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                                                     RESUMO 

 

Este trabalho tem como tema principal propor utilizando software Maple 

atividades lúdicas, tendo em vista que estas atividades são um conjunto de 

ferramentas muito importantes para o ensino de matemática, pois ajudam os 

alunos a compreenderem que aprender matemática não é um “bicho” de sete 

cabeças. Para se pensar nestas atividades foi feita uma análise sobre o ensino 

de geometria espacial que é encontrado no Plano Curricular Nacional (PCN), 

para assim de acordo com este documento oficial atingir com estas atividades 

as metas e objetivos previstos para o ensino de geometria espacial. Para 

entrarmos nesta área da matemática escolhemos a Relação de Euler para 

Poliedros Convexos, pois como é explicado pelo contexto histórico esta relação 

possui um lado sombrio que causa alguns problemas na hora de se explicar ela 

para os alunos do ensino médio, por isso falamos um pouco sobre a história do 

matemático Leonhard Euler que dá nome a esta relação como também 

refazemos os passos do professor Zoroastro Azambuja Filho em sua 

demonstração que visa uma maneira mais didática e acessível para os alunos 

do ensino médio. Para fechar este trabalho fazemos a proposta de um conjunto 

com de atividades utilizando o software Maple que tem como objetivo utilizar as 

ferramentas e funções que são oferecidas por ele, para assim auxiliar os 

alunos a perceberem algumas propriedades espaciais dos poliedros, como por 

exemplo contar o número de faces, vértices e arestas, pois este conhecimento 

em mãos ajudaremos os alunos a deduzir a Relação de Euler como também a 

entender o motivo dessa relação não continuar valendo para certos tipos de 

poliedros. 

Palavras-Chaves: Geometria Espacial, Poliedros, Maple, Relação de Euler 
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                                                 INTRODUÇÃO 

 

 

A abordagem tradicional que professores e livros didáticos utilizam para 

o ensino de Geometria Espacial pode levar os alunos à não obterem algumas 

habilidades que são necessárias para a vida profissional ou acadêmica deles. 

Essas habilidades vão desde não saber representar figuras tridimensionais no 

espaço bidimensional até não conseguir enxergar certas propriedades 

espaciais através da observação do objeto geométrico. Como essas 

dificuldades são muito comuns para os alunos do ensino médio que surgiu a 

motivação da pesquisa para este trabalho. Por estes motivos este trabalho tem 

como tema principal propor utilizando o software Maple um conjunto de 

atividades relacionadas a Geometria Espacial, tendo em vista que estas 

atividades são um conjunto de ferramentas muito potente para o ensino de 

matemática, pois ajudam os alunos a compreenderem que aprender 

matemática e em particular a Geometria Espacial não é tão difícil como se 

pensa. Assim fizemos uma análise sobre o ensino de Geometria Espacial que é 

encontrado nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), 

para assim de acordo com este documento oficial atingir com estas atividades 

as metas e objetivos previstos para o ensino de Geometria Espacial. A seguir 

falaremos sobre como este trabalho foi planejado para atender essas metas e 

objetivos. 

No capítulo 1, abordaremos a fundamentação teórica para as nossas 

propostas de atividades. Para isso, falaremos sobre a importância do ensino de 

geometria na educação básica tendo como principal referência o PCNEM e o 

que este documento determina para o ensino de matemática e o de geometria 

e também como as escolas e os professores devem proceder para atender 

essas determinações. Para que de acordo com essas deliberações as 

atividades propostas possam auxiliara desenvolver nos alunos certas 

habilidades como a visualização, argumentação lógica e a aplicação na busca 

de solução para problemas. Dando sequência a este capítulo discorremos 
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sobre as dificuldades na aprendizagem de Geometria Espacial que tem como 

principal agente de causa as aulas que seguem uma abordagem tradicional 

que acaba cerceando o ensino dos conceitos relacionados a esta área a parte 

de métrica. 

No capítulo 2 discorreremos sobre a teoria dos poliedros, para 

apresentarmos as ferramentas matemáticas que estão relacionadas a este 

principio que são os poliedros, poliedros convexos, espaços homeomorfos e a 

Relação de Euler. Para apresentarmos esse instrumental faremos uma análise 

das definições de poliedro e poliedro convexo começando pela origem da 

palavra em questão. Falaremos também sobre como alguns problemas na 

formalização do conceito de poliedro podem confundir o aluno da Educação 

Básica num tema delicado que é a Geometria Espacial. Para ilustrarmos esse 

fato faremos uma pequena analise nas abordagens feitas pelos livros didáticos 

utilizados em sala de aula, como também isso acarreta na tendência desses 

livros por optarem focar suas explicações na parte métrica, colocando assim 

características muito importantes sobre a teoria dos poliedros em segundo 

plano. Continuando este capítulo, destacamos uma seção só para refazermos 

os passos do professor Zoroastro Azambuja Filho em sua demonstração mais 

lúdica da Relação de Euler, como também faremos algumas observações a 

respeito da demonstração de Cauchy que é de certa forma incompleta, mas 

serve de base para boa parte dos livros didáticos utilizados nas salas de aula. 

Para fecharmos este capítulo falaremos sobre as relações que a teoria dos 

poliedros tem com a Topologia. 

No capítulo 3 faremos uma descrição das potencialidades do software 

Maple discorrendo sobre as funções que ele oferece para trabalharmos com 

algumas áreas da matemática. Para auxiliar o software a trabalhar com 

poliedros temos um pacote de extensão chamado convex que possui varias 

funções para plotar e fazer animações com poliedros convexos. Dando 

sequência a este capítulo descreveremos as três  propostas de atividades, a 

primeira delas tem como foco ajudar os alunos na parte de visualização de 

objetos tridimensionais como também auxiliar os alunos a  fazerem a contagem 

de vértices, faces e arestas para que com uma pequena ajuda do professor 

eles possam deduzir a Relação de Euler. Para a segunda atividade 
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permitiremos que os alunos manipulem um poliedro “vazado” feito em madeira 

para que depois de contarem o número de vértices, faces e arestas faze-los 

notarem que a principal causa da relação não continuar valendo para ele é fato 

dele ser “furado”, ou seja, de não ser convexo. Para a terceira e ultima 

atividade utilizaremos o Maple para fazermos animações nas quais um poliedro 

é deformado e a cada mudança de forma pediremos para os alunos fazerem a 

contagem dos números de vértices, faces e arestas e que de maneira indutiva 

eles percebam que a Relação de Euler continua válida para todas as formas 

obtidas. Com esta atividade queremos que os alunos notem que o fato do 

poliedro deformado não ter “buracos” é o fator principal que contribui para que 

a relação continue valendo, com isso queremos introduzir de maneira natural o 

conceito de poliedro convexo.  

