos por uma unidade que, em geral, é um cubo. Assim, o 

volume desse cubo é 1. Se sua aresta medir 1cm (centímetro), seu volume será 1 cm3 

(um centímetro cúbico). Se sua aresta medir 1m, seu volume será 1 m3   

 

Dois sólidos são equivalentes se, e somente se, eles têm volumes iguais na 

mesma unidade de volume. 

 

2.4.9. Volume do paralelepípedo retângulo e do cubo 
 

Seja 𝑃(𝑎, 𝑏, 𝑐) o paralelepípedo retângulo de dimensões 𝑎, 𝑏 e 𝑐. 

Vamos medir esse paralelepípedo com cubo unitário, isto é, com o 

paralelepípedo 𝑃(1,1,1). Para isso, estabeleceremos a razão 
( )
( )

, ,

1,1,1

P a b c

P
, que será o 

volume procurado. 

Figura 19 - Paralelepípedo com cubo unitário 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 

 



75 

Consideremos, então os paralelepípedos 𝑃(𝑎, 𝑏, 𝑐), 𝑃(𝑎, 𝑏, 1), 𝑃(𝑎, 1,1) e 

𝑃(1,1,1) em que 1 é a unidade de comprimento. 

 
Figura 20 - Paralelepípedo com cubo unitário 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 

 

Com base na propriedade do item anterior, temos:   

( )
( )

, ,c

, ,1 1

P a b c

P a b
=  (1)     bases (𝑎, 𝑏) congruentes 

( )
( )

, ,1

,1,1 1

P a b b

P a
=  (2)     bases (𝑎, 1) congruentes 

( )
( )

,1,1

1,1,1 1

P a a

P
=  (3)     bases (1,1) congruentes 

 

Multiplicando-se membro a membro (1), (2) e (3): 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

, ,c , ,1 ,1,1 , ,

, ,1 ,1,1 1,1,1 1 1 1 1,1,1 1 1 1 1 1 1

P a b P a b P a P a b ca b c a b c a b c
V

P a b P a P P
  =    =    =    

𝑉 =  (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎). (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑏). (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐)  

 

que será representada simplesmente por        

. .V a b c=  

em que 𝑎, 𝑏 e 𝑐 são as medidas das dimensões do paralelepípedo retângulo na 

unidade escolhida. 

 

Conclusões  

 

1ª) O volume de um paralelepípedo retângulo é o produto das medidas de suas 

dimensões. 
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2ª) Tomando como base a face de dimensões 𝑎 e 𝑏, indicando por 𝐵 a área dessa 

base (𝐵 =  𝑎 . 𝑏) e a altura 𝑐 por ℎ, podemos escrever: 

.V B h=  

Isto é: 

O volume de um paralelepípedo retângulo é igual ao produto da área da base 

pela medida da altura. 

 
3ª) volume do cubo 

 
No cubo de aresta 𝑎, temos 𝑏 =  𝑎 e 𝑐 =  𝑎 

𝑉 = = 𝑎. 𝑏. 𝑐 ⇒  𝑉 =  𝑎. 𝑎. 𝑎 ⇒   

𝑉 =  𝑎3 

 

2.4.10. Área lateral e área total do prisma 
 

A área lateral (Al) de um prisma é a soma das áreas das faces laterais. 

 

Seja um prisma de aresta lateral medindo a  e l1, l2,...ln as medidas dos lados de 

uma secção reta. Cada face lateral é um paralelogramo de base a e altura igual a um 

lado da secção reta.  

Figura 21 - Prisma seccionado 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 

Assim, 

( )1 2 3 1 2

2

    ...     ...   .    2 .l n n l

p

A al al al al l l l a A pa= + + + + = + + +  =  

em que 2𝑝 é a medida do perímetro da secção 

   𝑎 é a medida da aresta lateral. 
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A área total de um prisma e soma das áreas das faces laterais (Al) com as áreas 

das bases (duas bases). 

Assim, 

 2      2 . 2t tA A B A pa B =+= +   em que 𝐵 é a área de uma base. 

 
No prisma reto a aresta lateral é igual a altura (𝑎 =  ℎ) e a base é secção reta. 

Então: 

 2 .     2

 2    2 . 2
l l

t l t

A pa A ph

A A B A ph B

=  =

= +  = +
 

 
Figura 22 - Altura do Prisma 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 

 

No prisma regular, a aresta lateral é igual a altura (𝑎 =  ℎ) e a base, que é 

secção reta, é um polígono regular. 

 
Figura 23 - Base do prisma 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 
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Cálculo da área de base B 

A área da base (𝐵) é soma de 𝑛 triângulos de base 𝑙 (medida do lado) e altura 

𝑚 (medida do apótema). Então:  

( ). ..
.

2 2

n l ml m
B n B

 
=  = 

 
 

Mas, 

2nl p=  =  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

Daí,  

2 .
.

2

p m
B B p m=  =  

Figura 24 - Apótema de um prisma 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 

Cálculo da área total: At  

( )

2 . 2 .

2 2 . 2 . 2

l l

t l t t

A pa A ph

A A B A ph pm A p h m

=  =

= +  = +  = +
 

 
2.4.11. Princípio de Cavalieri 
 

Como introdução intuitiva, suponhamos a existência de uma coleção finita de 

chapas retangulares (paralelepípedos retângulos) de mesmas dimensões e, 

consequentemente, de mesmo volume. Imaginemos ainda a formação de dois sólidos 

com essa coleção de chapas, como indicam as figuras A e B abaixo: 
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Figura 25 - Pilhas de livros ou folhas 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 

 
Tanto no caso A como no B, a parte de espaço ocupada (o “volume ocupado”) 

pela coleção de chapas é o mesmo, isto é, os sólidos A e B têm o mesmo volume. 

Agora, imaginemos esses sólidos com base num mesmo plano α e situados 

num mesmo semi-espaço dos determinados por α 

 
Figura 26 - Pilhas de livros ou folhas 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 

 

Qualquer plano β, secante aos sólidos A e B, paralelo a α, determina em A e 

em B superfícies de áreas iguais (superfícies equivalentes). 

A mesma ideia poder ser estendida para duas pilhas com igual número de 

moedas congruentes. 
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Figura 27 - Moedas congruentes 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 

 
O fato que acabamos de caracterizar intuitivamente é formalizado pelo 

princípio de Cavalieri ou postulado de Cavalieri (Francesco Bonaventura Cavalieri, 

1598-1647) que segue: 

Dois sólidos, nos quais todo plano secante, paralelo a um dado plano, 

determina superfícies de áreas iguais (superfícies equivalentes), são sólidos de 

volumes iguais (sólidos equivalentes). 

 

Figura 28 - Sólidos equivalentes 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 

 

A aplicação do princípio de Cavalieri, em geral, implica a colocação dos sólidos 

com base num mesmo plano, paralelo ao qual estão as secções de áreas iguais ( que 

é possível usando congruência). 
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2.4.12. Volume do Prisma  
 

Consideremos um prisma P1 de altura h e área da base B1 = B e um 

paralelepípedo retângulo de altura h e área de base B2 = B (o prisma e o 

paralelepípedo têm alturas congruentes e bases equivalentes). 

 

Figura 29 - Prisma e paralelepípedo 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 

 

Suponhamos, sem perda de generalidade, que os dois sólidos têm as bases 

num mesmo plano α e estão num dos semi-espaços determinados por 𝛼. 

Qualquer plano β paralelo a α, que secciona P1, também secciona P2, e as secções (𝐵1
′
 

e 𝐵2
′ , respectivamente) têm áreas iguais, pois são congruentes ás respectivas bases.    

(𝐵1
′  = B1, 𝐵2

′ = 𝐵2, B1 = B2 = B) ⇒ 𝐵1
′  = 𝐵2

′  

 

Então, pelo princípio de Cavalieri, o prisma P1 e o paralelepípedo P2 têm 

volumes iguais. 

Vp1 = Vp2 

Como Vp2 = B2h, ou seja, Vp2 = B . h, vem Vp1 = B . h; ou, resumidamente: 

V = B . h 

 

Conclusão 

 
O volume de um prisma é o produto da área da base pela medida da altura. 

 
Observação 
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Figura 30 - Prisma oblíquo 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 

 
Consideremos um prisma oblíquo de área da base B, altura h a aresta lateral 

a. Seja α o plano da base e S uma secção reta situada num plano 𝛾 que forma com α 

um diedro de medida 𝜃. 

 
Notemos que S é a projeção ortogonal de 𝐵 sobre 𝛾 . Daí vem: 

𝑆 =  𝐵. 𝑐𝑜𝑠 𝜃 

 
O ângulo entre 𝑎 e ℎ também é 𝜃 (ângulos de lados respectivamente 

perpendiculares). Donde sai: 

ℎ =  𝑎 . 𝑐𝑜𝑠 𝜃 

 
substituindo B e h na expressão do volume do prisma, vem: 

. cos .
cos

S
V B h V a V S a


=  =   =  

Notando que expressão também é válida para um prisma reto, em que 𝐵 =  𝑆 

e 𝑎 =  ℎ, temos: 

 

O volume de um prisma é o produto da área da secção reta pela medida da 

aresta lateral. 
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3. CONCEPÇÕES E ANÁLISE A PRIORI 

 

3.1. Fundamentação Teórica 
 

Com objetivo de apresentar as teorias que fundamentam a sequência didática 

construída, a qual será apresentada posteriormente, escrevemos nesta seção sobre 

a Engenharia Didática, o Ensino de Matemática por Atividades e O Método da 

Descoberta e o Ensino de Prisma.  

 

3.1.1. A Engenharia Didática 
 

A engenharia didática é uma metodologia de pesquisa e teoria educacional 

elaborada no início da década de 1980 para trabalhos de Educação Matemática. Ela 

concebe o trabalho do pesquisador parecido ao de um engenheiro, em que o 

componente curricular é subdividido por meio de sequências didáticas planejadas e 

aplicadas em um grupo de educandos. Sobre isso Artigue afirma: 

A Engenharia Didática como metodologia se caracteriza por um 
esquema experimental baseado nas realizações didáticas em sala de 
aula, ou seja, sobre a concepção, realização, observação e análise de 
sequências de ensino, permitindo uma validação interna a partir da 
confrontação das análises a priori e a posteriori. (ARTIGUE, 1998, p. 
286). 

 

Essa teoria surgiu para propor inovação no ensino, possibilitando na sala de 

aula, experiências diferenciadas e fundamentadas cientificamente. Assim, está 

relacionada ao movimento de valorização do saber prático do educador, com a 

consciência de que as teorias desenvolvidas fora da sala de aula são insuficientes 

para captar a complexidade do sistema e para, de alguma forma, influir na 

transformação das tradições de ensino.  

Nessa perspectiva, tal teoria possibilita agir de forma racional, com base em 

conhecimentos matemáticos e didáticos, destacando a importância da realização 

didática na sala de aula como prática de investigação. Desse modo, para Robert 

(1992) a Didática da Matemática geralmente se articula em torno de um problema de 

ensino ou sobre uma hipótese em que procuramos confirmar particularmente a 

existência de uma regularidade entre o ensino e aprendizagem. 

Assim, a Engenharia Didática vista como metodologia de pesquisa é 

caracterizada por um esquema experimental baseado em "realizações didáticas" em 
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sala de aula, isto é, na concepção, realização, observação e análise de sessões de 

ensino, mas também caracteriza-se como pesquisa experimental pelo registro em que 

se situa e o modo de validação que lhe são associados: a comparação entre análise 

a priori e análise a posterior. 

Diante disso, ao utilizar a Engenharia Didática, uma pesquisa perpassa por 

certas fases ou etapas metodológicas, que segundo Almouloud e Silva (2012, p.26) 

são: Análises prévias; Concepção e análise a priori das situações didáticas; 

Experimentação; Análise a posteriori e validação. 

A fase de análises prévias, consiste na obtenção dos dados que serão 

tomados para estudos e análises, na busca de um referencial teórico para 

fundamentar as categorias. Dessa forma, sugere-se a identificação dos problemas de 

ensino bem como a identificação dos problemas de aprendizagem do conteúdo 

estudado e das escolhas de atividades a serem desenvolvidas na investigação e na 

sequência didática.  

Segundo Almouloud e Silva (2012), na fase de concepção e análise a priori, 

é apresentada a sequência didática para o conteúdo em questão, as hipóteses 

formuladas a partir dos resultados obtidos nas análises prévias, em que o 

pesquisador, orientado pelas análises preliminares, delimita certo número de variáveis 

pertinentes ao sistema sobre os quais o ensino pode atuar e nas quais devem ser 

levados em consideração: a descrição e as escolhas feitas no nível local e as 

características da situação adidática desenvolvida; Análise de situações  que 

envolvem o aluno bem como as possibilidades de ação, seleção, decisão, controle e 

validação que o aluno terá durante a experimentação; Previsão dos campos de 

comportamentos possíveis e demonstração de como a análise permite controlar seus 

significados e assegurar que os comportamentos esperados ocorram no processo de 

ensino e aprendizagem.  

A fase da Experimentação é a etapa em que o material elaborado e construído 

para compor a sequência didática é posto em funcionamento. Nesta fase, é permitido 

fazer correções a partir das análises locais, em decorrência da aplicação e 

desenvolvimento das atividades pensadas. Sobre isso, Almouloud e Silva afirmam: 

Experimentação: consiste na aplicação da sequência didática, tendo 
como pressupostos apresentar os objetivos e condições da realização 
da pesquisa, estabelecer o contrato didático e registrar as 
observações feitas durante a experimentação. (ALMOULOUD e 
SILVA, 2012, p. 27).  
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Desse modo, a experimentação é desenvolvida obedecendo o rigor ético 

exigido em uma pesquisa científica que se propõe a superar as dificuldades 

encontradas em relação ao seu objeto. Por isso, os registros não devem ser 

desvinculados do planejamento a priori para o desenvolvimento e aplicação da 

pesquisa, já que, deve-se partir da compreensão e especificação dos objetivos e 

condições necessários à realização da pesquisa, do estabelecimento de um contrato 

didático, da explicação e aplicação de instrumentos do estudo, de registro das 

observações nas sessões.  

Já na análise a posteriori e a validação, as últimas fases da Engenharia 

Didática, ocorre o confronto das informações obtidas durante a experimentação e o 

resultado esperado das análises a priori. De acordo Almouloud e Silva: 

A análise a posteriori consiste em uma análise de um conjunto de 
dados colhidos ao longo da experimentação, como por exemplo, 
produção dos alunos, registros de observadores e registro em vídeo. 
Nela analise, se faz necessária sua confrontação com a análise a priori 
para que seja feita a validação ou não das hipóteses formuladas na 
investigação. (ALMOULOUD e SILVA, 2012, p. 27).  
 
 

A etapa de validação vai ocorrendo durante o desenvolvimento da pesquisa. 

Inicia-se com o processo de elaboração da própria pesquisa em si e vai até a aplicação 

e finalização de todas as etapas previstas. Dá-se através da leitura dos dados obtidos 

das análises a priori e a posteriori que poderão levar a confirmação ou não das 

hipóteses levantadas neste estudo.  

 

3.1.2. O Ensino de Matemática por Atividade 
 

Conforme indicamos anteriormente, essa pesquisa foi constituída de um 

experimento didático sobre o ensino de prisma, o qual objetiva desenvolver uma 

sequência didática embasada no ensino por atividade no contexto da Engenharia 

Didática, já que, tais metodologias potencializam e dinamizam o processo de ensino 

e aprendizagem por proporcionarem a sistematização do conhecimento pelo próprio 

aluno, o tornando mais envolvente e participativo. 

Segundo Sá, Costa, Gomes e Viana in Sá e Jucá (2014) para que surgissem 

tais teorias metodológicas foram necessários muitos questionamentos dos 

estudiosos referente ao ensino-aprendizagem de Matemática, e em particular, ao 

ensino- aprendizagem dos conteúdos geométricos em virtude de algumas 

dificuldades conceituais terem sido identificadas no processo de aprendizagem dos 
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alunos. 

Para Bellemain (2003) as pesquisas constatavam em seus levantamentos, 

análises e resultados um baixo desempenho dos alunos em questões referentes as 

grandezas geométricas e suas medidas, enquanto a análise das resoluções de 

questões presentes nos testes aplicados demonstraram que os erros cometidos 

eram de dissociação entre área e perímetro e utilização inadequada de fórmulas e 

unidades de medidas. 

Diante disso, chegou-se à conclusão da necessidade de aprofundar esses 

estudos, bem como o de pensar um processo de formação a longo prazo, com o intuito 

de proporcionar mudanças significas na abordagem dos conteúdos nas aulas de 

Matemática. Assim, a partir da observação de estudos anteriores, pesquisadores 

vêm desenvolvendo alternativas metodológicas que viabilizem o pensamento 

geométrico dos alunos, dentre os quais se destaca o ensino por atividade. 

O Ensino por Atividade é uma metodologia de ensino que busca trabalhar os 

conteúdos matemáticos, propondo ao aluno a construção de seu conhecimento, o 

levando a descobrir as leis gerais, ou generalizações sem a intervenção inicial do 

professor, isto é, por meio das atividades os alunos vão fazendo suas descobertas 

como sujeitos ativos e participativos de seu aprendizado. Sá (2009) afirma que: 

[...] a prática metodológica do ensino de Matemática por atividade dá 
oportunidade ao aluno de construir sua aprendizagem, por meio da 
aquisiçãode conhecimentos e redescoberta de princípios. Esse tipo 
de abordagem interativa permite ao aluno realizar um grande número 
de experimentos, interpretá-los para depois discuti-lo em classe com 
o professor e colegas. (SÁ, 2009, p. 14-15) 

 

De acordo com essa proposta metodológica o papel do professor no processo 

de ensino e aprendizagem não é apenas de apresentar conceitos, definições, 

exemplos e exercício. Nesse sentido, os professores devem introduzir suas aulas 

com a apresentação de atividades e itens interrogativos que vão conduzindo os 

alunos a perceberem e descobrirem uma lei geral ou uma regularidade que o auxilie 

na compreensão e resolução da atividade. Fossa (2008) destaca: 

O professor, geralmente, determina a agenda proposta, orienta a 
construção e valida os resultados, mas ao final das contas é o aluno 
quem deve fazer as construções. Dessa forma, as avaliações são 
feitas com o intuito de determinar o que o aluno construiu para que o 
professor possa determinar como continuar a sua orientação. 
(FOSSA, 2008, p. 10-11) 
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Nesse sentido, o papel do professor no processo ensino e aprendizagem será 

de orientador do trabalho pedagógico e mediador do conhecimento, na medida em 

que vai propondo atividades em que o aluno vai construindo noções matemáticas a 

partir do objetivo proposto para cada atividade, pois pressupõe sua ação direta com 

as situações apresentadas. Quanto a aprendizagem dos alunos, com o ensino por 

atividade desenvolverá muitas habilidades como a capacidade de analisar, planejar, 

testar, concluir e generalizar. Conforme afirma Sá (2009): 

A proposição do ensino de Matemática baseado em atividades 
pressupõe a possibilidade de conduzir o aprendiz a uma construção 
constante das noções matemáticas presentes nos objetivos da 
atividade. Isso é evidenciado a partir da elaboração da mesma, até 
a sua realização e experimentação, visto que cada etapa vivida pelo 
estudante servirá de apoio para a discussão e posterior elaboração 
final dos conceitos em construção. Cabe, porém, ao professor 
preocupar-se com o modo de elaboração dessas atividades e com 
as orientações dadas aos estudantes durante a realização das 
mesmas, pois isso poderá ser decisivo no processo de 
aprendizagem do aluno (SÁ, 2009, p.18). 

 
 
Diante disso, destaca-se alguns aspectos que o professor de matemática deverá 

seguir criteriosamente para que haja o desenvolvimento efetivo do Ensino por 

Atividades, os quais apresentamos a seguir: 

• As atividades devem apresentar-se de maneira auto-orientadas para que os 

alunos consigam conduzir-se durante a construção de sua aprendizagem; 

• Toda a atividade deve procurar conduzir o aluno a construção das noções 

matemáticas através de três fazes: a experiência, a comunicação oral das 

ideias apreendidas e a representação simbólica noções construídas; 

• As atividades devem prever um momento de socialização das informações 

entre os alunos, pois isso é fundamental para crescimento intelectual do 

grupo. Para que isso ocorra, o professor deve criar um ambiente adequado e 

de respeito mútuo entre os alunos e adotar a postura de um membro mais 

experiente do grupo e que possa colaborar na aprendizagem deles; 

• As atividades devem ter características de continuidade, visto que precisam 

conduzir o aluno ao nível de representação abstrata das ideias matemáticas 

construídas a partir das experiências concretas vivenciadas por ele; 

• De acordo com o modelo proposto por Dockweiller as atividades propostas 

pelo professor podem se apresentar de três maneiras: desenvolvimento, 

conexão e abstração, de modo que sejam sequencialmente apresentadas e 
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possam contribuir para a construção gradual dos conceitos matemáticos. SÁ 

(2009) 

Dessa forma, o Ensino por Atividade como metodologia é capaz de desenvolver 

no aluno o gosto pela Matemática, na medida que este se torna um agente ativo nos 

processos de descobertas e generalizações das leis gerais que são intrínsecas a 

natureza matemática. Quanto a aprendizagem de sólidos geométricos, em especifico 

ao sólido prisma, ao adquiri-lo por seus próprios méritos, este conhecimento poderá 

ser mais significativo para o aluno. 

  

3.1.3. O Método da Descoberta e o Ensino de Prisma 
 

Segundo Sá (1999) o método da descoberta tem como característica 

fundamental a utilização das etapas do método científico no processo de ensino-

aprendizagem e o uso dessas etapas possibilita ao aluno o desenvolvimento de 

habilidades necessárias como: observar, analisar, pesquisar, avaliar, inferir, testar, 

planejar, medir e concluir. Entretanto, não se pode exigir repentinamente o 

desenvolvimento dessas habilidades, para que o aluno a desenvolva precisa-se partir 

das habilidades mais básicas até promover o desenvolvimento de todas. 

 O método da descoberta possui três técnicas básicas que são: a Técnica da 

Redescoberta, a Técnica de Problemas e Técnicas de Projetos, das quais Sá (1999) 

destaca a Redescoberta que, por sua vez, pode ser usada por demonstração ou por 

experimentação. Na demonstração, o experimento é realizado deixando para o aluno 

o papel de observar, registrar, levantar hipóteses e elaborar suas próprias conclusões. 

Já na experimentação cabe ao professor selecionar o material, o procedimento da 

atividade e auxiliar na construção do experimento induzindo a uma observação 

adequada e a conclusões coerentes com os objetivos definidos, já que este, é todo 

realizado pelos alunos. (SÁ, 1999, p. 79) 

Nesse sentido, cabe ao professor, previamente a todas as atividades 

desenvolvidas usando essa técnica, seguir uma sequência de passos necessários ao 

bom desenvolvimento das mesmas como: Elaborar um título atraente, que não deixe 

indícios dos resultados da experimento a ser realizado; Elaborar um objetivo; 

Estabelecer o procedimento da atividade de acordo com as possibilidades do 

momento; Relacionar o material necessário; verificar o fundamento do experimento; 

Elaborar um roteiro contendo; título, objetivo, lista de material, procedimentos,   para 

registrar resultados , observações e conclusões. (SÁ, 1999, p. 79) 
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 Sá (1999) afirma ainda, que o título e o objetivo devem ser descobertos pelos 

próprios alunos após a atividade, mas ele acredita que precisam constar no roteiro do 

experimento desde o começo, possibilitando ao aluno desenvolver entre outras 

habilidades observar, coletar dados, analisar e concluir. Desse modo, o autor destaca 

que para um bom aproveitamento da descoberta é necessário que se apresente 

atividades iniciais envolvendo a técnica da redescoberta, pois ela possibilita ao aluno 

uma vivencia crescente no método. 

Assim, é perceptível a importância desse método nas aulas de Matemática, por 

possibilitar aos alunos nas situações apresentadas, descobrir nos livros didáticos e 

materiais apostilados, que sempre apresentam um conhecimento pronto e acabado, 

a possibilidade de observações, analises e conclusões, para que este chegue as suas 

próprias conclusões sobre o conteúdo estudado, não sendo induzidos a conclusões 

falsas.   

Nesse sentido, Sá (2008) afirma que o processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática, especificamente relacionadas ao ensino de figuras planas, tem sido 

motivo de inquietação entre diferentes pesquisadores em virtude de algumas 

dificuldades conceituais identificadas no processo de aprendizagem dos alunos, pois 

o ensino de geometria nas escolas do país ainda vem usando metodologias 

tradicionais e que tornam o ensino de figuras planas pouco significativo para os 

alunos, ocasionando dificuldades na aprendizagem de tais conceitos geométricos. 

Muitos pesquisadores vêm desenvolvendo alternativas metodológicas que 

viabilizem desenvolver o pensamento geométrico dos alunos em sala de aula, dentre 

eles SÀ (2008) propõe uma sequência didática composta por oito atividades voltadas 

ao ensino de áreas de figuras planas por meio da redescoberta, tendo como principal 

objetivo investigar a viabilidade do ensino desse conteúdo matemático a partir da 

metodologia já mencionada.  

A pesquisa de Sá (2008) com o intuito de obter informações sócio-educacionais 

acerca dos sujeitos investigados aplicou inicialmente um questionário no qual os 

alunos resolviam tarefas envolvendo o cálculo de áreas de figuras planas e também 

um questionário sobre dados. A sistematização dessas informações obtidas com as 

questões desse questionário resultou no diagnóstico da pesquisa.  

 Sá (2008) com a aplicação de questões envolvendo a área de figuras planas 

constatou dentre outros fatores que dificultam a aprendizagem desse conteúdo que: 

os alunos tiveram baixo rendimento nas questões do pré-teste pelo fato de os mesmos 
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não terem conhecimento das fórmulas para se calcular a área das figuras planas; os 

alunos tiveram dificuldade de interpretar problemas com relação a conversão de 

medidas. Por outro lado, com a aplicação desse pré-teste, foi possível constatar a 

facilidade ou ainda a superação das dificuldades dos alunos para resolverem algumas 

questões que envolviam a técnica da redescoberta no cálculo de figuras planas.  

Assim, Sá (2008) afirma que os resultados obtidos na pesquisa indicam que o ensino 

de área de figuras planas por meio de atividades de redescoberta é muito viável e torna o 

processo de ensino e aprendizagem mais ativo e participativo para os educandos, já que o 

processo de construção das fórmulas de áreas de figuras planas passou a ter mais significado 

para os alunos envolvidos 

 

3.2. Apresentação e Análise a Priori das Atividades da Sequência Didática 
 

Nessa seção apresentamos a sequência didática a ser desenvolvida com os 

alunos foco dessa pesquisa. Nela apontamos sugestões de distribuição das atividades 

do projeto ao longo da pesquisa de campo e de formas de avaliação, aplicação da 

proposta na turma de 1º ano do Ensino Médio da rede estadual do Pará, no município 

de Igarapé-Miri, que estudam no turno vespertino.  

As atividades da sequência didática utilizarão, em sua maioria, um kit de sólidos 

geométricos construído para que os alunos manuseiem os prismas e outros poliedros 

durante a realização das atividades, como mostra a figura a seguir: 
 
 

Figura 31 - Kit de Sólidos Geométricos 

  

  
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 
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Figura 32 - Alguns sólidos construídos para Kit 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2018. 

 

O estudo dará ênfase nos relatos das experiências dos alunos ao longo do 

processo de realização das etapas dessa sequência didática, além disso, analisará 

minuciosamente os vários aspectos surgidos na realização das atividades propostas, 

a fim de, ilustrar os depoimentos dos alunos participantes. Também buscaremos 

destacar a importância de uma proposta para o ensino de geometria espacial, 

especificamente prisma, usando o ensino por atividade. Além de, se pontuar os 

desdobramentos e aprofundamentos pretendidos na realização do mesmo. 

Desse modo, na metodologia utilizada no trabalho serão envolvidos professor 

e alunos para a construção de uma proposta de ensino da Matemática centrada em 

uma sequência didática que envolve o ensino por atividades no contexto da geometria 

espacial, mas especificamente no ensino do sólido geométrico prisma.  

Nossa proposta metodológica consiste, acima de tudo, em não dar tudo pronto, 

em fazer com que os alunos, de acordo com seu nível de desenvolvimento, realizem 

atividades, partindo da ação: primeiro, com o material construído, isto é, através da 

ação sobre materiais concretos; a seguir, partindo da operação realizada sobre 

situações vivenciadas ou a vivenciar. 

A sequência didática é constituída de um conjunto de atividades construídas 

com base nos resultados obtidos nas análises prévias, e a qual se espera que levem 

os alunos a desenvolverem competências e habilidades desejadas em relação ao 

conteúdo estudado. Nela apresentaremos cinco atividades, sendo a primeira de 

autoria de Corrêa (2019) referente a diferenciação de sólidos convexos e não 
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convexos, a qual necessitaremos para o desenvolvimento de nossa terceira atividade. 

Vale ressaltar que todas as atividades posteriores são de nossa autoria e que 

corresponderão a: Conceituação de prisma; Classificação de um Prisma; Verificação 

da regularidade no cálculo das áreas de um prisma; Identificação de como calcular o 

volume de um prisma, os quais, subsidiaram a pesquisa, mas que foram sujeitas à 

adaptações necessárias no decorrer do processo.  

Assim, somente depois de se verificar as dificuldades e obstáculo que poderão 

surgir no momento da resolução das questões no pré-teste e pós-teste, se iniciará a 

sequência didática para o ensino e aprendizagem do sólido geométrico prisma, a qual 

será dividida em duas seções: Seções de Aprendizagem e Seções de Fixação, assim 

como suas respectivas análises a Priori. Segue abaixo cada atividade da sequência 

de forma detalhada. 

 

3.2.1. Atividade 01 

 
ATIVIDADE 01  

 
Título: Sólidos Convexos e Não Convexos  
Objetivo: Diferenciar sólidos convexos e não convexos  
Material: Roteiro da atividade, Kit de sólidos geométricos caneta ou lápis  
 
Procedimentos:  
  
01. Manuseie os sólidos geométricos do kit do seu grupo. 
 
02. Observe em quais dos sólidos geométricos do kit todos os pontos de qualquer 
reta estão dentro da figura. 
 
03. Coloque na caixa apenas esses sólidos. 
 
04. Quais as características desses sólidos? 
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Análise a priori da Atividade 01  

Os discentes apresentarão certas dificuldades no desenvolvimento desta, por 

conta de ser a primeira vez que muitos ou mesmo todos estão inseridos neste tipo de 

atividade, a qual envolve manuseio e manipulação de objetos, espera-se que a partir 

destes procedimentos consigam expressar suas características nas respostas, para 

posteriormente chegarmos na seguinte conclusão: Sólido convexo é aquele que todos 

os pontos de quaisquer segmentos de reta encontram-se completamente contidos no 

interior do sólido, e caso exista algum segmento de reta que não satisfaça essa 

condição, chamamos de sólido não convexo ou côncavo. 

3.2.2. Questões de aprofundamento sobre a Atividade 01 
 
1. Ligue os pontos de dois a dois através de cada sólido e diga se ele é CONVEXO 
ou NÃO CONVEXO: 
 
a) b) 

  
(_____________________) (_____________________) 

  

c) d) 

  
(_____________________) (_____________________) 

  

e) f) 

  

(_____________________) (_____________________) 
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g) h) 

  
(_____________________) (_____________________) 

 
02. Classifique os sólidos abaixo em CONVEXO ou NÃO CONVEXO, e explique em 
seguida por que: 
 

Nº SÓLIDO CLASSIFICAÇÃO POR QUE? 

1 

 

  

2 

 

  

3 

 

  

4 

 

  

5 

 

  

6 

 

  

7 
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3.2.3. Atividade 02 

 

ATIVIDADE 02  
Título: Prismas 

Objetivo: Conceituar Prismas  

Material: Roteiro da atividade, Kit de Poliedros, caneta ou lápis  

 
Procedimentos a serem realizados:  

01. Manuseie os poliedros do kit do seu grupo. 

02. Marque o quadro de acordo com a característica do sólido correspondente 

SÓLIDOS 

As faces laterais são formadas 
por quadrados, retângulos, 

losangos ou paralelogramos? 

Tem duas bases iguais 
formadas por polígonos? 

Sim Não Sim Não 

01 Prisma triangular     

02 Pirâmide hexagonal     

03 Prisma quadrangular     

04 Icosaedro     

05 Pirâmide quadrangular     

06 Paralelepípedo     

07 Tetraedro     

08 Pirâmide pentagonal     

09 Octaedro     

10 Dodecaedro     

11 Prisma pentagrâmico     

12 Cubo     

13 Prisma hexagrâmico     

14 Poliedro Côncavo     

15 Prisma pentagonal     

16 Prisma hexagonal     

17 Prisma quadrangular obliquo     

18 Prisma pentagonal obliquo     

 
Observação: 

 

 

Conclusão: 
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Análise a priori da Atividade 02 

 

Os discentes apresentarão certa dificuldade no desenvolvimento desta atividade, 

uma vez que é será o primeiro contato com este tipo de atividade da maioria, o mesmo 

de todos os discentes participantes, porém tendo em vista as experiências obtidas na 

atividade anterior, que servirão de base para realização desta, obterão êxito no seu 

respectivo desenvolvimento. Acreditamos, que poderão apresentar dificuldades 

relacionadas a identificação de outras características particulares dos prismas, como 

por exemplo, perceber que além de suas faces laterais no formato de quadriláteros, 

existem outras duas faces congruentes (iguais), que serão chamadas de bases, as 

quais são formadas por figuras planas que também poderão ser quadriláteros em 

alguns casos.   

 

3.2.4. Questões de aprofundamento da Atividade 02 
 

01. Observe as figuras dos poliedros abaixo: 

    
 

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       

 

Qual as numerações que correspondem aos prismas?  

 

 

02. Classifique os poliedros abaixo em PRISMA ou NÃO PRISMA, e explique em 

seguida por que: 

Nº POLIEDRO CLASSIFICAÇÃO POR QUE? 

1 

 

  

2 
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3 

 

  

4 

 

  

5 

 

  

6 

 

  

7 

 

  

8 

 

  

9 

 

  

10 
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3.2.5. Atividade 03 

 

ATIVIDADE 03  
 

Título: Tipos de Prisma 

Objetivo: Identificar tipos de Prismas  

Material: Roteiro da atividade, Kit contendo prismas, caneta ou lápis  

 

Procedimentos a serem realizados:  

01. Manuseie os prismas do kit contidos na caixa 

03. Preencha o quadro: 

Prismas 
Polígono da 

base 

Ângulo Formado 
pela base e aresta 

lateral 

Convexo e Não 
Convexo 

01 Prisma triangular    

02 Prisma quadrangular    

03 Prisma pentagrâmico    

04 Prisma hexagrâmico    

05 Prisma pentagonal    

06 Prisma hexagonal    

07 Prisma quadrangular obliquo    

08 Prisma pentagonal obliquo    

 
Observação: 

 

 

Conclusão: 
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Análise a priori da Atividade 03 

 

Os alunos não apresentarão dificuldades na identificação de figuras das bases 

dos prismas, sendo possível identificar que as bases são iguais, e que estas são 

formadas por figuras planas. Já na classificação quanto aos ângulos formados entre 

as arestas laterais e a base, os alunos poderão apresentar alguma dificuldade quanto 

à identificação destes ângulos, tendo em vista a necessidade do reconhecimento da 

classificação de ângulos, estudados em séries anteriores. Essas dificuldades também 

poderão ocorrer no desenvolvimento das observações e conclusões, mas as 

experiências obtidas na atividade anterior, que servirão de base para realização desta, 

contribuirão para o êxito no seu respectivo desenvolvimento. 

 

3.2.6. Questões de aprofundamento da Atividade 03 
 

01. Classifique os prismas abaixo em CONVEXO e NÃO CONVEXO: 

Nº PRISMA TIPO 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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5 

 

 

6 

 

 

 

02. Utilizando os prismas enumerados, relacione corretamente a coluna a seguir com 

o nome do prisma correspondente: 

Bases  Prismas 

(1) 

 

 

(    ) 

 
Prisma triangular 

(2) 

 

 

(    ) 
 

Prisma hexagonal 

(3) 

 

 

(    ) 

 
Prisma pentagonal 

(4) 

 

 

(    ) 

 
Prisma quadrangular 
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03.  Observe o ângulo formado entre as bases e as arestas laterais dos prismas abaixo e 

classifique-os em PRISMA RETO ou PRISMA OBLIQUO.  

Nº PRISMA TIPO 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 
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3.2.7. Atividade 04 

 

ATIVIDADE 04 
Título: Áreas de um Prisma   

Objetivo: Descobrir uma maneira de determinar as áreas lateral e total de um 

prisma  

Material: Roteiro da atividade, Kit de sólidos geométricos caneta ou lápis  

 
Procedimentos a serem realizados:  

01.  Manuseie os sólidos geométricos do kit contidos na Caixa dos Poliedros. 

02. Identifique o respectivo prisma correspondente  

03. Preencha o quadro: 

Prismas 
Área Lateral 

(AL) 
Área da Base 

(AB) 
Área Total 

(AT) 

01 Prisma triangular    

02 Prisma quadrangular    

03 Prisma pentagrâmico    

04 Prisma hexagrâmico    

05 Prisma pentagonal    

06 Prisma hexagonal    

07 Prisma quadrangular obliquo    

08 Prisma pentagonal obliquo    

 
Observação: 

 

 

Conclusão: 
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Análise a priori da Atividade 04 

 

 Esta atividade envolve as relações entre as áreas da base, lateral e total de um 

prisma, buscando que a partir da observação das características de cada prisma os 

alunos cheguem o mais próximo possível de como encontrar estas áreas, bem como 

as regularidades existentes. Acreditamos, que os alunos terão certas dificuldades na 

realização desta atividade, por conta desta ter um processo diferente das atividades 

anteriores, pois requer uma maior observação nas características que foram 

preenchidas no quadro, que posteriormente servirão de base para as respostas das 

perguntas das demais questões, porém acreditamos que mesmo se diferindo um 

pouco das atividades anteriores, estas também contribuirão significativamente para o 

êxito da atividade atual, por conta das experiências obtidas através destas. 

 

3.2.8. Questões de aprofundamento da Atividade 04 
 

01. Uma piscina de uma casa tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo e 

possui dimensões externas (comprimento, largura e altura) de, respectivamente, 5 m, 

3 m e 2 m. É necessária a impermeabilização de todas as faces externas dessa 

piscina. Com essas informações, para obter a impermeabilização completa, o dono 

da casa precisará do valor da área total da piscina, qual o valor dessa área?  

 

02. Um design projetou um chaveiro no formato de um prisma triangular reto com 12 

cm de altura. Sabe-se que as arestas da base formam um triângulo retângulo com 

catetos de medidas 6 cm e 8 cm. Para cobrir todas as faces desse prisma, adquirindo 

a quantidade suficiente de papel adesivo, e, com isso, evitar o desperdício, será 

preciso saber a área total da superfície desse prisma. Fazendo os cálculos corretos, 

obtém-se que a área total desse prisma mede  

a) 336 cm2    

b) 324 cm2    

c) 316 cm2   

d) 312 cm2    

   

03. Um contêiner idêntico ao modelo apresentado abaixo, isto é, na forma de um 

prisma quadrangular, deverá ser descarregado no porto de Vila do Conde em 
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Barcarena, e por estar com a pintura deteriorada pelo efeito do tempo deverá ser 

pintado assim que descarregar. Para saber a quantidade de tinta que será gasta nesta 

pintura precisa-se do valor da área total do contêiner, a qual é igual a:  

 

 

a) 114 m2 b) 120 m2 c) 100 m2  d) 110 m2 
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3.2.9. Atividade 05  
 

ATIVIDADE 05  
Título: Volume do prisma    

Objetivo: Descobrir uma maneira indireta de determinar o volume de um prisma  

Material: Roteiro da atividade, caneta ou lápis  

 
Para cada prisma do kit de prismas abaixo:  

01. Identifique o prisma 

02. Verifique o valor da área da base. 

03. Verifique o valor da altura 

04. Determine o volume do prisma com o auxílio do aplicativo. 

05. Registre as informações no quadro a seguir: 

Prismas 
Medida da 

Área da 
Base (AB) 

Medida da 
altura (h) 

Medida do 
Volume (V) 

01 Prisma triangular    

02 Prisma quadrangular    

03 Prisma pentagrâmico    

04 Prisma hexagrâmico    

05 Prisma pentagonal    

06 Prisma hexagonal    

07 Prisma quadrangular obliquo    

08 Prisma pentagonal obliquo    

 
Observação: 

 

 

Conclusão: 
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Análise a priori da Atividade 05 
  

Os alunos poderão ter dificuldades na realização desta atividade, tendo em vista 

que esta necessita do entendimento do cálculo de área de figuras planas, e ainda a 

observação de como foram feitos os cálculos dos volumes dos prismas apresentados, 

bem como a utilização do aplicativo Prisvol, contudo as experiências obtidas nas 

atividades anteriores, as quais servirão de base para a compreensão da atual, 

poderão minimizar essas dificuldades, de modo a chegarmos na seguinte conclusão: 

O volume de um prisma é obtido através do produto da base pela altura. 

 

3.2.10. Questões de aprofundamento da Atividade 05 
 
01. (UFPR 2017) A piscina usada nas competições de natação das Olimpíadas Rio 

2016 possui as medidas oficiais recomendadas: 50 metros de extensão, 25 metros de 

largura e 3 metros de profundidade. Supondo que essa piscina tenha o formato de um 

paralelepípedo retângulo, qual aproximado da capacidade máxima de água que essa 

piscina pode conter?  