Para fechar este trabalho temos as considerações finais, nelas faremos 

uma análise das motivações que levaram a desenvolver este trabalho, que são 

as dificuldades que foram listadas no capítulo 1 como também discutiremos a 

relação delas com o  conjunto de atividades propostas. Discorreremos também 

sobre os resultados esperados vindos da utilização do software Maple em sala 

na tentativa de fazer a integração entre o aluno e os objetos geométricos que 

muitas vezes são apresentados em sala de aula e como o Maple mesmo sendo 

um software com mais aplicações no meio acadêmico também pode ser 

utilizado dentro de uma sala de aula da educação básica. 
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Capítulo 1. Fundamentação Teórica 

1.1. Importância do ensino de Geometria Educação Básica 

 

A Geometria é uma das primeiras formas de contato com o espaço e os 

problemas que são postos por este contato é o que nos leva a construir de 

maneira gradual o nosso saber geométrico. Por isso a geometria é parte 

integrante nos currículos e também de grande aplicação no cotidiano do aluno. 

Assim, de maneira mais direta, o ensino de Geometria é constituído da 

necessidade de explorar a visualização do aluno e de como usar as 

articulações das propriedades que surgem da visualização feita pelo próprio. 

Este fato é ressaltado nos PCNEM (Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio), uma vez que segundo Brasil (2006), 

A Geometria, ostensivamente presente nas formas naturais e 
construídas, é essencial à descrição, à representação, à 
medida e ao dimensionamento de uma infinidade de objetos e 
espaços na vida diária e nos sistemas produtivos e de serviços. 
No ensino médio, trata das formas planas e tridimensionais e 
suas representações em desenhos, planificações, modelos e 
objetos do mundo concreto. (p.120) 

Com essa ideia, os PCNEM separaram o ensino de matemática em eixos ou 

temas estruturadores, pois de acordo com Brasil (2006), 

Apesar da unidade característica de cada tema estruturador, 
para organizar o planejamento do ensino cada um deles foi 
dividido em unidades temáticas que, por sua vez, são parcelas 
autônomas de conhecimentos específicos que podem ser 
organizadas dentro do projeto pedagógico de cada professor 
ou escola, em função das características de seus alunos e dos 
tempos e espaços para sua realização. (p.120) 

Por isso temos um eixo só para a geometria incluindo a parte do trabalho 

com medidas. Esta divisão mostra o quanto é importante o papel da Geometria 

como caminho para o desenvolvimento de habilidades e competências como a 

percepção espacial e a resolução de problemas escolares ou não.   

           Assim vamos analisar o que os PCNEM falam sobre o ensino de 

matemática relacionado a este eixo, fazendo ligações entre as diretrizes dadas 

pelo PCNEM e as atividades propostas neste trabalho. Para o ensino de 

geometria temos que, de acordo com os PCNEM, este pode ser divido em 
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geometria plana, geometria espacial, métrica e geometria analítica. Com essa 

divisão podemos explorar o ensino de geometria em sua principal função. 

Nesta proposta, vamos nos prender mais ao eixo de geometria e medidas, uma 

vez que a Relação de Euler se situa na geometria espacial, que esta dentro 

deste eixo. Como também vamos realçar o uso das formas geométricas para 

visualizar partes do mundo real, que é uma habilidade muito importante na 

formação de um cidadão que um dia fará parte do mercado de trabalho. Essa 

importância é ressaltada pelos PCNEM, uma vez que nele está escrito que 

Usar as formas geométricas para representar ou visualizar 
partes do mundo real é uma capacidade importante para a 
compreensão e construção de modelos para resolução de 
questões da Matemática e de outras disciplinas. Como parte 
integrante deste tema, o aluno poderá desenvolver habilidades 
de visualização, de desenho, de argumentação lógica e de 
aplicação na busca de solução para problemas. (BRASIL, 
2006, p.120) 

A Geometria Espacial é essencial para ajudar o aluno a desenvolver 

uma noção de espaço mais aguçada tanto em relação a área de lugares planos 

quanto de objetos ou lugares com certa profundidade, com a noção de volume. 

No cotidiano encontramos vários exemplos de como a Geometria, em 

particular, a Geometria Espacial é uma parte muito importante do mundo que 

vemos e sentimos. Em varias ocasiões, precisamos observar o espaço 

tridimensional como, por exemplo na localização e no caminho percorrido por 

um carro ou transporte coletivo ou também quando queremos mergulhar em 

uma piscina sem que cheguemos ao fundo. 

Os PCNEM também sugerem que, para facilitar a compreensão dos 

alunos a respeito de como mesclar as sensações que eles possuem, do 

convívio com as formas que estão presentes no cotidiano, os professores 

utilizem a composição e a decomposição de figuras para o cálculo de áreas, 

comprimentos e volumes, motivando o aluno a fazer sua própria investigação 

dentro do saber matemático. 
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1.2.  As Dificuldades na Aprendizagem da Geometria Espacial 

A Geometria Espacial tem uma capacidade muito grande de 

aplicabilidade em problemas do cotidiano do aluno, porém as escolas, por 

questão do tempo limitado calendário escolar, ficam presas aos conceitos mais 

simples relacionados à geometria, como o calculo de área e do calculo de 

volume de alguns sólidos. 