 

02. (UFMG 2002) Um reservatório cúbico, de 50 m de profundidade, está com água 

até a metade e precisa ser totalmente esvaziado. Qual o volume de água a ser retirado 

desse reservatório? 

 

03. (Enem PPL 2014) Uma fábrica de rapadura vende seus produtos empacotados 

em uma caixa com as seguintes dimensões: 25 cm de comprimento; 10 cm de altura 

e 15 cm de profundidade. O lote mínimo de rapaduras vendido pela fábrica é um 

agrupamento de 125 caixas dispostas conforme a figura. Qual é o volume do lote 

mínimo comercializado pela fábrica de rapaduras? 

 

04. (Unesp 1993) Uma piscina retangular de 10,0 m x 15,0 m e fundo horizontal está 

com água até a altura de 1,5 m. Um produto químico em pó deve ser misturado à água 

à razão de um pacote para cada 4500 litros. Qual o número de pacotes a serem 

usados?   
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3.3. Pré-teste e Pós-teste 

 A seguir apresentamos as questões que serão utilizadas no Pré-teste e Pós-

teste para verificar o nível de conhecimento que os discentes possuem antes e depois 

do processo. É importante ressaltar que as respectivas questões são todas retiradas 

do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), outra informação que consideramos 

importante destacar é que esta fonte das questões não será indicada nos testes 

entregues aos estudantes durante o processo, mas serão destacadas em nosso texto 

como veremos.  

Objetivo: Avaliar o desempenho dos alunos em questões envolvendo prismas 

Material: Folha contendo as questões, papel, caneta ou lápis e borracha. 

Procedimentos: Entregar para cada aluno uma cópia do teste e solicitar que 

resolvam. 

 
01.(Enem 2017) Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, 
na Suécia, conforme Figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas 
cabanas está representada na Figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada 
livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. 

 
 
A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na Figura 2 é  
a) tetraedro.  b)pirâmide 

retangular. 
c) tronco de pirâmide 

retangular. 
d) prisma quadrangular 

reto. 
e) prisma triangular 

reto. 

 

Análise a priori do pré-teste: Nossa hipótese é a maioria dos discentes conseguirá 

identificar a forma geométrica do prisma triangular, porém existirão aqueles que terão 

dificuldades na identificação das bases e por isso poderão errar, uma vez que não 

conseguirão chegar na sua classificação. 

 

Análise a priori do pós-teste: Nossa hipótese é que a maioria, ou mesmo todos os 

alunos resolverão corretamente a questão, por identificarem corretamente as bases 

do prisma em questão. 
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02. (Enem 2010) A siderúrgica “Metal Nobre” produz diversos objetos maciços 
utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de 
um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que 
segue. 

 
O produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza  
a) massa.     b) volume. c) superfície. d) capacidade. e) comprimento. 

 

Análise a priori do pré-teste: A maioria dos discentes não conseguirão identificar 

que a grandeza resultante do produto das três dimensões indicadas seria o volume 

do metal nobre.  

 

Análise a priori do pós-teste: Os discentes identificarão com facilidade que a 

grandeza resultante do produto das dimensões será o volume, por já terem o 

conhecimento da definição deste. 

 
03. (Enem PPL 2015) Uma empresa que embala seus produtos em caixas de papelão, 
na forma de hexaedro regular, deseja que seu logotipo seja impresso nas faces 
opostas pintadas de cinza, conforme a figura: 
A gráfica que fará as impressões dos logotipos apresentou as seguintes sugestões 
planificadas: 

 

     

Que opção sugerida pela gráfica atende ao desejo da empresa?  
a) I b) II    c) III    d) IV    e) V    

 

Análise a priori do pré-teste: A maioria dos estudantes conseguirá identificar a 

planificação correta do cubo associando as suas faces pintadas de cinza. 

 

Análise a priori do pós-teste: Todos os estudantes conseguirão identificar com 

facilidade a planificação correta do cubo observando as suas faces pintadas de cinza. 
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04. (Enem 2010 - Adaptada) Um porta-lápis de madeira foi construído no formato 
cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro e vazio. A aresta do 
cubo maior mede 12 cm e a do cubo menor, que é interno, mede 8 cm. Qual o volume 
de madeira utilizado na confecção desse objeto? 

 
 
Análise a priori do pré-teste: Nossa hipótese é que os discentes não resolverão 

corretamente a questão tendo em vista incompreensão dos procedimentos a serem 

realizados com as fórmulas. 

 

Análise a priori do pós-teste: Nossa hipótese é que a maioria dos estudantes 

resolverão corretamente a questão por identificarem a fórmula e os procedimentos 

necessários a serem realizados. 

 
05. (Enem 2014 - Adaptada) Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite 
formado por duas partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura. A aresta 
da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte 
cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e 

levou 8  minutos para encher metade da parte de baixo. Quantos minutos essa torneira 
levará para encher completamente o restante do depósito? 

 
 
 
Análise a priori do pré-teste: Nossa hipótese é que a maioria dos discentes não 

resolverão corretamente a questão tendo em vista a não compreensão dos 

procedimentos necessários, bem como a identificação dos elementos dos prismas que 

a questão se refere. 

 

Análise a priori do pós-teste: A maioria dos alunos resolverão corretamente a 

questão por já conseguirem identificar os procedimentos e os elementos que 

compõem o cubo. 
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06. (Enem 2017- Adaptada) Um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita 
colocar numa caixa de papelão um objeto cúbico, de 80 cm de aresta, que não pode 
ser desmontado. Eles têm à disposição cinco caixas, com diferentes dimensões, 
conforme descrito: 
 

CAIXA 1 CAIXA 2 CAIXA 3 CAIXA 4 CAIXA 5 

86 cm x 86 x 86 cm 75 cm x 82 x 90 cm 85 cm x 82 x 90 cm 82 cm x 95 x 82 cm 80 cm x 95 x 85 cm 

 
O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba, de modo que sobre o 
menor espaço livre em seu interior. 
Qual a caixa escolhida pelo casal? Justifique sua resposta.  
 
Análise a priori do pré-teste: Nossa hipótese é que os alunos não resolverão 

corretamente a questão tendo em vista a não compreensão do procedimento a ser 

realizado utilizando as dimensões. 

 

Análise a priori do pós-teste: Nossa hipótese é que a maioria, ou mesmo todos os 

alunos resolverão corretamente a questão, por saberem a definição de volume. 

 
07. (Enem 2010 - Adaptada) Uma fábrica produz barras de chocolates no formato de 
paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate 
no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm 
de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a 
medida das arestas dos chocolates que têm o formato de cubo é igual a quanto? 
 

Análise a priori do pré-teste: Nossa hipótese é que pelo fato dos estudantes não 

possuírem familiaridade com as fórmulas do volume do paralelepípedo e do cubo, e 

suas composições não resolverão corretamente a questão. 

 

Análise a priori do pós-teste: A maioria dos estudantes resolverão corretamente a 

questão, por identificarem os procedimentos envolvidos e a composição das fórmulas 

do volume do paralelepípedo e do cubo. 

 

08.(Enem 2012 - Adaptada) Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam 
passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um 
tanque de resfriamento, como mostrado na figura. Qual o volume desse tanque? 
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Análise a priori do pré-teste: Nossa hipótese é que os discentes terão dificuldades 

na identificação do procedimento a ser utilizado na resolução, bem como, em alguns 

casos não resolverão corretamente por não terem conhecimento da fórmula do 

volume de um paralelepípedo. 

 

Análise a priori do pós-teste: Nossa hipótese é que a maioria, ou mesmo todos os 

alunos resolverão corretamente a questão, por saberem a fórmula do volume de um 

paralelepípedo. 

 
09. (Enem PPL 2014 - Adaptada) A caixa-d'água de uma casa tem a forma de um 
paralelepípedo reto-retângulo e possui dimensões externas (comprimento, largura e 
altura) de, respectivamente, 4,0 m, 3,0 m e 2,5 m. É necessária a impermeabilização 
de todas as faces externas dessa caixa, incluindo a tampa. Com essas informações, 
para obter um bom resultado no trabalho de impermeabilização, o dono da casa 
precisará saber a área total da caixa d’água para comprar um número mínimo de 
galões para a execução desse serviço. Qual a medida dessa caixa d’água?    
 
Análise a priori do pré-teste: Nossa hipótese é que os discentes terão dificuldades 

na identificação do procedimento a ser utilizado na resolução, bem como, em alguns 

casos não resolverão corretamente por não terem conhecimento da fórmula da área 

de um paralelepípedo. 

 

Análise a priori do pós-teste: Nossa hipótese é que a maioria, ou mesmo todos os 

alunos resolverão corretamente a questão, por saberem a fórmula da área de um 

paralelepípedo. 

 
10. (Enem PPL 2012 - Adaptada) Em uma confeitaria, é produzido um cupcake 
(pequeno bolo no formato de um tronco de cone regular mais uma cobertura, 
geralmente composta por um creme), semelhante ao apresentado na figura. Que 
quantidade de material necessário para construir uma embalagem em formato de 
prisma quadrangular para armazenar cada um desses doces? 
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Análise a priori do pré-teste: Os discentes apresentarão dificuldades na 

identificação dos procedimentos utilizados para resolução, bem como, em alguns 

casos não resolverão corretamente por não terem conhecimento das fórmulas das 

áreas necessárias. 

 

Análise a priori do pós-teste: A maioria, ou mesmo todos os alunos resolverão 

corretamente a questão, por saberem utilizar as fórmulas das áreas e os 

procedimentos necessários. 
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4. EXPERIMENTAÇÃO 

 

Nesta seção apresentamos a experimentação, onde descreveremos a 

aplicação do material apresentado na seção anterior, ou seja, é onde descreveremos 

o momento de aplicação em sala das atividades que planejamos. O local onde 

aplicamos a experimentação, a Escola Estadual de Ensino Médio Manoel Antônio de 

Castro, no município de Igarapé-Miri pertencente ao estado do Pará, com estudantes 

do 1º ano do turno da tarde. 

A escolha do 1º ano do ensino médio justifica-se por ser um momento em que 

os discentes ainda não estudaram o conteúdo de prismas, e pelo fato das demais 

turmas não poderem ser disponibilizadas por conta de atividades escolares no período 

de nossa pesquisa. A turma escolhida para realização da pesquisa que representa a 

população de 34 (trinta e quatro) regularmente matriculados, dos quais apenas 27 

(vinte e sete) participaram efetivamente do experimento, pois foram os que estiveram 

presentes no pré-teste, nas sessões da sequência e no pós-teste respectivamente. 

Nesta instituição de ensino cada discente assume uma turma no início do ano 

e nela permanece durante todo o ano letivo. Inicialmente procuramos o professor de 

matemática do turno da tarde que disponibilizou suas três aulas semanais de 

Matemática, cada hora-aula para as disciplinas têm duração de 45 minutos, somando 

assim um total de três aulas semanais para realização da pesquisa. 

Durante todos os encontros de nossa pesquisa, nos quais ocorreram a 

aplicação do pré-teste, pós-teste e as atividades da sequência didática e questões de 

aprofundamento, os processos foram registrados minuciosamente por meio de 

anotações utilizando diário de campo e através de fichas de acompanhamento de 

autoria de Sá (2019), vale ressaltar que os respectivos registros foram feitos por um 

colega de curso, também professor de matemática. 

O processo de experimentação da pesquisa foi distribuído em quatro encontros 

chamados de sessões de ensino, de acordo com Pais (2002) que afirma que essas 

aulas são também podem ser denominadas sessões, levando em consideração o 

caráter específico para a realização da pesquisa, tendo em vista que não são aulas 

comuns, isto é, são diferentes do processo habitual de sala de aula. No quadro a 

seguir apresentamos como foram distribuídas as atividades nos encontros que 

chamamos sessões de ensino:  
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 Quadro 5 - Atividades Desenvolvidas 

DATA SESSÃO ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

05/11/2019 1ª 

Questionário socioeconômico / TCLE 

Pré-teste 

Atividade 01 - Sólidos Convexos e Não Convexos 

Questões de aprofundamento sobre a Atividade 01 

12/11/2019 2ª 

Atividade 02 - Prismas  

Questões de aprofundamento sobre a Atividade 02 

Atividade 03 - Tipos de Prismas   

Questões de aprofundamento sobre a Atividade 03 

19/11/2019 3ª 

Atividade 04 - Áreas de um prisma 

Questões de aprofundamento sobre a Atividade 04 

Atividade 05 - Volume do Prisma 

Questões de aprofundamento sobre a Atividade 05 

26/11/2019 4ª Pós-teste 

  Fonte: Pesquisa de Campo, 2019 

    
No tópico a seguir descreveremos como ocorreu nossa primeira sessão de 

ensino, bem como o perfil dos discentes participantes construído a partir das análises 

das respostas que foram obtidas através de questionário, juntamente com o 

detalhamento de como ocorreu o pré-teste aplicado. 

 
4.1.  Primeira Sessão de Ensino 
 
 A primeira sessão de ensino ocorreu no dia 05 de novembro de 2019. Neste 

dia a professora da turma nos apresentou aos discentes, em seguida justificou o 

motivo do nosso trabalho de forma sintetizada, informando que se tratava da 

realização de uma pesquisa sobre o ensino de matemática. A professora informou a 

turma também que suas próximas aulas seriam para o desenvolvimento da atividade 

e que não estaria presente, porém os resultados obtidos nas atividades referentes a 

pesquisa seriam somados as notas da avaliação bimestral de matemática. 

 Depois da apresentação inicial a professora nos concedeu a palavra. E neste 

momento prosseguimos com a nossa apresentação, informando o nome da instituição 

e o programa ao qual estamos vinculados, o local destes e reforçando a finalidade da 

pesquisa com o ensino de matemática, dando ênfase na importância e seriedade de 

nossa pesquisa, deixando sempre clara a importância da participação dos discentes 

participantes para efetivação do processo,  assim perguntamos se todos os discentes 

presentes poderiam contribuir conosco, e todos concordaram e se mostraram 

interessados em participar. 
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 Com a confirmação de todos os presentes na pesquisa, explicamos e 

distribuímos a autorização de participação da pesquisa chamado de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para que todos levassem para um 

responsável assinar, e trouxessem no próximo encontro para efetivar a participação 

na pesquisa, tendo em vista que todos os participantes eram menores de idade. 

 Em seguida, explanamos aos discentes que neste primeiro momento da 

pesquisa seriam convidados a responder dois questionários: o primeiro de cunho 

socioeconômico envolvendo a vida escolar; sua relação com a matemática e hábitos 

de estudos, e o segundo seria um teste com o intuito de avaliar seus conhecimentos 

sobre o conteúdo que seria abordado em nossa pesquisa, assim solicitamos que 

respondessem as questões do teste da forma que considerassem correta, mas sem o 

auxílio de calculadora ou qualquer outro tipo de recurso didático. 

 O primeiro questionário foi efetivado de 13h40min às 14h03min 

(aproximadamente 13 minutos), tendo em vista que no princípio do horário que iniciou 

às 13h40min até aproximadamente 13h50min foi realizada a apresentação aos alunos 

descrita anteriormente. Já o teste (pré-teste) ocorreu no horário de 14h07min às 

14h49min (aproximadamente 42 minutos). Os questionários tiveram a participação 

efetiva dos 27 (vinte e sete) alunos presentes. A seguir apresentaremos os resultados 

do questionário socioeconômico sobre o perfil dos discentes participantes do 

experimento realizado. 

 
4.1.1. Perfil dos alunos 
 
 Para construirmos o perfil dos discente e tentar diagnosticar suas respectivas 

impressões acerca da resolução de questões envolvendo prismas aplicamos um 

questionário a turma e seus 27 (vinte e sete) alunos presentes, contendo questões 

referentes ao perfil socioeconômico destes, bem como a relação dos participantes 

com a matemática na vida escolar. A seguir, apresentamos as informações coletadas 

neste questionário e realizaremos comparações com os perfis encontrados nas 

pesquisas de Corrêa (2019) e Soares (2018), que também investigaram alunos do 

ensino médio, buscando demonstrar semelhanças e particularidades entre os perfis 

do discentes participantes das respectivas pesquisas. 

 Para iniciar, apresentamos a distribuição dos discentes participantes da 

pesquisa por gênero, e partir das respostas construímos o quadro e gráfico a seguir: 
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Quadro 6 - Distribuição dos alunos por gênero 

GÊNERO NÚMERO DE ALUNOS % 

Masculino 12 44 

Feminino 15 56 

TOTAL 27 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Gráfico 6 - Distribuição dos alunos por gênero 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 

Como podemos notar no que diz respeito ao gênero dos discentes pesquisados 

a quantidade de participantes do sexo feminino (56%) é maior do que número dos 

pertencentes ao sexo masculino (44%), como na pesquisa de Corrêa (2019, p. 197), 

em que a amostra foi de 26 (vinte e seis) discentes, em que 27% (7 alunos) eram do 

sexo masculino e 73% (19 alunos) eram do sexo feminino, porém diferindo da 

pesquisa de Soares (2018), na qual a amostra foi de 20 (vinte) alunos em que cada 

gênero obteve 50% de participantes.  

No que diz respeito das respostas sobre as idades dos discentes participantes 

da pesquisa construímos o quadro e gráfico a seguir:  

 
 

Quadro 7 - Distribuição dos alunos por idade 

IDADE NÚMERO DE ALUNOS % 

15 7 26 

16 17 63 

17 2 7 

19 1 4 

TOTAL 27 100 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 
Gráfico 7 - Distribuição dos alunos por idade 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 

 Ao tratarmos da idade dos discentes pesquisados podemos observar que a 

maioria destes encontram-se com idades entre 15 (26%) e 16 anos (63%), com 7 

(sete) e 17 (dezessete) alunos respectivamente, e apenas 2 (dois) alunos com 17 anos 

(7%) e somente 01 (um) aluno com 19 anos de idade (4%). O quadro e gráfico 

apresentados mostram que 89% dos discentes estão dentro dos padrões de idades 

recomendadas pelo MEC para cursar o primeiro ano do ensino médio (de 15 a 16 

anos). 

 Neste aspecto nosso trabalho se difere dos resultados da pesquisa de Corrêa 

(2019), que no que se refere as idades mostrou que pouco menos da metade dos 

discentes (11 alunos) encontram-se dentro dos padrões de idade recomendados pelo 

MEC, mas se assemelha a de Soares (2018, p. 166), que no que tange as idades dos 

participantes 75% estavam com idades dentro dos padrões, contemplando as 

recomendações do MEC. 

Sobre as respostas obtidas no que diz respeito a dependência dos discentes 

em matemática e/ou outras disciplinas construímos o quadro e gráfico a seguir: 

 
Quadro 8 - Dependência dos alunos 

DEPENDÊNCIA NÚMERO DE ALUNOS % 

Nunca 24 89% 

Apenas em Matemática 0 0% 

Matemática e outras 
disciplinas 

0 0% 

Outras disciplinas e nunca 
em matemática 

3 11% 

TOTAL 27 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
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Gráfico 8 - Dependência dos alunos 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 

Ao verificarmos as respostas obtidas no que se refere a dependência dos 

discentes podemos verificar que 89% (24 alunos) nunca ficaram em dependência em 

nenhuma disciplina e que 11% (03 alunos) ficaram em dependência em outras 

disciplinas e nunca em matemática, assim podemos observar que nenhum dos 

participantes da pesquisa ficaram em dependência em Matemática. 

Com as respostas obtidas sobre o gosto dos pesquisados pela matemática, isto 

é, o nível de afinidade que estes têm com esta, construímos o quadro e posteriormente 

o gráfico a seguir: 

 
Quadro 9 - Nível de afinidade com a Matemática 

RESPOSTAS NÚMERO DE ALUNOS % 

Não gosto 5 19 

Suporto 1 4 

Gosto um 
pouco 

20 74 

Adoro 4 4 

TOTAL 27 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
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Gráfico 9 - Nível de afinidade com a Matemática 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 

Ao serem indagados sobre a afinidade relacionada a matemática as respostas 

demonstram que os discentes pesquisados em sua maioria gostam da disciplina em 

questão, pois 74% (20 alunos) afirmaram gostar um pouco da disciplina e 4% (1 aluno) 

adora a mesma, portanto temos um percentual de 78% de discentes que possuem 

afinidade com a disciplina matemática, sendo um percentual bastante significativo, 

não esquecendo que 4% afirmaram que a suportam e 19% (5 alunos) afirmaram não 

gostar desta.  

Esses resultados são semelhantes aos obtidos por Corrêa (2019), em que  65% 

(17 alunos) afirmaram gostar um pouco da disciplina e 8% (2 alunos) adoram a 

mesma, assim em sua pesquisa foi apresentado um percentual de 73% de discentes 

que possuem afinidade com a disciplina matemática, não esquecendo que 19% 

afirmaram que a suportam, não vendo assim problema em relacionar-se com esta 

disciplina, e apenas 8% (2 alunos) afirmaram não gostar.  

O questionário aplicado abordava também a escolaridade dos responsáveis 

masculinos e femininos dos pesquisados, e a partir das respostas adquiridas 

construímos os quadros e os gráficos a seguir: 

 

Quadro 10 - Escolaridade do responsável masculino 

NIVEIS NÚMERO DE ALUNOS % 

Superior 7 26 

Médio 9 33 

Fundamental 4 15 

Fundamental 
incompleto 

7 26 

Não estudou 0 0 

TOTAL 27 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
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Gráfico 10 - Escolaridade do responsável masculino 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 

As respostas sobre a escolaridade do responsável masculino, mostraram que 

26% (7 alunos) dos discentes possuem responsáveis masculinos com nível superior 

e que a mesma quantidade também possui pais com ensino fundamental incompletos, 

e que 15% (4 alunos) têm pais com o ensino fundamental completo, enquanto que o 

de 33% (9 alunos) concluíram o ensino médio e nenhum dos pais do gênero masculino 

não estudaram.  

Neste aspecto, em Soares (2018) encontramos resultados que diferem de 

nossa pesquisa, mostrando que metade dos responsáveis dos participantes de sua 

pesquisa possui o ensino médio, já sobre as respostas sobre o ensino superior se 

assemelham as obtidas em nossa pesquisa, pois em seu trabalho 25% possuem 

ensino superior, como podemos observar: 

Quando perguntamos sobre o grau de escolaridade do responsável 
masculino, percebemos que os responsáveis possuem ensino 
superior, metade deles possui ensino médio, pois 25% dos alunos 
responderam Ensino superior, 50% Ensino médio, 10% Ensino 
Fundamental Completo, 5% têm o Ensino Fundamental incompleto e 
10% disseram que não lembravam da escolaridade de seu 
responsável masculino (SOARES, 2018, p. 172). 
 

A pesquisa de Corrêa (2019) mostra resultados que diferem dos resultados 

obtidos em nossa pesquisa, pois sua pesquisa constatou que 2% dos responsáveis 

masculinos não concluíram o ensino fundamental, 35% concluíram o ensino médio e 

a mesma quantidade concluiu o ensino superior. 
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Quadro 11 - Escolaridade do responsável feminina 

NIVEIS NÚMERO DE ALUNOS % 

Superior 3 11 

Médio 17 63 

Fundamental 3 11 

Fundamental 
incompleto 

4 15 

Não estudou 0 0 

TOTAL 27 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
 

Gráfico 11 - Escolaridade do responsável feminina 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 

No que trata das respostas obtidas quanto a escolaridade do responsável 

feminino, verificamos que 11% (3 alunos) dos discentes possuem mães com nível 

superior e que 63% (17 alunos) com ensino médio completo, 11% (3 alunos) têm mães 

com o ensino fundamental completo, 15% (4 alunos) com fundamental incompleto, 

enquanto que nenhum dos pesquisados tem responsável feminino que não 

estudaram. Esses resultados demonstram que as mulheres têm buscado a conclusão 

de seus estudos até o ensino médio.  

O estudo de Corrêa (2019) diferem com os resultados de nossa pesquisa, pois 

apontou tratando da escolaridade do responsável feminino que 46% (12 alunos) dos 

discentes possuem mães com nível superior e que 43% (11 alunos) com ensino médio 

completo, e que 12% (3 alunos) têm mães com o ensino fundamental completo, 

enquanto que nenhum dos pesquisados tem responsável feminino com ensino 

fundamental incompleto ou que não estudaram, demonstrando consequentemente 

que, assim como em nossa pesquisa, as mulheres têm buscado a conclusão de seus 

estudos.  
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O estudo de Soares (2018) também se assemelham aos resultados de nossa 

pesquisa, pois em sua pesquisa os discentes responderam que mais da metade dos 

responsáveis femininos (55%) concluíram o ensino médio, 20% o superior, 15% 

concluíram o ensino fundamental, 5% disseram que sua responsável não estudou e 

5% opinaram por não lembrarem. E o estudo de Moraes (2018) em que 36% 

concluíram o ensino médio, 11% concluíram o superior, 18% não concluíram o ensino 

médio e 14% não concluíram o ensino fundamental. 

Através do questionário, indagamos também a respeito de quem ajuda os 

discentes nas tarefas de matemática e a partir das respostas obtidas construímos o 

quadro e posteriormente o gráfico que apresentamos a seguir: 

 
Quadro 12 - Ajuda nas tarefas de matemática 

RESPOSTAS NÚMERO DE ALUNOS % 

Professor 
particular 

2 7 

Família 3 11 

Ninguém 15 56 

Outros 7 26 

TOTAL 26 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
 

Gráfico 12 - Ajuda nas tarefas de matemática 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 

A respeito de quem ajuda os discentes nas tarefas de matemática, obtemos 

como resposta que 7% dos pesquisados possui auxílio de professor particular e que 

apenas 11% recebe ajuda de algum familiar, 26% de outras pessoas e que mais da 

metade dos discentes, sendo 56%, não recebem ajuda de ninguém nas tarefas. Esses 
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resultados se assemelham aos obtidos pelas pesquisas de Corrêa (2019) e Soares 

(2018), que apontaram que os discentes de suas participantes de suas pesquisas 

também não recebem ajuda de ninguém nas tarefas de matemática com percentuais 

de 46% e 53% respectivamente.   

A respeito das respostas obtidas sobre frequência do estudo de matemática 

fora do ambiente escolar, construímos o quadro e o gráfico que apresentamos a 

seguir: 

 

Quadro 13 - Estudo de matemática fora da escola 

RESPOSTAS NÚMERO DE ALUNOS % 

Todo dia 0 0 

Somente nos 
finais de 
semana 

2 7 

No período de 
prova 

12 44 

Só na véspera 
de prova 

11 41 

Não estudo 
fora da escola 

2 7 

TOTAL 27 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 
Gráfico 13 - Estudo de matemática fora da escola 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 

As respostas obtidas quando questionados sobre o período de estudo de 

matemática fora da escola mostram que a maior parte dos discentes só estudam 

durante períodos próximos as avaliações, pois 41% dos pesquisados, ou seja, quase 

metade dos discentes estudam somente no período de prova e 44% somente no 

período de prova e apenas 7% responderam estudar somente nos finais de semana, 
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nenhum deles afirmou estudar todos os dias, e por fim 7% responderam não estudar 

fora da escola. 

A pesquisa de Corrêa (2019) tem resultados que corroboram com os obtidos 

em nossa pesquisa neste item, pois 69% dos participantes de sua pesquisa estudam 

em períodos próximos as avaliações e 23% semanalmente Já na pesquisa de Soares 

(2018), um total de 75% afirmou estudar alguns dias da semana, 5% todos os dias e 

20% em períodos próximos as avaliações, desse modo se diferenciando dos dados 

obtidos em nossa pesquisa.   

O questionário também tratava sobre as aulas de matemática, no sentido de 

perguntar sobre o entendimento por parte dos discentes nas explicações dadas 

durante as aulas de matemática, e a partir das respostas obtidas construímos o quadro 

e o gráfico que apresentamos a seguir: 

 

Quadro 14 - Entendimento nas aulas de matemática 

RESPOSTAS NÚMERO DE ALUNOS % 

Sempre 0 0 

Quase sempre 7 26 

Às vezes 13 48 

Poucas vezes 7 26 

Nunca 0 0 

TOTAL 27 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
 

Gráfico 14 - Entendimento nas aulas de matemática 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 

As respostas obtidas indicam que os discentes em sua maioria, sendo 48%, 

conseguem chegar as vezes ao entendimento nas aulas de matemática, 26% 
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responderam que quase sempre, 26% poucas vezes, e nenhum dos participantes 

responderam sempre chegar ao entendimento e o mesmo percentual respondeu 

nunca conseguir entender as aulas de matemática. 

Como podemos analisar a partir das respostas dos discentes, durante as aulas 

de matemática os envolvidos na pesquisa nem sempre conseguem chegar ao 

entendimento dos conteúdos ministrados. 

Ao tratarmos um pouco mais das aulas de matemática, mas agora perguntando 

a respeito das formas de avaliação em que os discentes pesquisados são submetidos, 

obtemos respostas, as quais construímos o quadro e o gráfico a seguir: 

 

Quadro 15 - Formas de avaliação em matemática 

RESPOSTAS NÚMERO DE ALUNOS % 

Provas/Simulado 22 81 

Testes semanais 3 11 

Seminários 0 0 

Pesquisas 1 4 

Projetos 0 0 

Outros 1 4 

TOTAL 27 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 
Gráfico 15 - Formas de avaliação em matemática 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 

As formas de avaliação de matemática que os discentes comumente são 

submetidos são provas ou simulados com 81% das respostas, apenas 11% 

apontaram testes semanais, 4% com pesquisas e o mesmo percentual em outros, 

nenhum dos participantes afirmaram terem sido avaliados através de seminários e 

projetos.  
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A pesquisa de Corrêa (2019) tem resultados que corroboram com os obtidos 

em nossa pesquisa neste item também, uma vez que apresenta que 92% dos 

participantes são avaliados através de provas ou simulados. Neste aspecto, ao 

analisarmos as respostas obtidas sobre avaliação percebemos que esta vem 

seguindo o modelo tradicional como forma principal de avaliação. 

Ao tratarmos no questionário sobre se as aulas de matemática despertam a 

atenção em aprender os conteúdos ministrados, construímos o quadro e o gráfico que 

apresentamos a seguir: 

 

Quadro 16 - Interesse nas aulas de matemática 

RESPOSTAS NÚMERO DE ALUNOS % 

Sim 7 26 

Não 5 19 

Às vezes 15 56 

TOTAL 27 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
 
Gráfico 16 - Interesse nas aulas de matemática 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 

A partir das respostas obtidas, notamos que a maioria das aulas de matemática 

nem sempre conseguem despertar o interesse dos discentes pesquisados com um 

total de 74%, podendo ser um reflexo da metodologia utilizada pelo docente durante 

a abordagem dos conteúdos. 

A respeito das respostas dos discentes participantes da pesquisa sobre como 

se deram a maioria das aulas de matemática que obtivemos, construímos o quadro e 

o gráfico que apresentados a seguir: 
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Quadro 17 - A maioria das aulas de matemática 

RESPOSTAS 
NÚMERO DE 

ALUNOS 
% 

Iniciaram pela definição seguida de 
exemplos e exercícios 

5 19 

Iniciaram com a história do assunto para 
depois explorar os conceitos 

1 4 

Iniciaram com uma situação problema 
para depois introduzir o assunto 

19 70 

Iniciaram com um modelo para situação e 
em seguida analisando o modelo 

2 7 

Iniciaram com jogos para depois 
sistematizar os conceitos 

0 0 

TOTAL 27 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
Gráfico 17 - A maioria das aulas de matemática 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 
Como podemos observar nas respostas obtidas as aulas de matemática vêm 

ocorrendo em sua maioria de forma diferente do tradicional, iniciando com situações 

problemas para depois introduzir os assuntos. Os resultados obtidos nesta parte de 

nossa pesquisa são apontados de forma diferente na pesquisa de Corrêa (2019), a 

qual apontou que 92% afirmaram que as aulas seguem a forma tradicional iniciando 

pela definição seguida de exemplos e exercícios. 

Para finalizar, apresentamos as respostas dos discentes sobre a forma que o 

professor de matemática costumava praticar os conteúdos, e a partir destas 

construímos o quadro e o gráfico a seguir: 
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Quadro 18 - Formas usadas pelo professor para praticar conteúdo 

RESPOSTAS NÚMERO DE ALUNOS % 

Apresentar uma lista de 
exercícios para serem resolvidos 

22 81 

Apresentar jogos envolvendo o 
assunto 

 0 0 

Solicitar que os alunos 
resolvessem os exercícios do 
livro didático 

0 0 

Não propunha questões de 
fixação 

1 4 

Solicitava que os alunos 
procurassem questões sobre o 
assunto para resolver 

4 15 

TOTAL 27 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 
Gráfico 18 - Formas usadas pelo professor para praticar conteúdo 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 

Ao analisarmos as respostas obtidas, como resultado 81% responderam que o 

docente apresentou uma lista de exercícios para serem resolvidas pelos discentes, 

15% afirmaram que solicitou que os discentes procurassem questões sobre o assunto 

na internet  e 4% que o docente não propôs questões de fixação, não sendo utilizado 

assim, praticar o conteúdo utilizando jogos nem resolução de exercícios do livro 

didático, mostrando que o docente utiliza o modelo tradicional neste quesito.   

Nos resultados sobre a forma de praticar o conteúdo de matemática usado pelo 

professor em nossa pesquisa também é encontrado de forma semelhante na pesquisa 

de Corrêa (2019) na qual 46% dos discentes participantes afirmaram que o docente 

geralmente apresenta uma lista de exercícios para serem resolvidos. Porém diverge 

de nosso estudo, mostrando que 54% afirmaram que docente solicita a resolução dos 
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exercícios do livro didático, e não sendo utilizado nenhuma outra forma de praticar o 

conteúdo como apresentar jogos, propor questões de fixação ou solicitar que os 

discentes busquem questões sobre o assunto. 

 
4.1.2. Sobre a aplicação do Pré-teste 
 

Como já destacado anteriormente, no mesmo dia em que aplicamos o 

questionário socioeconômico, após todos os 27 (vinte e sete) discentes presentes 

responderem e posteriormente entregarem o mesmo, continuamos com o 

desenvolvimento de nossas atividades com a aplicação do pré-teste como havíamos 

planejado. 

Depois da distribuição do pré-teste contendo dez questões sobre prismas, 

solicitamos que a turma realizasse a leitura e se possível tentassem executar suas 

respectivas resoluções. Algum tempo depois do princípio da leitura do teste, alguns 

discentes questionaram dizendo não conhecer o conteúdo e por isso não sabiam 

como proceder o desenvolvimento das resoluções. Neste momento pedimos que 

todos se tranquilizassem e que apenas resolvessem o número máximo de questões 

de acordo com seus conhecimentos, deixando em branco somente aquelas que não 

soubessem de forma alguma.  

Como citado anteriormente, o pré-teste foi efetivado por todos os participantes 

em aproximadamente 42 minutos, no horário de 14h07min às 14h49min. É importante 

ressaltar que os dados obtidos no pré-teste serão posteriormente apresentados e 

analisados na próxima seção de nossa pesquisa denominada análise a posteriori e 

validação. 

 

4.1.3. Aplicação da primeira atividade de aprendizagem 
 

Após da efetivação dos processos anteriormente detalhados, isto é, assinatura 

do TCLE, preenchimento do questionário e aplicação do pré-teste, prosseguimos com 

a aplicação de nossa primeira atividade de ensino. 

Para darmos início as atividades, primeiramente organizamos a turma em 

equipes, as quais foram formadas de forma espontânea pelos discentes, contendo no 

máximo quatro integrantes, como a turma possuía 27 (vinte e sete) alunos, então 

foram formados sete grupos, sendo seis contendo quatro alunos e um com três alunos 

respectivamente, em seguida informamos a todos que permaneceriam nas mesmas 

equipes ao longo das atividades da pesquisa. 
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Posteriormente, distribuímos o kit de sólidos geométricos para cada um dos 

sete grupos formados, nesta atividade o kit continha apenas oito sólidos, sendo cinco 

convexos e três não convexos, de modo que quatro dos sólidos estavam perfurados 

e atravessados por canudos. O objetivo de nossa primeira atividade era instigar os 

discentes participantes a diferenciar sólidos convexos e não convexos. Esta atividade 

é de autoria de Corrêa (2019) e necessitaremos da mesma para o desenvolvimento 

de nossa terceira atividade, é importante ressaltar que todas as atividades posteriores 

são de nossa autoria. 

Depois da entrega dos kits aos grupos, distribuímos envelopes contendo a 

Atividade 01 de acordo com o número de integrantes de cada equipe. Esta atividade 

era constituída por um roteiro com os seguintes procedimentos: manusear os sólidos 

do kit, observar em quais deles todos os pontos de qualquer reta estão dentro da figura 

e colocar na caixa apenas esses respectivos sólidos; em seguida perguntava quais as 

características dos sólidos de dentro da caixa, contendo o espaço destinado as 

respostas, e outro para posterior conclusão, a qual buscamos chegar juntamente com 

os participantes.  

A Atividade 01 foi efetivada em aproximadamente 20 (vinte) minutos, das 

14h50min às 15h10min. Como esperado, inicialmente os discentes apresentaram 

certa dificuldade em identificar através do manuseio das peças do kit as 

características dos poliedros apresentados, e entender como a partir destas podemos 

estabelecer uma relação para a construção dos conceitos objetivos pela atividade, 

levando um pouco mais de tempo para desenvolve-la do que havíamos planejado.  

De modo geral, a maioria dos participantes executaram de maneira efetiva a 

atividade proposta, pois conseguiram perceber sem grandes dificuldades as 

características dos sólidos presentes dentro da caixa, a seguir apresentamos as 

características encontradas pelos discentes e as análises destas: 

 

Quadro 19 - Resposta dos Alunos sobre as características dos sólidos convexos 

ALUNOS CARACTERÍSTICAS ANÁLISE 

(GRUPO 01) 
 

A8, A10, 
A14 

e A19 

 

Características 
válidas sobre 

sólidos 
convexos 
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(GRUPO 02) 
 

A3, A7, 
A21 e A27 

 

Características 
parcialmente 
válidas sobre 

sólidos 
convexos 

(GRUPO 03) 
 

A2, A4, 
A12 e A18 

 

Características 
válidas sobre 

sólidos 
convexos 

(GRUPO 04) 
 

A9, A16, 
A22  

e A26 

 

Características 
parcialmente 
válidas sobre 

sólidos 
convexos 

(GRUPO 05) 
 

A1, A6, 
A23 e A25 

 

Características 
válidas sobre 

sólidos 
convexos 

(GRUPO 06) 
 

A5, A11, 
A20 e A24  

 

Características 
parcialmente 
válidas sobre 

sólidos 
convexos 

(GRUPO 07) 
 

A13, A15, 
e A17 

 

Características 
parcialmente 
válidas sobre 

sólidos 
convexos 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Quadro 20 - Análises das respostas sobre características dos sólidos convexos  

CARACTERÍSTICAS FREQUÊNCIA % 

Válidas 12 44 

Parcialmente válidas 15 56 

Inválidas 0 0 

TOTAL 27 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Como podemos observar a partir das respostas dos grupos formados pelos 

discentes durante a realização da atividade 01, estes em sua maioria conseguiram 
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pelo menos de forma parcial a identificação das características de sólidos convexos 

presentes na respectiva atividade (56% dos participantes). Inferimos então que 

possivelmente chegaram ao entendimento, construindo o conceito de sólidos 

convexos e não convexos.  

Ao analisarmos as respostas de alguns grupos podemos identificar a existência 

de certo conhecimento sobre a classificação dos sólidos presente na atividade, pois 

os grupos 01 e 02 mencionaram o termo “convexos” em suas respostas. 

Os conceitos presentes na atividade, é importante ressaltar, foram devidamente 

formalizados no final desta, tomando por base as respostas dos discentes, e sendo 

assim informamos que os sólidos que estevam dentro da caixa eram os sólidos 

convexos e os que estavam fora desta eram os não convexos. 

Depois da efetivação da Atividade 01, solicitamos que os participantes 

devolvessem aos envelopes as folhas, e assim os recolhemos e distribuímos em 

seguida aos grupos envelopes contendo as questões de aprofundamento da atividade 

01. 

As questões de aprofundamento foram resolvidas sem dificuldade pelos 

discentes de modo que efetivaram a mesma em 14 minutos, no horário de 15h22min 

às 15h36min, assim solicitamos que os discentes devolvessem as folhas contendo as 

questões para o envelope, e posteriormente solicitamos que todos os grupos 

colocassem os sólidos da atividade dentro da sacola que se encontrava dobrada 

dentro da caixa e as recolhermos, finalizando assim os processos referentes a 

Atividade 01. 

Por fim, agradecemos a participação dos estudantes e reforçamos a 

importância desta para o desenvolvimento de nossa pesquisa referente ao ensino de 

prismas por atividades, em seguida reforçamos que continuaríamos com mais 

atividades na próxima semana, e confirmamos novamente se poderíamos contar com 

a contribuição de todos, os quais confirmaram. Pouco antes dos estudantes saírem, 

ainda reforçamos também aos discentes de não esquecerem de trazer os TCLE 

devidamente assinado por um responsável para efetivar suas respectivas 

participações na pesquisa. 

 

4.2.  Segunda Sessão de Ensino 
 

 A segunda sessão de ensino ocorreu no dia 12 de novembro de 2019. Iniciamos 

pedindo aos discentes que se organizassem nas mesmas equipes e a entrega dos 
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TCLE dos participantes menores de idade. Logo em seguida entregamos os kits de 

sólidos geométricos e os envelopes contendo a Atividade 02 aos grupos, todo esse 

processo ocorreu aproximadamente das 13h20min às 13h33min. 