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. Ensinar Geometria 
no ensino médio deve possibilitar que essas questões aflorem 
e possam ser discutidas e analisadas pelos alunos. (BRASIL, 
2006, p.116) 

Os problemas que temos em relação ao ensino de matemática e, em 

particular, do ensino de Geometria Espacial, tem como um dos fatores a falta 

de sequência e de concordância no que diz respeito ao conteúdo do que é 

dado em sala de aula em cada série dos Ensinos Fundamental e Médio. Este 

acontecimento significa que o professor não pode esperar que todos os alunos 

tenham a bagagem necessária de conhecimento dos anos escolares anteriores 

Outra dificuldade vem dos diferentes registros de representação, que 

são a escrita algébrica, as figuras geométricas que estão ligadas ao tratamento 

dos conhecimentos que, na maioria das vezes, não ocorrem de maneira 

natural, mesmo quando o professor tenta mobilizar suas aulas para essas 

diversidades de registros. 

As figuras oferecem uma ajuda importante nos passos da demonstração 

em geometria por: elas disponibilizarem uma visão mais ampla do que o 

enunciado e permitem explorar quase todas as informações dadas. Mas nem 

sempre é fácil para o aluno visualizar sobre a figura as relações ou as 

propriedades ensinadas pelo professor em sala de aula, propriedades que 

muitas vezes podem corresponder à solução do problema proposto, induzindo 

ao erro. A figura, como facilitadora para o entendimento das hipóteses num 

problema que envolve demonstração, pode se tornar complicador ao raciocínio 
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do aluno, uma vez que o aluno pode deixar de lembrar ou colocar mais 

hipóteses de acordo com o desenho, pode construir figuras particulares. 

 Para facilitar que as escolas consigam atender às exigências feitas nas 

competências, os PCNEM lançam a ideia de se separar o ensino de 

matemática em três eixos. Viu-se a necessidade de se estruturar um esquema 

que pudesse ser utilizado por todas as escolas do país. Assim, de acordo com 

BRASIL (2006), para essa separação em eixos foi necessário  

Um conjunto de temas que possibilitam o desenvolvimento das 
competências almejadas com relevância científica e cultural e 
com uma articulação lógica das ideias e conteúdos 
matemáticos pode ser sistematizado nos três seguintes eixos 
ou temas estruturadores, desenvolvidos de forma concomitante 
nas três séries do ensino médio. (p.117) 

Um dos principais objetivos desta proposta é fugir das aulas de 

geometria convencionais que são pautadas na memorização de postulados e 

de demonstrações, para assim trazer a oportunidade do aluno perceber a 

matemática como uma ciência que constitui muito do seu cotidiano. Este 

formato de aula pode gerar uma dificuldade dos alunos em representar no 

plano (uma folha de papel, de livro) uma figura que é tridimensional e esta 

dificuldade é um dos principais complicadores para o ensino de Geometria 

Espacial. Para ilustrarmos essa dificuldade observe o tetraedro da Figura 1: 

Um aluno, com a dificuldade mencionada no parágrafo anterior, pode se 

confundir e enxergar a figura acima como um quadrilátero onde foram traçadas 

as diagonais. De acordo com Brasil (2009, p.5), duas habilidades que o aluno 

do Ensino Médio necessita adquirir no estudo de geometria e que são inerentes 

à deficiência apontada nesse parágrafo são: “Interpretar a localização e a 

movimentação de pessoas/objetos no espaço tridimensional e sua 

representação no espaço bidimensional; Identificar características de figuras 

planas ou espaciais.” 

Assim, apresentados os conhecimentos matemáticos, o professor pode 

argumentar a validade dos mesmos para aplicação fora da sala de aula. Assim 

esta proposta segue os objetivos dos PCNEM, uma vez que são tidos como 

pontos principais:  
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• Usar formas geométricas espaciais para representar ou 
visualizar partes do mundo real, como peças mecânicas, 
embalagens e construções. 

• Interpretar e associar objetos sólidos a suas diferentes 
representações bidimensionais, como projeções, planificações, 
cortes e desenhos. 

• Utilizar o conhecimento geométrico para leitura, compreensão 
e ação sobre a realidade. 

• Compreender o significado de postulados ou axiomas e 
teoremas e reconhecer o valor de demonstrações para 
perceber a Matemática como ciência com forma específica 
para validar resultados (BRASIL, 2006, p.125). 

                                

                                                    Figura 1 

1.3. A Importância do Uso da Tecnologia para o Ensino de Matemática  

 

Os softwares educacionais são um conjunto de poderosas ferramentas 

que podem auxiliar o aluno a descobrir as suas potencialidades, uma vez que, 

permitem os alunos a entrarem em contato com os conceitos dados em sala, 

que são de certa forma impalpáveis. Assim, através desse contato, os alunos 

podem organizar seus pensamentos para estenderem a sua visão de mundo. 

Outro ponto que é importante ressaltar é o fato que, por estarem intimamente 

ligadas à utilização das novas tecnologias, elas tendem a atrair a atenção dos 

alunos, por estarem presentes em acessórios muito comuns no cotidiano dos 

alunos.  No mundo moderno no qual vivemos, existem muitas tecnologias. 

Quase todas possuem potencialidades e características que parecem se 

adequar de uma maneira quase que perfeita as atividades ligadas à educação. 

Sempre levando em consideração que a relação ensino-aprendizagem é 
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constituída em sua maior parte na relação de comunicação. Por serem um 

conjunto de novas ferramentas, permitem que as escolas possam incentivar os 

alunos a adquirirem, produzirem e também espalharem o conhecimento 

produzido por eles mesmos. A utilização desses softwares na educação podem 

trazer uma grande mudança na maneira de se educar, na medida que o 

professor terá que se aperfeiçoar na utilização dessas ferramentas. Por outro 

lado, o aluno poderá ter como tangível ou palpável conteúdos que para ele até 

então eram intangíveis ou não tinham forma. 