O objetivo da Atividade 02 era instigar os discentes participantes a conceituar 

prismas. Os procedimentos descritos no roteiro desta atividade eram: manusear os 

sólidos do kit e preencher o quadro identificando se as faces laterais são formadas 

por quadrados, retângulos, losangos ou paralelogramos e se estes mesmos sólidos 

teriam duas bases iguais formadas por polígonos. 

Na folha da Atividade 02, também existia abaixo do quadro, dois espaços para 

preenchimento sendo o primeiro referente a observação, para que os discentes 

descrevessem o que observaram no quadro depois do respectivo preenchimento e 

outro para a conclusão, no qual deveria ser inserido em que conclusão chegaram após 

a realização do preenchimento do quadro, e consequentemente da atividade de modo 

geral. 

A Atividade 02 foi efetivada em aproximadamente 37 (trinta e sete) minutos, 

das 13h35min às 14h12min. Como previmos, os discentes tiveram certa dificuldade 

no princípio da atividade no que se refere ao preenchimento do quadro, 

posteriormente na observação e na conclusão, levando assim um tempo superior ao 

que havíamos planejado para a realização da atividade.   

Após a execução dos procedimentos descritos na atividade, os discentes 

preencheram o quadro com as informações pedidas, isto é, identificando as figuras 

existentes nas faces laterais e os polígonos iguais nas bases de cada respectivo 

sólido, depois socializaram e discutiram internamente nos grupos, chegando a 

observações e conclusões, as quais mostramos a seguir: 

 

Quadro 21 - Observações e Conclusões dos grupos na Atividade 02 

ALUNOS CARACTERÍSTICAS ANÁLISE 

(GRUPO 01) 
 

A8, A10, 
A14 

e A19 

 

Características 
parcialmente 
válidas sobre 

Prismas 
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(GRUPO 02) 
 

A3, A7, 
A21 e A27 

 

Características 
válidas sobre 

Prismas 

(GRUPO 03) 
 

A2, A4, 
A12 e A18 

 

Características 
válidas sobre 

Prismas 

(GRUPO 04) 
 

A9, A16, 
A22  

e A26 

 

Características 
válidas sobre 

Prismas 

(GRUPO 05) 
 

A1, A6, 
A23 e A25 

 

Características 
parcialmente 
válidas sobre 

Prismas 
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(GRUPO 06) 
 

A5, A11, 
A20 e A24  

 

Características 
válidas sobre 

Prismas 

(GRUPO 07) 
 

A13, A15, 
e A17 

 

Características 
parcialmente 
válidas sobre 

Prismas 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Quadro 22 - Análises das conclusões dos grupos na atividade 02 

CARACTERÍSTICAS FREQUÊNCIA % 

Válidas 16 59 

Parcialmente válidas 11 41 

Inválidas 0 0 

TOTAL 27 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Como podemos observar com analisando as observações e conclusões 

construídas pelas equipes, mesmo com a existência de dificuldades, estas foram 

possivelmente superadas, uma vez que mais da metade dos discentes apresentaram 

características válidas e os demais parcialmente válidas, não tendo nenhum discente 

apresentado características inválidas, de modo que acreditamos que os estudantes 

conseguiram possivelmente chegar ao entendimento do conceito de prismas  através 

dos procedimentos descritos na respectiva atividade.  

É importante ressaltar que, no final da realização dos procedimentos descritos 

na atividade, solicitarmos que um representante de cada equipe fosse até o quadro e 

expusesse a conclusão de sua equipe, em seguida fizemos a análise das conclusões 

de todas as equipes presentes no quadro, e tomando por base as conclusões de cada 

equipe produzimos a conclusão oficial da turma para a atividade 02. 
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Após término da Atividade 02, os participantes colocaram as folhas das 

atividades de volta ao envelope, e as recolhemos e distribuímos em seguida aos 

grupos envelopes contendo as questões de aprofundamento da atividade. 

As questões de aprofundamento referentes a Atividade 02 foram resolvidas 

sem muita dificuldade pelos discentes, sendo efetivadas em aproximadamente 20 

minutos, no horário de 14h15min às 14h35min, um tempo inferior ao que havíamos 

previsto. E ao terminarem a atividade devolveram esta ao envelope, e em seguida as 

recolhemos para finalizar os processos referentes a atividade, para podermos seguir 

para a próxima. 

Para iniciar a Atividade 03, informamos que esta seria semelhante a atividade 

anterior. O objetivo da Atividade 03 era a identificação dos tipos de prismas através 

dos procedimentos descritos na folha da atividade, os quais eram: manusear os 

prismas do kit contidos na caixa; identificar o polígono que forma a base; identificar o 

ângulo formado pela base e aresta lateral e identificação como convexo e não 

convexo; e preencher o quadro com essas informações para cada prisma. Existia 

também dois espaços para serem preenchidos com a observação e conclusão. 

A Atividade 03 foi efetivada em aproximadamente 40 (quarenta) minutos, das 

14h40min às 15h20min. E como havíamos previsto, os discentes apresentaram 

algumas dificuldades no princípio da atividade no que se refere ao preenchimento do 

quadro, bem como na observação e na conclusão, levando assim um tempo maior do 

que planejamos para a realização da atividade.   

Logo após o preenchimento do quadro pelos grupos, estes começaram as 

discussões sobre as observações e conclusões, as quais destacamos a seguir: 

 

Quadro 23 - Observações e Conclusões dos grupos na Atividade 03 

ALUNOS CARACTERÍSTICAS ANÁLISE 

(GRUPO 01) 
 

A8, A10, 
A14 

e A19 

 

Características 
válidas sobre 

tipos de 
Prismas 
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(GRUPO 02) 
 

A3, A7, 
A21 e A27 

 

Características 
válidas sobre 

tipos de 
Prismas 

(GRUPO 03) 
 

A2, A4, 
A12 e A18 

 

Características 
válidas sobre 

tipos de 
Prismas 

(GRUPO 04) 
 

A9, A16, 
A22  

e A26 

 

Características 
válidas sobre 

tipos de 
Prismas 

(GRUPO 05) 
 

A1, A6, 
A23 e A25 

 

Características 
válidas sobre 

tipos de 
Prismas 



138 

(GRUPO 06) 
 

A5, A11, 
A20 e A24  

 

Características 
válidas sobre 

tipos de 
Prismas 

(GRUPO 07) 
 

A13, A15, 
e A17 

 

Características 
parcialmente 
válidas sobre 

tipos de 
Prismas 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
 
Quadro 24 - Análises das conclusões dos grupos na atividade 03 

CARACTERÍSTICAS FREQUÊNCIA % 

Válidas 24 88 

Parcialmente válidas 3 12 

Inválidas 0 0 

TOTAL 27 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Ao observarmos as análises das observações e conclusões das equipes, 

podemos inferir que mesmo existindo dificuldades durante o desenvolvimento da 

atividade, estas possivelmente foram superadas, uma vez que a maior parte das 

equipes conseguiram chegar à identificação das possíveis classificações de um 

prisma, ou seja, os tipos de prismas. E percebemos que um fator que contribuiu com 

a efetivação da atividade em questão foi a semelhança desta com atividade 

anteriormente realizada. 

Ao final da realização dos procedimentos descritos na atividade, novamente 

solicitarmos que um representante de cada equipe fosse até o quadro para expor para 
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a turma sua conclusão, em seguida fizemos a análise das conclusões de todas as 

equipes, e a partir de cada uma destas produzimos a conclusão oficial da turma. 

Com o término da Atividade 03, os participantes devolveram ao envelope as 

folhas da atividade, as quais recolhemos e distribuímos em seguida aos grupos 

envelopes contendo as questões de aprofundamento. 

As questões de aprofundamento referentes a Atividade 03 foram resolvidas 

sem dificuldades pelos discentes, sendo efetivadas em aproximadamente 7 minutos, 

no horário de 15h23min às 15h30min, com um tempo inferior ao que tínhamos 

previsto. Os participantes ao terminarem as questões devolveram estas ao envelope, 

e as recolhemos para finalizar os processos referentes a atividade em questão, para 

podermos seguir com a próxima. 

Como as atividades, bem como as suas questões de aprofundamento, foram 

executadas em um tempo inferior ao previsto por conta do excelente desempenho da 

turma, não foi necessário utilizar minutos do intervalo da turma que iniciou as 

15h30min. Comunicamos a turma que para a execução da última atividade que seria 

na próxima semana existia a necessidade do uso de um aplicativo chamado “Prisvol”, 

o qual disponibilizaríamos o link para download no grupo de WhatsApp da turma, como 

já havíamos combinado com a docente da turma. Então, agradecemos a participação 

e elogiamos o bom desempenho dos discentes na execução das atividades, e 

comunicamos que continuaríamos na próxima semana. 

 

4.3.  Terceira Sessão de Ensino 
 

 A terceira sessão de ensino ocorreu no dia 19 de novembro de 2019. Ao 

chegamos, notamos que os discentes começaram a se organizar em seus grupos, 

assim conversamos rapidamente com a turma, e posteriormente distribuímos os kits 

de sólidos geométricos e os envelopes contendo a Atividade 04, todo esse processo 

ocorreu em aproximadamente 6 minutos das 13h29min às 13h35min. 

 O objetivo da Atividade 04 era a descoberta de como encontrar a área de um 

prisma através da execução dos procedimentos descritos na folha de atividade, os 

quais eram: manipular os sólidos do kit do grupo; identificação do prisma 

correspondente no quadro e o preenchimento do quadro com os valores das áreas da 

base, lateral e total de cada prisma. 

 Como nas duas atividades anteriores, seguido de cada pergunta existia um 

espaço destinado as observações e outro para uma posterior conclusão, a qual 
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buscamos chegar juntamente com os discentes ao final. A Atividade 04 foi efetivada 

em aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, das 13h35min às 14h25min.  

Os discentes apresentaram dificuldades na execução desta atividade, no 

preenchimento do quadro, bem como posteriormente na observação e na conclusão, 

levando assim um tempo superior ao que planejamos para a realização da atividade 

pelos grupos, como havíamos previsto, porém destacamos que um outro fator que 

contribuiu para o aumento do tempo de desenvolvimento foram as dificuldades dos 

discentes na execução dos cálculos que a atividade demandava.   

Logo após a execução o preenchimento do quadro pelos grupos, estes 

começaram as discussões internamente sobre as observações e conclusões, as quais 

destacamos a seguir: 

Quadro 25 - Observações e Conclusões dos grupos na Atividade 04 

ALUNOS CARACTERÍSTICAS ANÁLISE 

(GRUPO 01) 
 

A8, A10, 
A14 

e A19 

 

Características 
válidas sobre 

áreas de 
Prismas 

(GRUPO 02) 
 

A3, A7, 
A21 e A27 

 

Características 
válidas sobre 

áreas de 
Prismas 
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(GRUPO 03) 
 

A2, A4, 
A12 e A18 

 

Características 
válidas sobre 

áreas de 
Prismas 

(GRUPO 04) 
 

A9, A16, 
A22  

e A26 

 

Características 
válidas sobre 

áreas de 
Prismas 

(GRUPO 05) 
 

A1, A6, 
A23 e A25 

 

Características 
válidas sobre 

áreas de 
Prismas 

(GRUPO 06) 
 

A5, A11, 
A20 e A24  

 

Características 
válidas sobre 

áreas de 
Prismas 
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(GRUPO 07) 
 

A13, A15, 
e A17 

 

Características 
válidas sobre 

áreas de 
Prismas 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
 
Quadro 26 - Análises das conclusões dos grupos na atividade 04 

CARACTERÍSTICAS FREQUÊNCIA % 

Válidas 27 100 

Parcialmente válidas 0 0 

Inválidas 0 0 

TOTAL 27 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

As análises das observações e conclusões das equipes, demonstram que 

mesmo existindo dificuldades durante o desenvolvimento da atividade, estas 

possivelmente foram superadas, pois todas as equipes conseguiram chegar à 

conclusão de como realizar o cálculo das áreas de um prisma. 

Para dar continuidade aos procedimentos da atividade, novamente solicitarmos 

que um representante de cada equipe fosse até o quadro para apresentar para a turma 

a conclusão de sua equipe, em seguida fizemos a análise das conclusões de todos, e 

a partir de cada uma destas produzimos a conclusão oficial da turma. 

Com o término da Atividade 04, os participantes devolveram aos envelopes as 

folhas da atividade, as quais recolhemos e distribuímos em seguida aos grupos 

envelopes contendo as questões de aprofundamento, as quais foram resolvidas sem 

dificuldades pelos discentes, sendo efetivadas em aproximadamente 23 minutos, no 

horário de 14h22min às 14h45min, com um tempo inferior ao previsto. Ao terminarem 

as questões, os participantes devolveram as folhas ao envelope, e as recolhemos para 

finalizar os processos referentes a atividade em questão, para podermos seguir com 

a próxima atividade. 

Para iniciar a Atividade 05, perguntamos aos discentes se já haviam realizado 

o download do aplicativo “Prisvol” que seria utilizado na atividade, e todos confirmaram 
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já possuir o aplicativo em seus smartphones. Então distribuímos os envelopes 

contendo o material referente a atividade 

O objetivo da Atividade 05 era a descoberta de como encontrar o volume de 

um prisma através da execução dos procedimentos descritos na folha de atividade, 

os quais eram: identificar cada prisma no kit e posteriormente, verificar o valor da área 

da base, o valor da altura, determinar o volume do prisma com o auxílio do aplicativo 

e registrar as informações no quadro. 

Como nas atividades anteriores, seguido de cada pergunta existia um espaço 

destinado as observações e outro para uma posterior conclusão, como já citamos. A 

Atividade 05 foi efetivada em aproximadamente 27 (vinte e sete) minutos, das 

14h47min às 15h15min.  

Os discentes apresentaram dificuldades na execução desta atividade, no 

preenchimento do quadro, uma vez que necessitava do cálculo de área de figuras 

planas e de volumes dos prismas com a utilização do aplicativo, para posteriormente 

na observação e na conclusão, levando assim um tempo superior ao que planejamos 

para a realização da atividade pelos grupos.   

Posteriormente a execução o preenchimento do quadro pelos grupos, estes 

começaram as discussões internamente sobre as observações e conclusões, as quais 

destacamos a seguir: 

 

Quadro 27 - Observações e Conclusões dos grupos na Atividade 05 

ALUNOS CARACTERÍSTICAS ANÁLISE 

(GRUPO 01) 
 

A8, A10, 
A14 

e A19 

 

Características 
válidas sobre 

volume de 
Prismas 
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(GRUPO 02) 
 

A3, A7, 
A21 e A27 

 

Características 
válidas sobre 

volume de 
Prismas 

(GRUPO 03) 
 

A2, A4, 
A12 e A18 

 

Características 
válidas sobre 

volume de 
Prismas 

(GRUPO 04) 
 

A9, A16, 
A22  

e A26 

 

Características 
válidas sobre 

volume de 
Prismas 

(GRUPO 05) 
 

A1, A6, 
A23 e A25 

 

Características 
válidas sobre 

volume de 
Prismas 
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(GRUPO 06) 
 

A5, A11, 
A20 e A24  

 

Características 
válidas sobre 

volume de 
Prismas 

(GRUPO 07) 
 

A13, A15, 
e A17 

 

Características 
válidas sobre 

volume de 
Prismas 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
 
Quadro 28 - Análises das conclusões dos grupos na atividade 05 

CARACTERÍSTICAS FREQUÊNCIA % 

Válidas 27 100 

Parcialmente válidas 0 0 

Inválidas 0 0 

TOTAL 27 100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

As análises das observações e conclusões das equipes, podemos inferir que 

os discentes participantes da pesquisa conseguiram possivelmente chegar ao 

entendimento de como encontrar o volume de um prisma através dos procedimentos 

descritos na atividade 05, uma vez que só houveram conclusões válidas descritas 

pelas equipes. 

Com o fim da Atividade 05, os participantes devolveram aos envelopes as 

folhas da atividade e nos entregaram, sem termos pedido, pois já estavam 

familiarizados com os processos das atividades, e pediram as questões de 

aprofundamento, as quais distribuímos aos grupos. Essas foram resolvidas sem 

muitas dificuldades pelos discentes, porém foram efetivadas em aproximadamente 38 

minutos, no horário de 15h17min às 15h55min, com um tempo superior ao previsto.  



146 

O tempo superior ao previsto nas questões de aprofundamento deu-se ao foto 

da necessidade de cálculos para a resolução das questões e na decisão de alguns 

grupos de usar ou não o aplicativo para a realização destes, sendo que alguns 

membros da mesma equipe decidiram em utilizar o aplicativo e outros não com a 

curiosidade de saberem se os resultados seriam os mesmos.  

Ao terminarem as questões, os participantes devolveram as folhas ao envelope, 

e nos entregaram para finalizar os processos referentes a atividade em questão.  

Assim, finalizamos a respectiva sessão de ensino, agradecemos a participação dos 

discentes e elogiamos o desempenho destes na execução das atividades, e 

informamos que no próximo encontro seria realizado um teste. 

 

4.4.  Quarta Sessão de Ensino 
 

A quarta e última sessão de ensino ocorreu no dia 26 de novembro de 2019. 

Neste dia aplicamos o Pós-teste objetivando avaliar o desempenho dos discentes 

depois da participação nas atividades propostas e suas respectivas questões de 

aprofundamento. 

Logo em nossa chegada, notamos que os discentes estavam ansiosos e já se 

encontravam organizados para o teste, assim conversamos com a turma, sobre suas 

opiniões a respeito do modo que se desenvolveu o conteúdo de prismas. E as 

respostas foram bastantes satisfatórias, onde os discentes afirmaram que todas as 

aulas deveriam ser realizadas dessa maneira e que era melhor forma de aprender 

conteúdos. 

No decorrer da conversa perguntamos sobre uma possível existência de 

dúvidas sobre o conteúdo visto nas atividades, porém nenhum dos discentes fez 

perguntas. Desse modo, iniciamos o Pós-teste às 13h45min, e todos os estudantes 

se mostraram empenhados na resolução das questões. O primeiro discente entregou 

as 15h05min, levando apenas 1 hora e 20 minutos para resolvê-lo e o último discente 

o entregou às 15h35min levando aproximadamente 1 hora e 50 minutos, finalizando 

assim a última sessão de ensino e o processo de experimentação.    

Na próxima seção, apresentamos a última fase de nossa pesquisa que é a 

análise a posteriori e validação do experimento, nela serão mostradas as análises dos 

dados que foram obtidos através dos instrumentos de coleta durante a sequência 

didática e o confronto das análises a priori e a posteriori. 
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5. ANÁLISE A POSTERIORI E VALIDAÇÃO 

  

 Nesta seção objetivamos apresentar os resultados da análise a posteriori e 

validação do experimento, analisando os dados que serão obtidos através dos 

instrumentos de coleta durante a sequência didática (pré-teste e pós-teste, fichas de 

acompanhamento, registros diários e anotações dos alunos) e fazendo o confronto 

das análises a priori e a posteriori, buscando atingir o objetivo de nossa pesquisa: 

avaliar os efeitos de uma sequência didática para o ensino do sólido geométrico 

prisma por meio de atividades. 

As análises prévias mostraram a existência de dificuldades em relação ao 

conhecimento dos alunos sobre geometria espacial, especificamente, o sólido 

geométrico prisma, além de constatar que as dificuldades estão principalmente 

ligadas a identificação de figuras das bases dos prismas, identificação dos ângulos 

formados entre as arestas laterais e a base, identificação das características de cada 

prisma e dificuldades na realização de cálculos dos volumes dos prismas 

apresentados. 

A partir da identificação das dificuldades encontradas elaboramos uma 

sequência de atividades que foram desenvolvidas no decorrer de quatro encontros 

denominados sessões, com a finalidade de desenvolver estes conteúdos de modo a 

minimizar as dificuldades que geralmente são apresentadas. 

A sequência didática trabalhou inicialmente a diferenciação entre sólidos 

convexos e não convexos, posteriormente a conceituação de prismas, a identificação 

dos tipos prismas, verificação e regularidade no cálculo das áreas de um prisma, e por 

fim a identificação de como calcular o volume de um prisma.  

As técnicas de analises das informações que foram coletadas de modo a buscar 

contemplar a seção análise a posteriori e validação compreenderam três etapas, as 

quais foram realizadas de forma minuciosa ao longo de todo o processo, para que 

este venha ocorrer efetivamente.  

A primeira etapa foi a comparação do percentual de questões deixadas em 

branco, erros e acertos obtidas no pré-teste e pós-teste, e posterior análise estatística 

de todos os dados obtidos, a segunda etapa consistiu na realização de um teste de 

Wilcoxon para dados pareados, tendo por base as notas dos respectivos alunos, 

objetivando verificar se as conclusões foram favoráveis, ou seja, se o experimento 

obteve êxito, para embasar estatisticamente o processo. Para finalizar, apresentamos 
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a análise a posteriori das atividades propostas e posteriormente o confronto entre as 

Análises a Priori e a Posteriori das Atividades propostas. 

 

5.1. Resultados e Análises do Pré-teste e Pós-teste 
 
 Para iniciar as análises começaremos com as questões existentes no Pré-teste 

e Pós-teste, onde identificaremos os percentuais de acertos, erros e questões 

deixadas em branco, de modo que consideraremos as características a seguir para 

cada uma dessas categorias, conforme o quadro:  

 
Quadro 29 - Classificação das respostas do Pré-teste e pós-teste 

CATEGORIAS CARACTERÍSTICAS 

Acerto 
Quando o discente apresentou uma resolução e o resultado 
estava correto. 

Erro 
Quando o discente apresentou uma resolução e o resultado 
não estava correto. 

Branco Quando o discente não apresentou nenhuma resolução. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 
Quadro 30 - Classificação das respostas do Pré-teste e pós-teste 

QUESTÃO 
ACERTO (%) ERRO (%) BRANCO (%) 

Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

Q1 7% 89% 93%   11% 0% 0% 

Q2 26% 93% 74% 7% 0% 0% 

Q3 56% 100% 33% 0% 11% 0% 

Q4 37% 67% 59% 33% 4% 0% 

Q5 0% 63% 85% 22% 15% 15% 

Q6 11% 56% 48% 33% 41% 11% 

Q7 0% 56% 37% 19% 63% 25% 

Q8 0% 93% 30% 7% 70% 0% 

Q9 0% 52% 11% 37% 89% 11% 

Q10 0% 26% 26% 63% 74% 11% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
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Gráfico 19 - Desempenho por questão no Pré-teste e Pós-teste  

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

  

Como podemos observar, as questões Q1, Q2, Q3, Q4 e Q6 obtiveram percentual 

de acertos no Pré-teste, acreditamos que esta ocorrência se deve a baixa 

complexidade das respectivas questões, pois Q1 e Q2 se referiam a identificação da 

forma geométrica e dimensões resultantes, e no tocante a Q3 justificamos os acertos 

ao fato de tratar apenas da análise e identificação de planificações para obtenção da 

resposta. Já no que se refere as Q4 e Q6 acreditamos que alguns poucos dissentes 

possuem noções de geometria espacial, o que os levou ao acerto das respectivas 

questões. 

A quantidade baixa de acertos dos discentes que tentaram resolver as questões 

do Pré-teste evidenciaram a dificuldades ou ainda o desconhecimento destes no que 

se refere ao conteúdo de prismas, de modo que a Q1 obteve 7% de acertos, a Q2 

obteve 26%, a Q3 obteve 56%, a Q4 obteve 37% e a Q6 obteve 11%. Já as questões 

Q5, Q7, Q8, Q9 e Q10 não obtiveram nenhum acerto. 

No caso da questão Q1 acreditamos que o percentual de acertos daqueles 

tentaram sua resolução pode estar ligado ao fato da questão tratar da identificação 

um prisma triangular, facilitando assim a obtenção das respostas, mesmo assim 93% 

dos discentes erraram a referida questão. No Pós-teste a quantidade de acertos subiu 

para 85%, um aumento significativo em comparação ao Pré-teste, onde apenas 7% 

obtiveram êxito na sua resolução. 
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Nas questões Q2 e Q3, que como vimos, apresentaram no Pré-teste um 

percentual de 26% e 56% de acertos em suas tentativas de resolução, no que se 

refere ao Pós-teste aumentaram para 93% e 100% respectivamente. Ao analisarmos 

o aumento de Q2 percebemos que é um dos maiores percentuais identificados de 

acertos no Pós-teste, acreditamos que esta ocorrência foi motivada pela questão tratar 

da identificação da grandeza resultante do produto das dimensões de um prisma, 

mesmo assim 74% a responderam errado no Pré-teste. 

Já analisando a questão Q3, percebemos também um percentual de acertos 

significativo no Pós-teste, acreditamos que esta ocorrência foi motivada pela questão 

abordar a identificação da planificação do hexaedro, mesmo assim 33% a 

responderam de forma errada e 11% a deixaram em branco no Pré-teste, enquanto 

que no Pós-teste todos os discentes a acertaram. 

Nas questões Q4 e Q6 que contabilizam dois dos três menores percentuais de 

aumento de acerto no Pós-teste, sendo um aumento em relação ao teste inicial de  

30% e 45% respectivamente, acreditamos que essa ocorrência deve-se ao fato do 

maior grau de complexidade no que se refere a interpretação das respectivas 

questões, uma vez que problematizavam situações envolvendo o volume de objetos 

em diferentes situações, mesmo assim vale ressaltar que no Pós-teste que mais da 

metade dos participantes responderam corretamente as referidas questões, sendo 

67% e 56% respectivamente. 

Nas questões Q5, Q7, Q8 Q9 e Q10, que não obtiveram nenhum acerto no Pré-

teste, no Pós-teste alcançaram resultados melhores, indo para 63%, 56%, 93%, 52% 

e 26% acertos respectivamente. As referidas questões possuíam um maior grau de 

complexidade em suas interpretações, bem como o conhecimento de como se obter 

volume e área de um prisma para se chegar em suas respectivas respostas. A seguir 

trazemos o resultado comparativo dos dois testes de acordo com o desempenho de 

cada discente. 
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Quadro 31 - Desempenho dos discentes nos testes 

DISCENTE 
ACERTO (%) ERRO (%) BRANCO (%) 

Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

D1 10% 60% 60% 30% 30% 10% 

D2 0% 80% 70% 20% 30% 0% 

D3 20% 90% 20% 10% 60% 0% 

D4 10% 70% 60% 30% 30% 0% 

D5 20% 40% 20% 30% 60% 30% 

D6 0% 80% 70% 20% 30% 0% 

D7 10% 50% 40% 20% 50% 30% 

D8 10% 70% 50% 30% 40% 0% 

D9 10% 70% 50% 30% 40% 0% 

D10 10% 70% 80% 30% 10% 0% 

D11 0% 60% 50% 40% 50% 0% 

D12 0% 60% 30% 40% 70% 0% 

D13 10% 90% 50% 10% 40% 0% 

D14 20% 60% 40% 10% 40% 30% 

D15 0% 90% 40% 10% 60% 0% 

D16 0% 60% 70% 30% 30% 10% 

D17 10% 60% 60% 30% 30% 10% 

D18 10% 60% 50% 40% 40% 0% 

D19 30% 90% 40% 10% 30% 0% 

D20 20% 50% 20% 30% 60% 20% 

D21 0% 90% 40% 10% 60% 0% 

D22 10% 90% 80% 10% 10% 0% 

D23 0% 60% 80% 30% 20% 10% 

D24 30% 80% 50% 20% 20% 0% 

D25 10% 50% 40% 40% 50% 10% 

D26 10% 50% 40% 50% 50% 0% 

D27 20% 90% 40% 10% 40% 0% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019.
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Gráfico 20 - Desempenho dos discentes nos testes 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2019 
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Como podemos observar, no Pré-teste nenhum dos discentes chegaram a mais 

de 30% de acertos nas questões propostas, sendo apenas os discentes D19 e D24 a 

alcançar essa respectiva porcentagem de acertos nas questões propostas 

demonstrando certo entendimento do conteúdo mesmo antes de serem apresentados 

em sala de aula aos referidos participantes. No Pós-teste os respectivos discentes 

aumentaram seus percentuais de acertos para 90% e 80% respectivamente. 

No que se refere ainda ao Pré-teste, podemos notar também que 30% dos 

participantes, sendo estes D2, D6, D11, D12, D15, D16, D21 e D23, não apresentaram 

nenhuma resposta correta, e no Pós-teste progredindo posteriormente seus acertos 

para 80%, 80%, 60%, 60%, 90%, 60%, 90% e 60% respectivamente. 

 Os discentes D1, D17 e D18, que no Pré-teste obtiveram apenas 10% de acertos, 

no Pós-teste progrediram para 60%, isto é, conseguiram acertar mais da metade das 

questões propostas. Já os discentes D4, D8, D9 e D10 que apresentaram no Pré-teste 

apenas 10% de acertos, no Pós-teste aumentaram para 70% de acertos das 

questões.   

Os menores percentuais de acertos foram dos discentes D5, D7, D14, D20, D25 e 

D26, sendo que os discentes D5 e D20 com os menores percentuais, pois no Pré-teste 

obtiveram 20% de acertos, e no Pós-teste apenas progrediram para 40% e 50% 

respectivamente. Já os discentes D7, D25 e D26 que no Pré-teste obtiveram 10% de 

acertos, na realização do Pós-teste chegaram a 50% de acertos, se assemelhando a 

D14 que acertou inicialmente 20% e posteriormente 60%, aumentado seus acertos em 

40%.  

No comparativo de aumento de acertos no Pós-teste se destacam, assim como 

os discentes D15 e D21 que foram de nenhum acerto para 90%, os discentes D3, D13, 

D22 e D27, onde D13 e D22, que obtiveram 10% de acertos no teste inicialmente no Pré-

teste, posteriormente no Pós-teste progrediram também para 90% de acertos, e D3 e 

D27, que obtiveram 20% de acertos no Pré-teste e aumentaram seus percentuais para 

90% no Pós-teste. A seguir apresentaremos o teste de Wilcoxon buscando embasar 

estatisticamente o êxito de nossa pesquisa. 
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5.2. Coeficiente de Correlação Linear de Pearson dos Testes 
 

O coeficiente de correlação linear de Pearson (CCLP), de modo geral, é usado 

para comparar variáveis duas a duas, e verificar o que ocorre com uma, quando existe 

variação na outra. Segundo Barbetta (2012, p. 254) o coeficiente é apropriado para 

descrever a correlação linear de dados de duas variáveis quantitativas.  

Desta feita, para analisar a intensidade da associação linear existente entre 

duas variáveis estudadas, inicialmente os dados são parametrizados e, em seguida, 

calculado o coeficiente linear de Pearson (r), pertencente ao intervalo [-1, 1], isto é, 

−1 ≤ 𝑟 ≤ 1. 

O quadro a seguir classifica os tipos de correlação, de acordo com o resultado 

obtido para o coeficiente de correlação linear de Pearson (r). 

 

Quadro 32 - Classificação da Correlação de Pearson 

COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO CORRELAÇÃO 

=1r  Perfeita Positiva 

 0,8 1r  Forte Positiva 

 0,5 0,8r  Moderada Positiva 

 0,1 0,5r  Fraca Positiva 

 0 0,10r  Ínfima Positiva 

0  Nenhuma correlação 

−  0,1 0r  Ínfima Negativa 

−   −0,5 0,1r  Fraca Negativa 

−   −0,8 0,5r  Moderada Negativa 

−   −1 0,8r  Forte Negativa 

= −1r  Perfeita Negativa 

Fonte: Adaptado de Barbetta (2012, p. 258) 
 

No resultado obtido para o coeficiente, a correlação pode ter uma das 

classificações apresentadas no quadro sendo possível identificar a intensidade e a 

direção da correlação linear.  

De modo geral os valores numéricos negativos significam uma correlação 

negativa, enquanto que valores positivos, significam uma correlação positiva. E no 

que se refere ao grau de associação, quando este está mais próximo de 1 maior será 

a intensidade da correlação (LEVIN e FOX, 2012, p, 304).  

O resultado obtido pode ser demonstrado por uma representação gráfica 

denominada de Digrama de Dispersão, também chamado de “Nuvem de Pontos”, 

onde as variáveis são representadas por pontos num sistema cartesiano na forma de 
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pares ordenados (x, y), em que x é um valor de uma variável e y é o correspondente 

valor da outra variável (BARBETTA, 2012, p. 304). 

Na nossa pesquisa utilizaremos o Coeficiente de Correlação Linear de Pearson 

para realizar o estudo da comparação entre algumas variáveis, para assim podermos 

analisá-las. Na primeira correlação iremos relacionar a diferença entre as notas do 

pré-teste e pós-teste, com o gosto dos alunos pela matemática. Teremos então: 

 

Quadro 33 - Classificação da Correlação de Pearson: Gosto pela Matemática 

Você gosta de Matemática? Parametrização 

Não gosto 1 

Suporto 2 

Gosto um pouco 3 

Adoro 4 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
 

Quadro 34 - Correlação entre a diferença das notas nos testes e Gosto por matemática 

DISCENTE PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA GOSTO PELA MATEMÁTICA 

D1 1,0 6,0 5,0 3 

D2 0,0 8,0 8,0 3 

D3 2,0 9,0 7,0 3 

D4 1,0 7,0 6,0 1 

D5 2,0 4,0 2,0 1 

D6 0,0 8,0 8,0 3 

D7 1,0 5,0 4,0 3 

D8 1,0 7,0 6,0 3 

D9 1,0 7,0 6,0 3 

D10 1,0 7,0 6,0 3 

D11 0,0 6,0 6,0 2 

D12 0,0 6,0 6,0 1 

D13 1,0 9,0 8,0 3 

D14 2,0 6,0 4,0 3 

D15 0,0 9,0 9,0 3 

D16 0,0 6,0 6,0 1 

D17 1,0 6,0 5,0 3 

D18 1,0 6,0 5,0 3 

D19 3,0 9,0 6,0 3 

D20 2,0 5,0 3,0 3 

D21 0,0 9,0 9,0 3 

D22 1,0 9,0 8,0 4 

D23 0,0 6,0 6,0 3 

D24 3,0 8,0 5,0 3 

D25 1,0 5,0 4,0 1 

D26 1,0 5,0 4,0 3 

D27 2,0 9,0 7,0 3 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
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Gráfico 21 - Dispersão: Gosto pela Matemática 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Ao obtermos o valor do coeficiente linear de Pearson “r”, para correlação entre 

a diferença das notas do pré-teste e pós-teste e com o gosto pela matemática, 

obtivemos = 0,335495602r , e como este resultado está dentro do intervalo 

 0,1 0,5r podemos classifica-la como “Fraca Positiva”, concluindo desse modo que 

o gosto pela matemática teve pouca influência nos resultados que obtivemos nos 

testes. Vejamos a seguir a correlação existente entre a escolaridade do responsável 

masculino e a diferença das notas nos testes.  

 
Quadro 35 - Classificação da Correlação de Pearson: Escolaridade responsável masculino 

Qual a escolaridade do seu responsável 
masculino? 

Parametrização 

Não estudou 1 

Fundamental incompleto 2 

Fundamental 3 

Médio 4 

Superior 5 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 
Quadro 36 - Correlação entre a diferença das notas e Escolaridade responsável masculino 

DISCENTE PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
ESCOLARIDADE DO 

RESPONSÁVEL MASCULINO 

D1 1,0 6,0 5,0 2 

D2 0,0 8,0 8,0 2 

D3 2,0 9,0 7,0 2 

D4 1,0 7,0 6,0 5 

D5 2,0 4,0 2,0 4 

D6 0,0 8,0 8,0 4 

D7 1,0 5,0 4,0 2 

D8 1,0 7,0 6,0 5 

D9 1,0 7,0 6,0 5 

D10 1,0 7,0 6,0 3 

D11 0,0 6,0 6,0 2 

D12 0,0 6,0 6,0 4 

D13 1,0 9,0 8,0 4 
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D14 2,0 6,0 4,0 5 

D15 0,0 9,0 9,0 5 

D16 0,0 6,0 6,0 4 

D17 1,0 6,0 5,0 2 

D18 1,0 6,0 5,0 2 

D19 3,0 9,0 6,0 2 

D20 2,0 5,0 3,0 3 

D21 0,0 9,0 9,0 4 

D22 1,0 9,0 8,0 5 

D23 0,0 6,0 6,0 5 

D24 3,0 8,0 5,0 4 

D25 1,0 5,0 4,0 4 

D26 1,0 5,0 4,0 4 

D27 2,0 9,0 7,0 3 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 
Gráfico 22 - Dispersão: Escolaridade responsável masculino 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

O valor do coeficiente linear de Pearson “r”, para correlação entre a diferença 

das notas do pré-teste e pós-teste e a escolaridade do responsável masculino foi 

= 0,140969062r , e como este resultado está dentro do intervalo  0,1 0,5r  

podemos classifica-la como ‘Fraca Positiva”, concluindo assim que a escolaridade 

deste responsável não influenciou significativamente nos resultados obtidos nos 

testes. A seguir veremos a correlação entre a escolaridade do responsável feminino e 

a diferença das notas nos testes. 

 

Quadro 37 - Classificação da Correlação de Pearson: Escolaridade responsável feminino 

Qual a escolaridade do seu responsável 
feminino? 

Parametrização 

Não estudou 1 

Fundamental incompleto 2 

Fundamental 3 

Médio 4 

Superior 5 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
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Quadro 38 - Correlação entre a diferença das notas e Escolaridade responsável feminino 

DISCENTE PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
ESCOLARIDADE DO 

RESPONSÁVEL FEMININO 

D1 1,0 6,0 5,0 2 

D2 0,0 8,0 8,0 4 

D3 2,0 9,0 7,0 2 

D4 1,0 7,0 6,0 4 

D5 2,0 4,0 2,0 4 

D6 0,0 8,0 8,0 4 

D7 1,0 5,0 4,0 2 

D8 1,0 7,0 6,0 5 

D9 1,0 7,0 6,0 4 

D10 1,0 7,0 6,0 4 

D11 0,0 6,0 6,0 2 

D12 0,0 6,0 6,0 4 

D13 1,0 9,0 8,0 4 

D14 2,0 6,0 4,0 4 

D15 0,0 9,0 9,0 5 

D16 0,0 6,0 6,0 4 

D17 1,0 6,0 5,0 3 

D18 1,0 6,0 5,0 4 

D19 3,0 9,0 6,0 5 

D20 2,0 5,0 3,0 3 

D21 0,0 9,0 9,0 4 

D22 1,0 9,0 8,0 4 

D23 0,0 6,0 6,0 4 

D24 3,0 8,0 5,0 4 

D25 1,0 5,0 4,0 3 

D26 1,0 5,0 4,0 4 

D27 2,0 9,0 7,0 4 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
 

Gráfico 23 - Dispersão: Escolaridade responsável feminino 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

No valor do coeficiente linear de Pearson “r”, para correlação entre a diferença 

das notas do pré-teste e pós-teste e a escolaridade do responsável feminino 

encontramos = 0,304355308r , e como este resultado também está dentro do 

intervalo  0,1 0,5r  podemos classifica-la como ‘Fraca Positiva” assim como o 

responsável masculino, chegando a conclusão que a escolaridade deste responsável 
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também não influenciou significativamente nos resultados obtidos nos testes. A seguir 

veremos a correlação entre a frequência do estudo de matemática fora da escola e a 

diferença das notas nos testes. 

 

Quadro 39 - Classificação da Correlação de Pearson: Estudo de Matemática fora da Escola 

Com que frequência você estuda 
matemática fora da escola? 

Parametrização 

Todo dia 1 

Somente nos finais de semana 2 

No período de prova 3 

Só na véspera de prova 4 

Não estudo fora da escola 5 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
 
Quadro 40 - Correlação entre a diferença das notas e estudo fora da escola 

DISCENTE PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
ESTUDO DE MATEMÁTICA FORA 

DA ESCOLA 

D1 1,0 6,0 5,0 3 

D2 0,0 8,0 8,0 3 

D3 2,0 9,0 7,0 3 

D4 1,0 7,0 6,0 3 

D5 2,0 4,0 2,0 3 

D6 0,0 8,0 8,0 3 

D7 1,0 5,0 4,0 4 

D8 1,0 7,0 6,0 3 

D9 1,0 7,0 6,0 4 

D10 1,0 7,0 6,0 3 

D11 0,0 6,0 6,0 3 

D12 0,0 6,0 6,0 3 

D13 1,0 9,0 8,0 2 

D14 2,0 6,0 4,0 3 

D15 0,0 9,0 9,0 4 

D16 0,0 6,0 6,0 3 

D17 1,0 6,0 5,0 5 

D18 1,0 6,0 5,0 3 

D19 3,0 9,0 6,0 3 

D20 2,0 5,0 3,0 4 

D21 0,0 9,0 9,0 4 

D22 1,0 9,0 8,0 5 

D23 0,0 6,0 6,0 4 

D24 3,0 8,0 5,0 2 

D25 1,0 5,0 4,0 4 

D26 1,0 5,0 4,0 3 

D27 2,0 9,0 7,0 3 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
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Gráfico 24 - Dispersão: Estudo de Matemática fora da Escola 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Para correlação entre a diferença das notas do pré-teste e pós-teste e a 

frequência do estudo de matemática fora da escola, o valor do coeficiente linear de 

Pearson “r” que obtemos foi = 0,029756985r , e como este resultado está dentro do 

intervalo  0 0,10r , podemos classificar como “Ínfima Positiva”, concluindo que a 

referida frequência de estudo teve pouca influência no resultado dos testes. Em 

seguida, para finalizar, veremos a correlação entre o interesse nas aulas de 

matemática e a diferença das notas nos testes. 
 

Quadro 41 - Classificação da Correlação de Pearson: Interesse nas aulas de Matemática 

Com que frequência você estuda 
matemática fora da escola? 