A perspectiva educacional que subsidia essa nova 
onda parte do princípio de que as interações sujeito-
objeto podem ser alteradas substancialmente quando é 
alterada concomitantemente a capacidade de pensar 
do aluno, seja através intervenções pedagógicas em 
suas formas de raciocinar, representar, elaborar 
estratégias, etc. (KOZMA, 1991 apud Gomes 2008, 
p.396) 

 Neste ponto, a utilização de softwares educacionais vem de encontro 

com as atividades propostas neste trabalho. Uma vez que, de um lado, temos a 

infinidade de possibilidades de como trabalhar os conteúdos que se quer 

ensinar ao aluno que são oferecidas pelos softwares educacionais e, do outro 

lado, temos a dinâmica de deformação com a qual a Topologia está 

intimamente ligada. Essa combinação será bem explorada nas atividades 

propostas por este trabalho, uma vez que assim que foi criada a Topologia era 

conhecida como a matemática da folha de borracha. 

Este trabalho possui propostas de atividades envolvendo a Relação de 

Euler, e no que diz respeito a parte que toca o ensino médio as atividades 

propostas corroboram com os PCNEM em vários aspectos. 

Usar as formas geométricas para representar ou visualizar 
partes do mundo real é uma capacidade importante para a 
compreensão e construção de modelos para resolução de 
questões da Matemática e de outras disciplinas. Como parte 
integrante deste tema, o aluno poderá desenvolver habilidades 
de visualização, de desenho, de argumentação lógica e de 
aplicação na busca de solução para problemas. (p.120) 

 E que melhor forma de desenvolver essas habilidades de pensamento 

do que poder manipular os objetos de que estão sendo estudados, e essa 

liberdade de manipular esses objetos de estudo pode ser encontrada na 

utilização de softwares na educação. Assim estudar matemática pode se tornar 
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uma atividade de lazer e não uma atividade penosa e sofrível. Outro tema 

relacionado ao ensino de matemática que é ressaltado pelos PCNEM é a 

incumbência que a matemática tem de ajudar a formar um perfil de trabalhador 

compatível com as exigências do mercado de trabalho, que a cada dia exige 

uma maior interação do cidadão com as tecnologias que estão surgindo, pois 

segundo Brasil (2006)  

No ensino médio, etapa final da escolaridade básica, a 
Matemática deve ser compreendida como uma parcela do 
conhecimento humano essencial para a formação de todos os 
jovens, que contribui para a construção de uma visão de 
mundo, para ler interpretar a realidade e para desenvolver 
capacidades que deles serão exigidas ao longo da vida social e 
profissional. (p.108) 

Nesse contexto de como preparar esse aluno para o mercado de 

trabalho, a matemática deve ser uma matemática dinâmica e muito bem 

atualizada. Este trabalho tem a proposta da utilização de softwares, fato este 

que torna a atividade bem atualizada no contexto tecnológico. Para aumentar a 

dinamicidade, temos a contribuição da Topologia com suas deformações e 

desafios de como tentar entender elas. Assim através de situações problemas 

que devem aparecer enquanto esses desafios estão sendo resolvidos, a 

matemática pode cumprir seu papel na preparação desse aluno para o 

mercado de trabalho, já que segundo Brasil (2006): 

As situações e os desafios que o jovem do ensino médio terá 
de enfrentar no âmbito escolar, no mundo do trabalho e no 
exercício da cidadania fazem parte de um processo complexo, 
no qual as informações são apenas parte de um todo 
articulado, marcado pela mobilização de conhecimentos e 
habilidades. (p.108) 

Assim podemos ensinar matemática de uma maneira contextualizada 

para que o aluno perceba como esta área do saber é integrada e relacionada a 

outras por intermédio da utilização das novas tecnologias. Este fato traz por si 

próprio o desenvolvimento de competências e habilidades que são de suma 

importância na formação desses, tornando esse aluno apto para compreender 

e interpretar situações, argumentar, analisar e avaliar, tirar conclusões próprias, 

tomar decisões, tornar o pensamento construído um pensamento generalizado 

para muitas outras ações necessárias à sua formação. 



11 

 

 

 

Para o ensino de matemática, os PCNEM determinam competências que 

cabe à escola refletir sobre o significado delas para decidir como trabalha-las. 

Junto com essa análise sobre as competências, os PCNEM sugerem que 

sejam incluídas atividades próximas ao cotidiano dos alunos para estabelecer 

uma ligação entre o que é ensinado na escola e o que é visto na vida fora da 

escola. Assim as propostas deste trabalho caminham de encontro com as 

competências exigidas no PCNEM, pois nas atividades propostas será 

trabalhada a representação dos objetos matemáticos utilizados na construção 

de um poliedro para que ele seja convexo e atenda a relação de Euler. Outro 

ponto em comum entre as propostas de atividades feitas neste trabalho e as 

competências exigidas pelo PCNEM é sobre o fato do conhecimento adquirido 

na escola e sua utilização para a resolução dos problemas que podem 

aparecer no cotidiano do aluno. Isso se deve ao fato que esta proposta se 

utiliza da dinâmica de deformação que é oferecida pelo software Maple. Ele 

pode auxiliar o aluno a identificar que algumas formas geométricas nada mais 

são que deformações de outras formas mais simples, o que vem a ser um 

conhecimento muito útil, pois esse aluno saberá como contornar problemas 

que envolvam essas formas geométricas e suas deformações. 
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Capítulo 2. Aspectos sobre o estudo dos poliedros 

 Neste capítulo serão apresentadas as ferramentas matemáticas que 

serão estudadas nesta proposta, como os poliedros, poliedros convexos, 

espaços homeomorfos e a relação de Euler. Faremos também uma análise das 

definições de poliedro e de poliedro convexo dadas nos livros didáticos além de 

investigar como eles trabalham a Relação de Euler. Apresentaremos também 

uma demonstração da Relação de Euler. Além disso, também faremos 

algumas observações sobre uma demonstração feita por Cauchy que serve 

como base para alguns dos livros didáticos utilizados em sala de aula. 

 

2.1. Análise das definições de Poliedro e Poliedro Convexo 

 Para darmos início a esta seção, vamos primeiro entender o significado 

da palavra poliedro: ela vem da junção das palavras gregas poli, que quer dizer 

muitas e de edro, que quer dizer face. Então um poliedro, grosso modo, é um 

objeto geométrico que possui muitas faces. Apesar da interpretação literal e 

simples, a pesquisa desenvolvida nesta monografia vem chamar a atenção 

para alguns problemas na formalização do conceito de poliedro, que pode 

confundir o aluno da Educação Básica num tema delicado que é a Geometria 

Espacial. Com efeito, na maioria das vezes, antes dos alunos começarem a 

estudar os poliedros, o plano costuma ser o único ambiente explorado nas suas 

aulas de geometria, ou seja, os alunos ainda não possuem traquejo para 

lidarem com as propriedades da Geometria Espacial. 

 Em algumas abordagens feitas nos livros didáticos utilizados nas 

escolas, temos uma falta de clareza a respeito da definição de poliedro, pois se 

define o mesmo utilizando o conceito de “sólido”, sem se explicar de maneira 

formal o significado de tal conceito (veja a Figura 2). 

A maioria dos livros didáticos prefere ter como foco do ensino de 

Geometria Espacial o cálculo de volume de objetos geométricos clássicos 
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como cilindro, prisma e a pirâmide. Assim o ensino do conceito de poliedro, 

poliedro convexo e da relação de Euler fica limitado a esses objetos 

geométricos clássicos, que foram apresentados nas seções anteriores desses 

livros. Assim os livros têm foco na parte ligada às questões métricas da 

Geometria Espacial, por isso não se aprofundam muito no que diz respeito a 

exibir exemplos que deixem bem claro o que é um poliedro e quais hipóteses 

ele precisa satisfazer para que seja considerado um poliedro convexo. 

 

Figura 2 

Fonte:(YOUSSEF; FERNANDES, p.5, 1993) 

 

Para ilustrar como a definição do que é um poliedro é um tema cheio de 

controvérsias, vamos analisar a definição de poliedro e de poliedro convexo 

dado por alguns autores de livros didáticos desde a década de 1980. Isso 

ilustra o quão é antigo o problema de definir poliedro de maneira precisa e 

padronizada. 

 No livro de Roku et al (1991), os autores recorrem a um dicionário para 

definir o que são poliedros (veja Figura 3). Note que o mesmo problema sobre 

interpretação do que é um sólido, permanece. Não se pode considerar 

adequado usar o significado de palavras de um dicionário para definir algo tão 

específico como um conceito matemático. É inadequado usar um dicionário, 

por exemplo, para se definir o conceito de conjunto aberto ou de conjunto 

fechado em Análise Real.  
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Figura 3 

Fonte:(ROKU et al, p.353, 1991). 

 

Para Dante (2012), a definição do que é um poliedro é 

Cada poliedro é formado pela reunião de um número 
finito de regiões poligonais planas chamadas faces e a região 
do espaço limitada por elas. Cada lado de uma dessas regiões 
poligonais é também lado de uma outra única região poligonal. 
A interseção de duas faces quaisquer ou é um lado comum, ou 
é um vértice, ou é vazia. Cada lado de uma região poligonal, 
comum a exatamente duas faces, é chamado aresta do 
poliedro. E cada vértice de uma face é um vértice do poliedro. 
(p.206) 

Note que pela definição dada por Dante, um poliedro não é um objeto 

“oco”, ou seja, temos também que a região no interior do poliedro deve ser 

considerada como parte integrante deste objeto geométrico. Isso pode causar 

uma estranheza nos alunos que estão começando a ter contato com a 

Geometria Espacial, além de ser uma definição um pouco rebuscada,já que o 

autor só completa a definição de poliedro efetivamente ao término da terceira 

frase.Note também que para Dante, um poliedro pode ter duas faces contidas 

num mesmo plano. Um cubo no qual se traça a diagonal de uma de suas faces 

se enquadra na definição dada acima (Veja Figura 4). 

 

Figura 4 
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 No livro de Dolce e Pompeo(1985) os autores definem “superfície 

poliédrica limitada convexa” e “poliedro convexo”. Em momento algum, define-

se o que é “poliedro”. O interessante, é que após ser dada a definição de 

poliedro convexo, os autores se referem a esses objetos chamando-os apenas 

de “poliedros”. Até mesmo objetos que não satisfazem a definição de poliedro 

convexo são chamados de poliedros (Veja a Figura 5). 

 

 

Figura5 

Fonte:(DOLCE; POMPEO,p.120, 1985) 

 

Essa situação pode criar muitas dúvidas para os alunos, pois eles 

podem acreditar que todo poliedro é convexo, o que não é verdade. A falta de 

uma definição precisa acaba deixando na mão do aluno a tarefa de decidir se 

uma figura é ou não um poliedro. 

Segundo Dolce e Pompeo (1985):  

Superfície poliédrica limitada convexa é a reunião de um 
número finito de polígonos planos e convexos (ou regiões 
poligonais convexas), tais que: 

a) dois polígonos não estão num mesmo plano; 
b) cada lado de polígono não esteja em mais que dois 

polígonos; 
c) havendo lados de polígonos que estão em um só polígono, 

estes devem formar uma única poligonal fechada, plana ou 
não, chamada contorno. 

d) o plano de cada polígono deixa os demais num mesmo 
semi-espaço (condição de convexidade). 

As superfícies poliédricas limitadas convexas que tem contorno 
são chamadas abertas. As que não tem, fechadas. (p.119) 
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 Esta definição dada por Dolce e Pompeo (1985) é confusa e não parece 

ser tão relevante para um estudo básico sobre poliedros. Mais adiante, os 

autores definem o que é um poliedro convexo. 

Consideremos um número finito n ( n≥ 4) de polígonos 
planos convexos ( ou regiões poligonais convexas) tais que:  

a) dois polígonos não estão  num mesmo plano; 
b) cada lado de polígono é comum a dois e somente 

dois polígonos; 
c) o plano de cada polígono deixa os demais 

polígonos num mesmo semiespaço. 