Parametrização 

Sim 1 

Não  2 

Às vezes 3 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
 

 

Quadro 42 - Correlação entre a diferença das notas nos testes e o interesse nas aulas 

DISCENTE PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
INTERESSE NAS AULAS DE 

MATEMÁTICA 

D1 1,0 6,0 5,0 3 

D2 0,0 8,0 8,0 1 

D3 2,0 9,0 7,0 2 

D4 1,0 7,0 6,0 3 

D5 2,0 4,0 2,0 3 

D6 0,0 8,0 8,0 3 

D7 1,0 5,0 4,0 3 

D8 1,0 7,0 6,0 3 

D9 1,0 7,0 6,0 3 

D10 1,0 7,0 6,0 1 

D11 0,0 6,0 6,0 3 

D12 0,0 6,0 6,0 3 

D13 1,0 9,0 8,0 2 

D14 2,0 6,0 4,0 3 

D15 0,0 9,0 9,0 2 

D16 0,0 6,0 6,0 2 
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D17 1,0 6,0 5,0 3 

D18 1,0 6,0 5,0 1 

D19 3,0 9,0 6,0 3 

D20 2,0 5,0 3,0 1 

D21 0,0 9,0 9,0 3 

D22 1,0 9,0 8,0 1 

D23 0,0 6,0 6,0 1 

D24 3,0 8,0 5,0 3 

D25 1,0 5,0 4,0 1 

D26 1,0 5,0 4,0 3 

D27 2,0 9,0 7,0 2 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
 

Gráfico 25- Dispersão: Interesse nas aulas de Matemática 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Nesta última correlação, a qual trada da diferença das notas do pré-teste e pós-

teste e o interesse nas aulas de Matemática, o valor do coeficiente linear de Pearson 

“r” que encontramos foi = −0,128443524r , que está dentro do intervalo −  0,1 0r , 

logo podemos classificá-lo como “Ínfima Negativa”, concluindo que a referida 

frequência de estudo também teve pouca influência no resultado dos testes 

realizados.  

 
5.3. Síntese dos CCLP dos Testes 
 

No quadro abaixo apresentamos uma síntese dos resultados obtidos através 

da correlação de Pearson entre fatores socioeconômicos e a diferença entre as notas 

obtidas no pré-teste e pós-teste realizados. 
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Quadro 43 - Resultados da correlação linear de Pearson 

VARIÁVEL 
VALOR DO COEFICIENTE 
LINEAR DE PEARSON (r) 

INTENSIDADE DIREÇÃO 

Gosto pela Matemática = 0,335495602r  Fraca Positiva 
Positivamente 

correlacionadas 

Escolaridade 
responsável masculino 

= 0,140969062r  Fraca Positiva 
Positivamente 

correlacionadas 

Escolaridade 
responsável feminino 

= 0,304355308r  Fraca Positiva 
Positivamente 

correlacionadas 

Estudo de Matemática 
fora da Escola 

= 0,029756985r  Ínfima Positiva 
Positivamente 

correlacionadas 

Interesse nas aulas de 
Matemática 

= −0,128443524r  Ínfima Negativa 
Negativamente 
correlacionadas 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Como podemos observar a partir dos resultados obtidos, podemos concluir que 

o fator determinante para a melhora significativa evidenciada nos resultados obtidos 

pelos discentes no pós-teste em comparação ao pré-teste, é consequência do 

processo de ensino desenvolvido através da sequência didática por meio de 

atividades, uma vez que, como evidenciado no quadro acima, não foi encontrada 

nenhuma correlação “Perfeita” ou “Forte” que influenciasse significativamente os 

resultados alcançados. 

 

5.4. Teste de Wilcoxon 
 
 O teste de Wilcoxon para dados pareados foi realizado tendo por base as notas 

dos discentes no pré-teste e pós-teste, objetivando verificar se as conclusões foram 

favoráveis, ou seja, se o experimento obteve êxito, embasando desse modo 

estatisticamente nossa pesquisa. 

 Segundo Callegari-Jaques (2007), o teste de T de Wilcoxon substitui o t de 

Student para amostras pareadas quando os dados não satisfazem as exigências 

deste último, baseia-se nos postos das diferenças intrapares, dando maior importância 

às diferenças maiores. De modo geral, a ideia norteadora deste teste é a de que se o 

tratamento A produz valores maiores do que o tratamento B, as diferenças (A - B) de 

sinal positivo serão em maiores número e grau do que as diferenças de sinal negativo, 

e se ambos tiverem o mesmo efeito, as diferenças positivas e negativas devem se 

anular. 

A aplicação do teste de Wilcoxon serve para constatarmos através de cálculos 

estatísticos os resultados alcançados na experimentação, sendo um procedimento 
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estatístico que permite uma tomada de decisão embasada pelos parâmetros 

estatísticos da amostra retirada dos valores das notas iniciais e finais obtidas.  

Assim, depois de retirarmos as informações necessárias, tendo em vista que 

nossa amostra é superior a 25 deveremos determinar a média e o desvio-padrão 

aproximado da soma dos postos. Em seguida, obter o valor de Z calculado e o valor 

de Z tabelado, o que significa, portanto, a utilização da aproximação da distribuição 

binomial pela distribuição normal. 

 

5.5. Teste de Wilcoxon no Experimento 
 

Depois de analisarmos os percentuais de acertos, erros e questões deixadas 

em branco nas questões dos testes, aplicamos o teste de Wilcoxon com a finalidade 

de assimilar conclusões estatísticas sobre o pós-teste, bem como sobre a metodologia 

de ensino utilizada durante a realização do experimento, uma vez que o referido teste 

refletirá sobre os conhecimentos adquiridos no decorrer das atividades da sequência 

didática. 

Para aplicação do teste do teste de Wilcoxon, inicialmente consideramos as 

notas absolutas dos alunos nos dois testes e a diferença entre estas. Como foram 10 

(dez) questões, as notas foram tabuladas de 0 a 10, de acordo com o número de 

questões corretas obtidas por cada discente e construímos o seguinte quadro:  

 
Quadro 44 - Desempenho dos discentes nos testes 

DISCENTE 

NÚMERO DE ACERTOS 

Pré-teste 
A 

Pós-teste 
B 

Diferença 
(d) 

Posto de 
d sem 
sinal 

Posto de 
d com 
sinal 

Posto 
com sinal 

mais 
frequente 

Posto 
com sinal 

menos 
frequente 

D1 1 6 -5 8.5 -8.5 -8.5  
D2 0 8 -8 23.5 -23.5 -23.5  
D3 2 9 -7 20.5 -20.5 -20.5  
D4 1 7 -6 15 -15 -15  
D5 2 4 -2 1 -1 -1  
D6 0 8 -8 23.5 -23.5 -23.5  
D7 1 5 -4 4.5 -4.5 -4.5  
D8 1 7 -6 15 -15 -15  
D9 1 7 -6 15 -15 -15  
D10 1 7 -6 15 -15 -15  
D11 0 6 -6 15 -15 -15  
D12 0 6 -6 15 -15 -15  
D13 1 9 -8 23.5 -23.5 -23.5  
D14 2 6 -4 4.5 -4.5 -4.5  
D15 0 9 -9 26.5 -26.5 -26.5  
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D16 0 6 -6 15 -15 -15  
D17 1 6 -5 8.5 -8.5 -8.5  
D18 1 6 -5 8.5 -8.5 -8.5  
D19 3 9 -6 15 -15 -15  
D20 2 5 -3 2 -2 -2  
D21 0 9 -9 26.5 -26.5 -26.5  
D22 1 9 -8 23.5 -23.5 -23.5  
D23 0 6 -6 15 -15 -15  
D24 3 8 -5 8.5 -8.5 -8.5  
D25 1 5 -4 4.5 -4.5 -4.5  
D26 1 5 -4 4.5 -4.5 -4.5  
D27 2 9 -7 20.5 -20.5 -20.5  

      T- = 378 T+= 0 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

 

O valor de T representa a menor das somas de postos de mesmo sinal e o valor 

de N que é o total das diferenças com sinal, como T- > T+, temos: 

N = 27, T = 0, Md(A) = 1; Md (B) = 7 
 

Com os dados existentes no quadro após a realização dos devidos cálculos 

estatísticos necessários, substituímos cada elemento correspondente pelo seu 

respectivo valor na equação a seguir:  

−
= T

calculado

T

T
Z




 

Onde: 
( )+

=
. 1

4
T

N N
  e 

+ +
=

.( 1).(2 1)

24
T

N N N
  

Em que: 

→ Média da soma dos postos 

 →Desvio padrão da soma dos postos 

→N Número da amostra 

 
Com os dados presentes no quadro 32, teremos: 

( ) ( )+ +
− −

−
=  =  = 

+ + + +

. 1 27. 27 1
0

4 4

.( 1).(2 1) 27.(27 1).(2.27 1)

24 24

T
calculado calculado calculado

T

N N
T

T
Z Z Z

N N N




 

−
 =  = −

0 189
4.5407

41,62
calculado calculadoZ Z  

 

Resumidamente temos: 

=189T ; = 41,62T ; = 27N ; = −4,5407calculadoZ  

A etapa seguinte foi testar as seguintes hipóteses:  
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▪ Hipótese nula Ho: O número de acertos não difere nos dois momentos (antes 

e após a aplicação da sequência didática). Neste caso, Md 1 = Md 2, ou seja, a 

mediana do pré-teste foi igual à do pós-teste; 

▪ Hipótese alternativa H1: O número de acertos difere nos dois momentos. 

Neste caso, Md 1 < Md 2, ou seja, a mediana do pré-teste foi menor que a do 

pós-teste. 

 
Para realizarmos o teste usando diretamente a tabela de valores críticos de 

Wilcoxon (Callegari-Jaques, 2007, p. 223-224), onde encontraremos o valor crítico 

(𝛼), devemos inicialmente observar que 𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐 = 0, pois |0| < |378|. Como não 

possuímos diferenças iguais a zero para serem retiradas, temos N = 27, então o valor 

crítico para 𝛼 = 0,01 é 𝑇0,01;27 = 83. 

Ora, 𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐 = 0 < 𝑇0,01;27 = 83. 

Concluímos que houve um aumento no número de acertos após a aplicação da 

sequência didática (neste período a mediana obtida foi maior).   

Como o tamanho amostral é superior a 25 vamos utilizar o Zcalc, o qual sabemos 

possuir o valor de -4,5407, sendo um valor significativo, pois o valor p é <.00001. 

Assim, o resultado é significativo em p <0,01. Confirmamos a ocorrência de H1, e 

novamente a eficácia do resultado. 

Para buscar confirmar e garantir os resultados obtidos, para um espaço 

amostral superior a 25, podemos também utilizar a distribuição normal para testar a 

significância de T, para isso utilizamos o programa IBM SPSS Statistics Subscription 

1.0, o qual realizou os cálculos chegando aos seguintes resultados: 

 

Quadro 45 - Teste de Wilcoxon com SPSS – Estatística Descritiva 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
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Quadro 46 - Teste de Wilcoxon com SPSS - Postos 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 
Quadro 47 - Teste de Wilcoxon com SPSS - Teste 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

O teste de Wilcoxon realizado utilizando o IBM SPSS Statistics Subscription 1.0 

mostrou também que o número de acertos do Pós-teste é superior ao número de 

acertos do Pré-teste (𝑍 = −4,566 ;  𝑃 < 0,001), como podemos observar no quadro 

35. 

Com esses resultados rejeita-se a hipótese de igualdade para os valores dos 

dois momentos, pois o P-valor associado a 𝑍 = −4,566 que aparece no relatório do 

programa é igual a zero, isto é, P < 0,001, e tendo em vista que P = 0 indica a 

probabilidade de um evento impossível, é confirmada nossas conclusões anteriores. 

Concluímos então que, o Pós-teste apresentou estatisticamente melhores notas que 

o Pré-teste. 
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5.6. Análise a posteriori das atividades propostas  
 

A sequência didática aplicada foi composta por cinco atividades, com os tópicos 

do conteúdo de Prismas, nesta respectiva ordem: Sólidos Convexos e Não Convexos, 

Prismas (Conceito), Tipos de Prismas, Áreas de um Prisma e Volume do Prisma. 

A atividade 01, tratou sobre Sólidos Convexos e Não Convexos, e tinha o 

objetivo de levar o discente a diferenciar sólidos convexos e não convexos através do 

manuseio dos sólidos geométricos do kit e registro da diferenciação das 

características desses sólidos.  

Inicialmente os discentes apresentaram certa dificuldade em identificar através 

do manuseio das peças do kit as características dos Prismas apresentados, e 

entender como a partir destas podemos estabelecer uma relação para a construção 

dos conceitos objetivos pela atividade. Essa ocorrência deve-se a inexperiência na 

participação neste tipo de atividade, porém, posteriormente, a maioria dos 

participantes executaram de maneira efetiva a atividade proposta, uma vez que 

conseguiram perceber as características dos sólidos presentes dentro da caixa, isto 

é, sólidos convexos e dos de fora desta, sólidos não convexos.   

Na atividade 02, o objetivo era chegar à conceituação de prismas através do 

manuseio e observação das características referentes a prismas que os diferenciavam 

dos demais poliedros pertencentes ao kit (faces laterais e bases). Os discentes 

tiveram certa dificuldade no princípio da atividade no que se refere ao preenchimento 

do quadro, posteriormente na observação e na conclusão. Porém, mesmo com a 

existência de dificuldades, estas foram possivelmente superadas, uma vez que mais 

da metade dos discentes apresentaram características válidas e os demais 

parcialmente válidas em suas observações e conclusões.  

A atividade 03 objetivava a identificação dos tipos de prismas a partir das 

características dos prismas existentes no kit. Nesta atividade os discentes também 

apresentaram algumas dificuldades no princípio no que se refere ao preenchimento 

do quadro, bem como na observação e na conclusão. Porém, as dificuldades foram 

possivelmente superadas, uma vez que a maior parte das equipes conseguiram 

chegar à identificação das possíveis classificações de um prisma, ou seja, os tipos de 

prismas, sendo a semelhança desta com atividade anteriormente realizada um fator 

contribuidor para sua efetivação. 
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Na atividade 04, o objetivo era levar o discentes a descoberta de como 

encontrar as áreas de um prisma, para tanto utilizou o manuseio dos prismas 

pertencentes ao kit e as informações contidas nestes, e o preenchimento de um 

quadro onde seriam inseridos os totais de áreas referentes a cada respectivo prisma, 

para que assim ocorressem as observações e posteriores conclusões.  

Nesta atividade, mesmo existindo dificuldades durante o desenvolvimento de 

seu desenvolvimento inicial, estas possivelmente foram superadas também com a 

contribuição das experiências adquiridas com as atividades anteriormente realizadas, 

pois todas as equipes conseguiram chegar à conclusão de como realizar o cálculo das 

áreas de um prisma.   

Para finalizar, na atividade 05, que tinha como objetivo levar os discentes a 

descoberta de como encontrar o valor do volume de um prisma através da execução 

dos procedimentos descritos, os quais solicitavam o manuseio dos prismas 

pertencentes ao kit, bem como a observação das informações contidas nestes. Mas 

nesta atividade em particular o registro das informações do quadro onde seriam 

inseridos os totais de referentes ao volume de cada respectivo prisma foi realizado 

com o auxílio de um aplicativo chamado “Prisvol”, previamente baixado pelos 

participantes. 

No desenvolvimento desta atividade, os discentes apresentaram dificuldades 

no manuseio do aplicativo, bem como no preenchimento do quadro, o qual 

demandava o cálculo de área de figuras planas e de volumes dos prismas com a 

utilização deste, para que posteriormente ocorressem a observação e a conclusão. 

Porém, conseguiram chegar ao entendimento de como encontrar o volume de um 

prisma através dos procedimentos descritos uma vez que só houveram conclusões 

válidas descritas pelas equipes. 

A seguir faremos o confronto entre as análises a priori e a posteriori das aulas 

que propomos na sequência didática na fase da experimentação. 

 

5.7. Confronto entre as Análises a Priori e a Posteriori das Atividades  
 

Com a finalidade de validar nossa sequência de ensino, apresentaremos a 

seguir um quadro comparando o que esperávamos com as nossas atividades de 

ensino, ou seja, análise a priori, e o que aconteceu durante essas atividades durante 

a experimentação, isto é, análise a posteriori. E indicando se ocorreu o que 
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esperávamos, classificando a validação como “Positiva”, e se não ocorreu como 

“Negativa”. 

 

Quadro 48 - Confronto entre as análises a priori e a posteriori das atividades 

 Nº ANÁLISE A PRIORI ANÁLISE A POSTERIORI VALIDAÇÃO 

A
T

IV
ID

A
D

E
S

 D
A

 S
E

Q
U

Ê
N

C
IA

 D
ID

Á
T

IC
A

 

01 

Os discentes apresentarão certas 
dificuldades no desenvolvimento 
desta, por conta de ser a primeira 
vez que muitos ou mesmo todos 
estão inseridos neste tipo de 
atividade, a qual envolve manuseio 
e manipulação de objetos, espera-
se que a partir destes 
procedimentos consigam 
expressar suas características nas 
respostas, para posteriormente 
chegarmos na conclusão 

Inicialmente os discentes 
apresentaram certa dificuldade em 
identificar através do manuseio 
das peças do kit as características 
dos Prismas apresentados, e 
entender como a partir destas 
podemos estabelecer uma relação 
para a construção dos conceitos 
objetivos pela atividade. Porém, 
posteriormente, a maioria dos 
participantes executaram de 
maneira efetiva a atividade 
proposta e conseguiram chegar à 
conclusão esperada. 

Positiva 

02 

Os discentes apresentarão certa 
dificuldade no desenvolvimento 
desta atividade, uma vez que é 
será o primeiro contato com este 
tipo de atividade da maioria, o 
mesmo de todos os discentes 
participantes, porém tendo em 
vista as experiências obtidas na 
atividade anterior, que servirão de 
base para realização desta, 
obterão êxito no seu respectivo 
desenvolvimento. 

Os discentes tiveram certa 
dificuldade no princípio da 
atividade no que se refere ao 
preenchimento do quadro, 
posteriormente na observação e 
na conclusão. Porém, mesmo com 
a existência de dificuldades, estas 
foram possivelmente superadas, 
uma vez que mais da metade dos 
discentes apresentaram 
características válidas e os demais 
parcialmente válidas em suas 
observações e conclusões. 

Positiva 

03 

Os alunos não apresentarão 
dificuldades na identificação de 
figuras das bases dos prismas, 
sendo possível identificar que as 
bases são iguais, e que estas são 
formadas por figuras planas. Já na 
classificação quanto aos ângulos 
formados entre as arestas laterais 
e a base, os alunos poderão 
apresentar alguma dificuldade 
quanto à identificação destes 
ângulos, tendo em vista a 
necessidade do reconhecimento 
da classificação de ângulos, 
estudados em séries anteriores. 
Essas dificuldades também 
poderão ocorrer no 
desenvolvimento das observações 
e conclusões, mas as experiências 
obtidas na atividade anterior, que 
servirão de base para realização 
desta, contribuirão para o êxito no 
seu respectivo desenvolvimento. 

Os discentes também 
apresentaram algumas 
dificuldades no princípio no que se 
refere ao preenchimento do 
quadro, bem como na observação 
e na conclusão. Porém, as 
dificuldades foram possivelmente 
superadas, uma vez que a maior 
parte das equipes conseguiram 
chegar à identificação das 
possíveis classificações de um 
prisma, ou seja, os tipos de 
prismas, sendo a semelhança 
desta com atividade anteriormente 
realizada um fator contribuidor 
para sua efetivação. 

Positiva 

04 
Os alunos terão certas dificuldades 
na realização desta atividade, por 
conta desta ter um processo 

Nesta atividade, mesmo existindo 
dificuldades durante o 
desenvolvimento de seu 

Positiva 
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diferente das atividades anteriores, 
pois requer uma maior observação 
nas características que foram 
preenchidas no quadro, que 
posteriormente servirão de base 
para as respostas das perguntas 
das demais questões, porém 
acreditamos que mesmo se 
diferindo um pouco das atividades 
anteriores, estas também 
contribuirão significativamente 
para o êxito da atividade atual, por 
conta das experiências obtidas 
através destas. 

desenvolvimento inicial, estas 
possivelmente foram superadas 
também com a contribuição das 
experiências adquiridas com as 
atividades anteriormente 
realizadas, pois todas as equipes 
conseguiram chegar à conclusão 
de como realizar o cálculo das 
áreas de um prisma. 

 

05 

Os alunos poderão ter dificuldades 
na realização desta atividade, 
tendo em vista que esta necessita 
do entendimento do cálculo de 
área de figuras planas, e ainda a 
observação de como foram feitos 
os cálculos dos volumes dos 
prismas apresentados, bem como 
a utilização do aplicativo Prisvol, 
contudo as experiências obtidas 
nas atividades anteriores, as quais 
servirão de base para a 
compreensão da atual, poderão 
minimizar essas dificuldades, de 
modo a chegarmos à conclusão. 