Nestas condições, ficam determinados η semiespaços, 
cada um dos quais tem origem no plano de um 
polígono e contém os restantes. A interseção destes 
semiespaços é chamado poliedro convexo.( p.120) 

 Note que essa definição se diferencia daquela dada por Dante (2012) 

visto que a região do espaço limitada pelas faces não é parte integrante do 

poliedro. Além disso, o exemplo dado na Figura 4 não é considerado um 

poliedro, pois duas de suas faces estariam num mesmo plano. 

 Para Lima et al (2006), um poliedro “é uma reunião de polígonos, onde 

cada lado de um desses polígonos é também lado de um, e apenas um, outro 

polígono.” Essa definição é bem sucinta e de fácil assimilação para o público 

alvo que são os alunos do ensino médio, pois ela relaciona o objeto espacial 

poliedro aos polígonos que são figuras planas que já foram trabalhados com os 

alunos nos anos escolares anteriores fazendo assim com que os alunos não 

tenham tanto estranhamento ao entrar em contato com esses novos conceitos. 

Além disso, essa definição não é tão restritiva como a de Dolce e Pompeo, 

permitindo incluir poliedros que não são convexos. Por esses motivos nas 

demonstrações a serem realizadas nessa monografia, utilizaremos essa 

definição. Um sólido poliédrico será a reunião de um poliedro com a região do 

espaço limitada por suas faces. Assim, o que chamamos de sólido poliédrico é 

o que Dante, em seu livro, define como sendo poliedro. 

Do mesmo modo que temos varias definições sobre o que é um poliedro, 

também temos várias definições para poliedro convexo. Por esse motivo temos 

que, para cada definição de poliedro, temos uma definição de poliedro convexo 

associada a ela. Para ilustrar esse fato, vamos analisar as definições de 
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poliedro convexo que são descritas nos mesmos livros didáticos dos parágrafos 

anteriores. 

Segundo Dante (2012, p.208) “um poliedro é convexo quando o 

segmento que liga dois de seus pontos está sempre contido nele”. Por essa 

definição podemos ver que há similaridade com conceito de regiões planas 

convexas e isso vem do fato que o autor considera um poliedro como sendo 

não só a “casca”, mas sim a região interior do poliedro junto com as faces do 

poliedro. 

No livro de Lima (1991, p.70) os poliedros convexos são aqueles que 

ficam situados do mesmo lado de qualquer plano que contenha uma de suas 

faces. Essa definição coincide com a de Dolce e Pompeo. Adotaremos nas 

demonstrações dessa monografia, aquela definição de poliedro convexo dada 

por Lima. Daremos a seguir uma maneira alternativa de se definir este 

conceito. 

Proposição: Seja P um poliedro e r uma reta qualquer do espaço que 

não seja paralela a nenhuma face de P. Se P é convexo então a interseção de 

r com P tem no máximo 2 pontos. 

 Prova: Suponha por absurdo que exista uma reta r não paralela 

nenhuma das faces e que intersecta P em três pontos x1, x2, x3. Suponha, sem 

perda de generalidade, que x2 está entre x1 e x3 na reta r. 

 

                                            

                                                         Figura 6 

Existe uma face F de P contendo x2. Como a reta r não é paralela a F, o 

plano π da face F não contém x1 e nem x3. Então segue que x1 está em um 
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semiespaço de π e x3 está no outro semiespaço. Isso contradiz a hipótese de P 

ser convexo, logo a reta r só pode intersectar o poliedro P em no máximo dois 

pontos. □ 

 

2.2. A Relação de Euler 

Antes de falarmos da Relação de Euler, vamos falar um pouco sobre a 

história da vida do matemático Leonhard Euler. Para isso fizemos uma leitura 

de Martines (2009) e nessa leitura encontramos informações sobre a história 

de Euler desde seu nascimento na Basiléia, ao norte da Suíça, quase na 

fronteira com a França. Passando pela sua infância, que teve bastante 

influência de Johann Bernoulli que era amigo de seu pai Paul Euler. Com esta 

influência do amigo de seu pai Leonhard, desenvolveu interesse em estudar 

Matemática. Mesmo quando perdeu a visão em 1771, continuou publicando 

trabalhos, pois possuía uma enorme capacidade de fazer cálculos 

mentalmente. Para publicar seus trabalhos Euler contava com a ajuda de seus 

filhos Johann Albrecht e Christoph, dos acadêmicos W.L. Krafft e A.J. Lexell. 

Os colaboradores tomavam nota das ideias de Euler e as encaminhavam para 

a publicação. 

Um dos fatos interessantes que encontramos durante a leitura de 

Martines (2009) é sobre a morte de Euler, fato este que ocorreu em 18 de 

setembro de 1783, durante uma aula de Matemática para um de seus netos 

enquanto discutia com Lexell e Fuss a recente descoberta do planeta Urano. 

Agora que falamos de maneira resumida da vida de Euler, podemos então falar 

da relação que leva seu nome. A relação V + F– A = 2 vem do fato de Euler ter 

estudado as obras filosóficas de Descartes, porém não há registros que 

comprovem a existência de cálculos ou pensamentos de Descartes sobre essa 

propriedade para os sólidos que ele estudava.  

Assim de acordo com Martines(2009) 

Então Euler, por ter realizado uma alteração 
revolucionária nos conceitos de vértices, arestas e 
faces nos sólidos limitados por faces planas, e 
publicando seus resultados obtidos, é considerado o 
primeiro a trabalhar com este resultado e, por este 
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motivo leva o seu nome: “Relação de Euler”. Antes, 
porém, da publicação dos resultados, relatou a 
descoberta sobre as propriedades observadas para os 
sólidos em uma carta, como fazia comumente aos 
amigos e, neste caso, em especial a Goldbach. (p.41) 

Podemos reparar que, quando Relação de Euler foi descoberta, os 

matemáticos não tinham estabelecido ainda uma definição formal do que era 

um poliedro. Essa dificuldade em estabelecer esta definição e de se considerar 

as hipóteses certas para as quais a Relação de Euler é válida, acarretou em 

demonstrações incompletas desse resultado, como a dada por Cauchy. Uma 

demonstração correta da Relação foi apresentada por Azambuja Filho (1983), 

mas não é muito elementar para os alunos do Ensino Médio. Esta 

demonstração e aquela dada por Cauchy serão discutidas na seção 2.3 

adiante. 

Essas dificuldades em descrever uma demonstração elementar (e 

correta!) da Relação de Euler se reflete nos livros didáticos de Geometria 

Espacial. Por exemplo, nos livros de Dolce e Pompeo (1985) e de Netto e 

Almeida (1991) a demonstrações dadas seguem os mesmos passos da 

demonstração dada por Cauchy, que como dissemos acima, contém problemas 

de completude nos argumentos.  

Para o aluno do Ensino Médio, mais importante do que demonstrar a 

Relação de Euler talvez seja compreender o que é um poliedro convexo e o 

porquê da hipótese de convexidade ser importante para a garantir a sua 

validade. 

Para começarmos a nossa análise, vamos verificar o que cada um dos 

três livros que utilizaremos pretendem abordar para a parte de Geometria 

Espacial que abrange a Relação de Euler. O primeiro deles é o livro de Youssef 

e Fernandez (1993). Neste livro os autores não disponibilizaram uma seção 

para definir o que é um poliedro, mas o livro possui uma seção só para poliedro 

convexo e dentro desta seção temos uma pequena parte falando da Relação 

de Euler, como podemos ver na Figura 7abaixo. 
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Figura 7 

Fonte: (YOUSSEF; FERNANDEZ, 1993, p.6) 

 

No livro de Roku et al (1991), também temos a ausência de uma seção 

falando sobre a definição do que é um poliedro e há o mesmo o destaque para 

os poliedros convexos com pouco foco sobre a Relação de Euler fato este que 

pode ser observado na Figura 8. 

 

Figura 8 

Fonte: (ROKU et al, 1991, p.4) 

 

Por último temos o livro do Netto e Almeida (1991), onde consta a 

repetição dos fatos ocorridos nos outros livros citados acima, porém com um 

adicional de termos as seções seguintes continuando com conceitos 

relacionados ao de poliedro como podemos ver na Figura 9.  
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Figura 9 

Fonte: (NETTO; ALMEIDA, 1991, p.8) 

Este fato torna, vazia, sem sentido, a seção de Poliedros eulerianos 

(aqueles para os quais vale a Relação de Euler), que sucede a de poliedro 

convexo, afinal, não foi definido antes o que é um poliedro. 

Nos livros didáticos utilizados na sala de aula, temos um ensino mais 

mecânico da relação de Euler que se faz através de se mostrar vários poliedros 

para os alunos e pedir para que, em cada um deles, os alunos contem o 

número de vértices, faces e arestas. E que depois eles apliquem esses 

números encontrados na relação e posteriormente, chamam a atenção que a 

relação é válida para todos os exemplos mostrados sem ao menos dar uma 

justificativa de por que isso acontece. Alguns livros fazem o mesmo processo, 

só que depois dão uma demonstração baseada na demonstração feita pelo 

matemático Cauchy. Tal demonstração, como será discutido na seção 

seguinte, está incompleta e desconsidera algumas possibilidades durante a 

mesma. Em geral, livros que tem esse embasamento dão exemplos de 

poliedros que não cumprem a relação, porém não se importam em mostrar 

exemplos de poliedros não convexos que cumprem a relação.  

 

2.3. Prova de Relação de Euler 

Nesta parte, iremos refazer os passos de Azambuja Filho (1983). Logo 

depois, faremos uma análise da demonstração de Cauchy que é base para a 

explicação dessa relação no ensino médio e quais são as críticas e correções 

feitas por Lima em seu livro Meu Professor de Matemática. 
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O professor Zoroastro Azambuja Filho ao ler o artigo sobre a 

“demonstração de Cauchy” dada por Lima (1982), comenta que ficou perplexo 

ao saber que a demonstração que tantas vezes ele fez em sala de aula não 

estava correta. Assim ele começou a pesquisar para aprender a demonstração 

correta e chega a duas conclusões, a primeira é de que a argumentação que 

ele utilizava em sala de aula era incompleta e a segunda era que a maneira de 

fazer a demonstração feita por Lima era excessivamente longa para o nível dos 

alunos do ensino médio.  Sendo incentivado por um artigo mencionado por 

Lima que fala sobre a demonstração do mesmo teorema exclusivamente para 

poliedros convexos, o professor Zoroastro decidiu fazer uma apresentação da 

sua própria maneira e é essa demonstração que iremos reproduzir agora nesta 

proposta. Algumas figuras utilizadas nesta demonstração foram feitas com a 

ajuda do software Paint.  

O teorema a demonstrar é o seguinte: 

  Seja P um poliedro convexo com F faces, A arestas e V vértices. Tem-

se necessariamente V + F – A =2. 

Para demonstrar a relação de Euler, vamos determinar duas formas 

diferentes de se calcular a soma dos ângulos internos dos polígonos que são 

as faces de um poliedro que chamaremos de P e depois de feitas as contas 

vamos comparar os resultados encontrados. 

Para calcularmos da primeira forma vamos antes fazer uma contagem 

do número de arestas. Como as faces do poliedro podem ser polígonos de 

vários tipos e possuem números diferentes de lados vamos fazer a seguinte 

convenção para facilitar. 

Seja Fn= número de faces com n lados, por exemplo, na figura 10. 

Temos que F4= 6, onde F4 é o número de faces quadrangulares. Essa é uma 

das maneiras de se descrever os poliedros que é olhando para suas faces e 

dizer como elas são. Uma outra maneira de se descrever os poliedros é olhar 

para os vértices e não para as faces, então vamos fazer mais uma convenção. 