No desenvolvimento desta 
atividade, os discentes 
apresentaram dificuldades no 
manuseio do aplicativo, bem como 
no preenchimento do quadro, o 
qual demandava o cálculo de área 
de figuras planas e de volumes dos 
prismas com a utilização deste, 
para que posteriormente 
ocorressem a observação e a 
conclusão. Porém, conseguiram 
chegar ao entendimento de como 
encontrar o volume de um prisma 
através dos procedimentos 
descritos uma vez que só 
houveram conclusões válidas 
descritas pelas equipes. 

Positiva 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Desse modo, como podemos observar, por meio das respectivas análises a 

priori e a posteriori expressas no quadro 36, o que havíamos previsto ocorreu em 

nossa experimentação resultando assim consequentemente somente em validações 

positivas. A seguir, expomos as considerações finais de nossa pesquisa. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar os efeitos de 

uma sequência didática para o ensino de prismas por meio de atividades. E para 

buscar alcançar esse objetivo optamos pela Engenharia Didática como metodologia 

de pesquisa. Para tanto, realizamos análises prévias sobre o ensino de prismas, na 

qual foram apresentados os aspectos curriculares, uma revisão de estudos, uma 

consulta a discentes sobre o ensino e aprendizagem do tema e os aspectos 

matemáticos. 

Nas análises prévias no que diz respeito aos aspectos curriculares verificamos 

que é preciso que o ensino da Matemática seja interessante e integrado às 

problemáticas da atualidade e, para alcançarmos esse desafio, é preciso investigar os 

processos de aquisição do conhecimento matemático no Ensino Médio. 

Na revisão de estudos constatamos que o uso de novas metodologias no 

ensino de prisma, permite que os discentes se tornem ativos no processo de ensino e 

aprendizagem e ajudam no desenvolvimento da capacidade de visualização, que é 

considerada habilidade fundamental para o desenvolvimento do pensamento 

geométrico, indispensável não só ensino de prisma, como também em qualquer 

conteúdo que envolva a geometria. 

Na consulta dos discentes sobre o ensino e aprendizagem, realizada no 

levantamento inicial da pesquisa, abordada ainda em nossas análises prévias, 

verificamos que a maioria dos alunos apresentaram dificuldade de aprendizagem em 

relação aos tópicos relacionados a esse conteúdo, já que apresentaram baixo 

percentual de acertos na resolução de alguns tópicos relacionados a prismas. 

Nos aspectos matemáticos fizemos um apanhado sobre as definições de 

prismas e a demonstração de algumas propriedades e conceitos relacionados que 

consideramos importantes, como elementos, secções, superfícies, natureza, 

diagonais, razões, bem como o volume e as áreas.    

Na segunda etapa de nossa pesquisa, concepção e análise a priori, 

apresentamos a fundamentação teórica de nossa pesquisa, onde apresentamos a 

Engenharia Didática, o Ensino de Matemática por Atividades e o Método da 

Descoberta e o Ensino de Prisma, posteriormente apresentamos as atividades que 

compuseram nossa sequência didática, seguidas da análise a priori das atividades 
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para abordagem de conteúdos de prismas, bem como o Pré/Pós-teste utilizado em 

nossa pesquisa. 

Para avaliar os efeitos da sequência didática a partir do cenário apresentado 

nas análises prévias, elaboramos uma sequência didática contendo cinco atividades 

para desenvolver o conteúdo de prismas, nas quais buscamos inicialmente trabalhar 

a diferenciação entre sólidos convexos e não convexos, seguida da Conceituação de 

prisma; Classificação de um Prisma; Verificação da regularidade no cálculo das áreas 

de um prisma e a Identificação de como calcular o volume de um prisma. 

Na terceira etapa da pesquisa, a experimentação, descrevemos como se deu 

a ocorrência da aplicação da sequência didática, descrevendo os momentos de 

aplicação em sala das atividades planejadas, e buscando atingir essa finalidade de 

forma efetiva, utilizamos como instrumento de coleta de informações os testes, o 

questionário socioeconômico, anotações em diário de campo e através de fichas de 

acompanhamento de autoria de Sá (2018). 

Na quarta e última etapa da pesquisa, a análise a posteriori e validação, 

apresentamos os resultados do experimento, analisando estatisticamente os dados 

que foram obtidos através dos instrumentos de coleta durante a aplicação da 

sequência didática, confrontando com dados previamente obtidos, e fazendo assim 

um confronto das análises a priori e a posteriori. 

Para tanto, as técnicas de análises compreenderam quatro etapas as quais 

envolvem a comparação do percentual de questões deixadas em branco, erros e 

acertos obtidas no pré-teste e pós-teste, e posterior análise estatística de todos os 

dados obtidos, bem como o coeficiente de correlação linear de Pearson e a realização 

de um teste de Wilcoxon para dados pareados, tendo por base as notas dos 

respectivos alunos, objetivando verificar se as conclusões foram favoráveis, ou seja, 

se o experimento obteve êxito, para embasar estatisticamente o processo, a análise 

a posteriori das atividades propostas e posteriormente o confronto entre as análises a 

Priori e a Posteriori das atividades propostas. 

Na realização das primeiras atividades alguns discentes não conseguiram 

chegar em respostas válidas, porém no decorrer das demais atividades conseguiram 

construir, acreditamos que as experiências das atividades anteriores contribuíram 

efetivamente para o desenvolvimento do entendimento e consequentemente das 

respostas obtidas, portanto inferimos que as respostas parcialmente válidas e 

inválidas decaem com as experiências ao longo das atividades.  
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As correlações contidas na seção da análise a posteriori mostraram que os 

fatores levantados por meio do questionário socioeconômico não foram determinantes 

nos resultados dos pós-testes, pois o gosto pela matemática, a escolaridade 

responsável masculino, a escolaridade responsável feminino, o estudo de matemática 

fora da escola e o interesse nas aulas de matemática não apresentaram nenhuma 

correlação “Perfeita” ou “Forte” que influenciasse significativamente os resultados 

alcançados. Assim, consideramos a enorme contribuição da metodologia adotada 

para os bons resultados do experimento. 

O Teste de Wilcoxon realizado, contribuiu para identificar se as notas obtidas 

no Pós-teste foram significativamente melhores que as do Pré-teste, garantindo 

estatisticamente que as notas do Pós-teste tiveram melhoras significativas em relação 

ao Pré-teste, demonstrando os bons resultados da metodologia adotada durante a 

etapa da experimentação.  

Nesse sentido, os resultados da pesquisa apontaram aumento nas notas do 

pós-teste e a análise das correlações mostrou que nenhum dos fatores 

socioeconômicos levantados teve interferência direta nos resultados obtidos, o teste 

de Wilcoxon comprovou que as notas do pós-teste tiveram melhora estatisticamente 

em relação ao pré-teste constatando que o bom resultado do experimento se deveu 

sobretudo à metodologia utilizada. 

De modo geral, podemos concluir que o bom desempenho dos alunos em 

relação ao Pós-teste deve ser atribuído metodologia de ensino que foi adotada, 

evidenciando que nossa sequência didática obteve êxito em proporcionar a 

participação e o bom desempenho dos discentes no que se refere ao conteúdo 

estudado. 

Assim, esperamos com este estudo ter proporcionado uma possível 

contribuição para melhoria no ensino de matemática, tendo em vista as dificuldades 

que foram evidenciadas na consulta aos discentes do ensino médio em nossa 

pesquisa de campo, e acreditamos que nossa pesquisa abre espaço para novas 

investigações sobre o ensino de Prismas por meio de outras pesquisas envolvendo 

metodologias semelhantes, ou ainda outras metodologias que proporcionem uma 

possível contribuição para melhoria no ensino de matemática e mais especificamente 

no ensino de geometria e o conteúdo prisma, tendo em vista as dificuldades que os 

discentes demonstraram no desenvolvimento de alguns conteúdos de matemática nos 

últimos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, de 2009 até 2017, os quais 
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indicam que a média dos participantes é  baixa, já que conseguem apenas 50% dos 

pontos. Desse modo, com nosso estudo podemos comprovar que metodologias 

práticas e concretas contribuem significativamente para o trabalho pedagógico e mais 

ainda, para a aprendizagem dos alunos, pondo em prática a proposta da Base Comum 

Curricular (BNCC) para o ensino de geometria, a possibilidade de desenvolver o 

pensamento espacial e a compreensão do mundo. 
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ANEXOS 

 

Sólidos do Kit Geométrico para Impressão 
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FICHA DE OBSERVAÇÃO DE AULA DE REDESCOBERTA 

Nome do Professor:____________________________________________________ Nome o observador:____________________________________________________ 

Data:___/___/___  Ano: _______  Atividade: _____________________________________________________________________________________________________ 

Horário: Inicio:______ h Término:______ h   Quantidade de alunos da turma: _____       Quantidade de grupos formados: _____  

Objetivo da atividade: ____________________________________________________________________________________ 

MOMENTOS DOCENTE GRUPO 

Organização 

Dirigiu as ações? (   ) sim   (   ) em partes   (   ) não Grupos 
                              

Pergunta 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Orientou a formação das equipes? 
(  ) sim(   )em parte  (   ) não 

Os componentes foram receptivos? 

Sim 
Em parte 
Não 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

Demonstrou ter planejado a atividade? 
(  )sim(  )em parte(  ) não 

Evitou que os alunos desperdiçassem tempo com ações 
alheias á organização da turma? (   ) sim (  ) em parte  (   ) 
não 

 
Sim 
Em parte 
Não  

Desperdiçou tempo com ações alheias à organização? 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) Foi objetivo?  (   ) sim  (   ) em parte  (   ) não 

Mostrou entusiasmo?    (   ) sim  (   ) em parte  (   ) não  
 
Sim 
Em parte 
Não 

O grupo foi formado espontaneamente? 

Obs: (   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

Obs.:  

Apresentação 

Distribuiu o material necessário?  
(   ) sim    (   ) em parte   (   ) não 

 
Sim 
Em parte 
Não  

Mostrou estar atento às orientações do professor? 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

Mostrou estar motivado? 
 (   ) sim  (   ) em parte (   ) não 

Mostrou segurança? 
(   ) sim  (   ) em parte (   ) não 

 
 

Sim 
Em parte 
Não  

Mostrou-se motivado? 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

Obs.: 

 
Sim 
Em partes 
Não 

Demonstrou ter entendido a proposta da atividade? 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

Obs.: 
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MOMENTOS DOCENTE GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 

Execução 

 

 

 

Deu liberdade para a equipe trabalhar livremente?  
 (   ) sim   (   ) em partes   (   ) não 

Grupos 
                              

Pergunta 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Supervisionou o desenvolvimento das ações?     
(   ) sim        (   ) em parte  (   ) não 

Mostrou dinamismo através da interação dos componentes? 

Sim 
Em parte 
Não  

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

Tirou dúvidas quando solicitado ou ao perceber as 
dificuldades?  (   ) sim (   ) em parte   (   ) não 

Orientou com clareza e precisão sem constrangimento?      
(   ) sim   (  ) em parte  (   ) não 

 
Sim 
Em parte 
Não  

Conseguiu seguir as instruções previstas no roteiro com facilidade? 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

Motivou os alunos?   
(   ) sim  (   ) em parte  (   ) não 

Mostrou segurança?     
(   ) sim  (   ) em parte  (   ) não 

 
 
Sim 
Em parte 
Não 

Ficou trabalhando, fazendo a atividade, juntos? 

Obs.: (   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

 
 
Sim 
Em parte 
Não  
 

Solicitou orientação do professor? 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

 
Sim 
Em parte 
Não  

Sentiu-se motivado para a execução da atividade? 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

 

 

 

 

 

Sistematização 

Supervisionou e auxiliou o grupo quando solicitado ou 
quando percebeu necessidade? 
 (   ) sim  (   ) em parte (   ) não 

 
 

 
Sim 
Em parte 
Não  

Conseguiu registrar as informações produzidas durante a execução 
com facilidade? 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

Mostrou estar motivado? 
(   ) sim    (   ) Em parte     (   ) não 

Demonstrou segurança? 
(   ) sim    (   ) Em parte     (   ) não 

 
 
Sim 
Em partes 
Não 

Necessitou ou solicitou orientação para o registro das informações 
produzidas? 

Obs.: (   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

Obs.: 
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MOMENTOS DOCENTE DISCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

Análise  

Supervisionou fazendo perguntas para o grupo?  
(   ) sim   (   ) em partes   (   ) não 

Grupos 
                      
           
          Pergunta 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Orientou através de questionamentos para a descoberta da 
relação?  (   ) sim  (   ) em parte  (   ) não 

Descobriu uma relação válida a partir das análises das informações 
registradas? 

Motivou os grupos?   
(   ) sim (   ) em parte   (   ) não 

Sim 
Em parte 
Não  

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

Demonstrou segurança? 
(   ) sim   (  ) em parte  (   ) não 

 
Sim 
Em parte 
Não  

Sentiu-se a vontade para solicitar orientação? 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

Demonstrou motivação?   
(   ) sim  (   ) em parte  (   ) não 

Obs.:  
 
Sim 
Em parte 
Não 

Apresentou motivação para a análise? 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

 

 
 
Sim 
Em parte 
Não 
 

Registrou na ficha sua conclusão? 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

 

 

 

 

 

 

Institucionalização 

Disponibilizou o espaço no quadro à elaboração das 
considerações finais?  
(   ) sim    (   ) em parte   (   ) não  

Registrou sua conclusão no quadro? 

  
Sim 
Em parte 
Não 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

Mostrou estar motivado para os registros no quadro pelos 
alunos? (   ) sim  (   ) em parte (   ) não 

Mostrou segurança para o registro no quadro pelos alunos? 
(   ) sim    (   ) em parte   (   ) não 

 
 

 
Sim 
Em parte 
Não  

Mostrou-se motivado para o registro no quadro? 

Fez questionamentos que orientasse a elaboração de um 
texto adequado? (   ) sim    (   ) em parte    (   ) não 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

Elaborou conjuntamente com a turma a conclusão da 
turma? (   ) sim    (   ) em parte    (   ) não 

Deixou claro que a atividade realizada não é uma 
demonstração do resultado obtido?  
(   ) sim    (   ) em parte    (   ) não 

 
Sim 
Em partes 
Não 

Elaborou uma conclusão no formato adequado? 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

Apresentou uma formula para expressar a conclusão da 
atividade? (   ) sim    (   ) em parte    (   ) não 

Propôs atividade de aprofundamento? 
 (   ) sim    (   ) em parte    (   ) não 

Obs.: 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DA MATEMÁTICA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada O Ensino de 
Poliedros por Atividades, sob a responsabilidade dos orientadores Cintia Maradey, 
Pedro Franco de Sá e orientando Benedito Junior Corrêa Tourão, vinculados a 
Universidade do Estado do Pará.  
Nesta pesquisa pretendemos aplicar uma sequência didática para verificar os efeitos 
desta no Ensino de Prisma a partir do desenvolvimento dos estudantes.  A sua 
colaboração na pesquisa será preencher o questionário com as perguntas 
norteadoras para a realização da mesma, participar dos testes e das atividades 
propostas.   
Ressaltamos que em nenhum momento você será identificado. Os resultados da 
pesquisa serão publicados e ainda assim a sua identidade será preservada. Você não 
terá gasto ou ganho financeiro por sua participação. Não há riscos. Os benefícios 
serão de natureza acadêmica com um estudo estatístico dos resultados obtidos sobre 
O Ensino de Prisma por Atividades.   
Você é livre para deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum 
prejuízo ou coação. 
Uma via original deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com você.  
Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com: Cintia 
Maradey, Pedro Franco de Sá e orientando Benedito Junior Corrêa Tourão por 
meio da Coordenação do Mestrado Profissional em Ensino de Matemática (PMPEM) 
do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do 
Pará(UEPA): Tv.   Djalma Dutra s/n.Telegrafo. Belém-Pará- CEP: 66113-010; fone: 
(91) 4009-9501. 
 

Belém, ___ de ____________ de 2019. 
 
 

_____________________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador 

 
 
Eu, 
___________________________________________________________________  
aceito participar do projeto citado acima, voluntariamente, após ter sido devidamente 
esclarecido.  
 
 

________________________________________ 
Participante da pesquisa 



214 
 

 
 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DA MATEMÁTICA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada O Ensino de 
Poliedros por Atividades, sob a responsabilidade dos orientadores Cintia Maradey, 
Pedro Franco de Sá e orientando Benedito Junior Corrêa Tourão, vinculados a 
Universidade do Estado do Pará.  
Nesta pesquisa pretendemos aplicar uma sequência didática para verificar os efeitos 
desta no Ensino de Prisma a partir do desenvolvimento dos estudantes.  A sua 
colaboração na pesquisa será preencher o questionário com as perguntas 
norteadoras para a realização da mesma, participar dos testes e das atividades 
propostas, e todo esse processo ocorrerá nas dependências da escola, sob a 
supervisão de um professor.     
Em nenhum momento o aluno (a) será identificado. Os resultados da pesquisa serão 
publicados e ainda assim a identidade do discente será preservada. 
Você e o aluno não terão gasto ou ganho financeiro por participar da pesquisa. 
Não há riscos. Os benefícios serão de natureza acadêmica gerando um estudo 
estatístico dos resultados obtidos sobre o Ensino de Poliedros por atividades.  
Você é livre para decidir se seu filho (a) colaborará com a pesquisa sem nenhum 
prejuízo ou coação. 
Uma via original deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com você.  
Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com: Cintia 
Maradey, Pedro Franco de Sá e orientando Benedito Junior Corrêa Tourão por 
meio da Coordenação do Mestrado Profissional em Ensino de Matemática (PMPEM) 
do Centro de Ciências  Sociais e Educação(CCSE) da Universidade do Estado do 
Pará(UEPA): Tv.   Djalma Dutra s/n.Telegrafo. Belém-Pará- CEP: 66113-010; fone: 
(91) 4009-9501 
 

Belém, ___ de ____________ de 2019. 
 
 

______________________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador 

 
 

Eu,__________________________________________________________ autorizo 
que meu/minha filho(a)____________________________________________a  
participar do projeto citado acima, voluntariamente, após ter sido devidamente 
esclarecido.  

 
________________________________________ 

Assinatura do responsável 
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PERFIL DISCENTE: QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 
 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA 
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

Prezado(a) aluno(a), 

Estamos realizando um estudo que busca a melhoria do processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Para o 

êxito deste trabalho necessitamos de sua colaboração respondendo as questões abaixo. Desde já agradecemos sua 

colaboração e garantimos que as informações prestadas serão mantidas em total anonimato.       
 

1- Idade: _______anos      2- Gênero: □ Masculino   □Feminino        3- Série: ____Ano 

4- Tipo de escola que estuda? □Municipal □Estadual □Conveniada  

5- Você já ficou em dependência? □Não □Sim. Em quais disciplinas?__________ 

6- Você gosta de Matemática? □ Não gosto □Suporto □Gosto um pouco □Adoro 

7- Qual a escolaridade do seu responsável masculino? 

□Superior  □Médio  □Fundamental  □Fundamental incompleto □Não estudou 

8- Qual a escolaridade da sua responsável feminina?  

□Superior  □Médio  □Fundamental  □Fundamental incompleto □ Não estudou 

9- Quem lhe ajuda nas tarefas de matemática?  

□Professor particular □Pai  □Mãe □Amigo da escola □Namorado(a) □Ninguém  

□Outros. Quem?__________________ 

10- Com que frequência você estuda matemática fora da escola? 

□Todo dia   □Somente nos finais de semana □No período de prova □Só na véspera da prova 

□Não estudo fora da escola. 

11- Você consegue entender as explicações dadas nas aulas de matemática?    

□Sempre  □Quase sempre □Às vezes □Poucas vezes □Nunca 

12- Quais formas de atividades e/ou trabalho o seu Professor (a) de matemática mais utiliza para 

a avaliação da aprendizagem?  

□Provas/simulado □Testes semanais □Seminários □Pesquisas □Projetos   □Outros. Quais?________  

13- As aulas de Matemática despertam sua atenção em aprender os conteúdos ministrados? 

□Sim   □Não   □Às vezes 

14- A maioria das suas aulas de matemática: 

□Iniciaram pela definição seguida de exemplos e exercícios; 

□Iniciaram com a história do assunto para depois explorar os conceitos; 

□Iniciaram com uma situação problema para depois introduzir o assunto; 

□Iniciaram com um modelo para situação e em seguida analisando o modelo; 

□Iniciaram com jogos para depois sistematizar os conceitos. 

 

15- Para praticar o conteúdo de matemática seu professor costumava: 

□Apresentar uma lista de exercícios para serem resolvidos; 

□Apresentar jogos envolvendo o assunto; 

□Solicitar que os alunos resolvessem os exercícios do livro didático; 

□Não propunha questões de fixação; 

□Solicitava que os alunos procurassem questões sobre o assunto para resolver. 
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APÊNDICES 

 

APLICATIVO CRIADO PARA A ATIVIDADE 04 - PRISVOL 

 

TELA DO APLICATIVO BLOCOS DE PROGRAMAÇÃO 
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