Seja o número Vn= número de vértices no qual incidem n arestas. No caso do 

poliedroda Figura10,  V3= 8, onde V3 é o número de vértices com 3 arestas. 
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Figura 10 

 Separando as faces do poliedro acima teremos os seguintes polígonos: 

 

Figura 11 

Partindo da figura acima para contar o número de arestas teremos que o 

número de arestas A é igual 24, porém ser fizermos a mesma contagem na 

Figura 1 teremos que A = 12 e isso torna fácil perceber que temos uma 

contagem dupla. Então podemos concluir que se contarmos as arestas através 

do poliedro planificado encontraremos sempre o dobro do valor correto de 

arestas. Assim se fizermos 3F3+ 4F4+ 5F5+... até esgotarmos as faces, temos 

que essa soma será igual a duas vezes o número de arestas, ou seja, 2A = 

3F3+ 4F4+ 5F5+... . Agora se formos contar o número de arestas olhando 

apenas pelos vértices e um vértice de cada vez também teremos o mesmo 

problema da contagem dupla, pois acabamos contando algumas arestas duas 

vezes. Assim se fizermos 3V3+ 4V4+ 5V5+... até esgotarmos o número de 

vértices, temos que a soma será igual a duas vezes o número de arestas, ou 
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seja, 2A = 3V3+ 4V4+ 5V5+... . Uma observação a ser feita é que temos essa 

contagem dupla, poispela definição utilizada uma aresta pertence a duas faces 

e a dois vértices ao mesmo tempo. 

Como a principal ferramenta que é utilizada nessa demonstração é 

poliedro convexo, temos que os polígonos que são as faces de um poliedro 

convexo são polígonos convexos. Assim a soma dos ângulos internos S deles, 

em radianos, é dada por S =π(n-2) onde n é o número de lados do polígono. 

Logo a soma dos ângulos internos de todas as faces do poliedro P é dada por 

S = π(n1-2) + π(n2-2) + π(n3-2) +... + π(nF-2), paramos no índice F pois 

segundo a nossa definição de poliedro temos um número finito de faces. Agora 

vamos manipular a igualdade acima colocando em evidência tudo o que 

podemos 

S = π(n1-2) + π(n2-2) + π(n3-2) +... + π(nF-2) = π(n1 + n2 + n3 + ... + nF) - 

π(2 + 2 + 2 + ... + 2) = π[(n1 + n2 + n3 + ... + nF) - (2 + 2 + 2 + ... + 2)] 

Note que a soma (n1 + n2 + n3 +... + nF) é o número de faces do poliedro 

e como vimos acima essa soma é igual a 2ª.Como da soma (2 + 2 + 2 +... + 

2)tem F (número de faces) parcelas 2, concluímos que: 

S = π(2A – 2F) = 2π(A – F) (*) 

 Com isso concluímos a primeira forma de se calcular a soma dos 

ângulos internos dos polígonos que são as faces do poliedro P. 

Para a segunda forma de se calcular a soma S tome o poliedro P e uma 

reta r tal que não seja paralela a nenhuma face de P, podemos fazer isso pois 

P possui um número finito de faces e seja H o plano perpendicular à reta r que 

não intersecta P.  

O plano H será chamado plano horizontal e as retas paralelas a r (logo 

perpendiculares a H) serão chamadas retas verticais.  

H divide o espaço em dois semi-espaços um dos quais contém o 

poliedro P. Este será chamado de semi-espaço superior, diremos que seus 

pontos estão acima de H. 
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Agora vamos supor o sol a pino sobre o semiespaço superior onde todos 

os raios de sol são retas paralelas a reta r. A cada ponto x do semiespaço 

superior corresponde um ponto x′ em H, chamado a sombra de x, obtido como 

interseção do plano H com a reta vertical que passa por x. 

A interseção de uma reta vertical com o conjunto convexo limitado pelo 

poliedro P é um subconjunto convexo dessa reta, logo (senão for vazio) é um 

segmento de reta, cujos extremos pertencem a P, ou é um único ponto de P. 

Segue-se que uma reta vertical arbitrária só poder ter 0, 1 ou 2 pontos em 

comum com o poliedro convexo P. 

A observação acima pode ser reformulada do seguinte modo: cada 

ponto da sombra P′ do poliedro P é sombra de um ou de dois pontos de P. 

Como, a sombra P′do  poliedro P é um polígono convexo do plano horizontal, 

cujo o contorno Г′ é a sombra de uma poligonal fechada Г, formada por arestas 

de P. Cada ponto de Г′ é sombra de um único ponto de P (pertencente a Г).  

A poligonal Г é chamada contorno aparente do poliedro P. Cada ponto 

interior de P′ (isto é, não pertencente a Г′) é sombra de 2 pontos de P. Dados 

dois pontos de P que tem a mesma sombra, ao mais alto (mais distante de H) 

chamaremos ponto iluminado; o mais baixo será chamado sombrio. Assim, o 

poliedro P se decompõe em 3 partes disjuntas: o conjunto dos pontos 

iluminados, o conjunto dos pontos sombrios eo contorno aparente Г.  

Por exemplo, seja P o cubo que tem os quadrados ABCD e A′,B′,C′,D′ 

como faces opostas. Pendurando ele pelo vértice A (de modo que A e C′ 

estejam na mesma vertical), as faces AA′B′B, AA′D′D e ABCD ficarão 

iluminadas e as outras e as outras três sombrias. O contorno aparente será o 

poligonal A′B′BCDD′A′ (figura 1) 

Seja P1 o conjunto de pontos iluminados de P mais o contorno aparente 

Г. Cada ponto de P′ é a sombra de um único ponto de P1. Em outras palavras, 

a regra que associa a cada ponto x de P1 sua sombra x′ é uma 

correspondência biunívoca entre P1 e P′. Usaremos a notação P1′para 

representar o polígono P′ decomposto como reunião de polígonos justapostos, 

que são sombras das faces contidas em P1, isto é das faces iluminadas. 
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Figura 12 

Fonte:(MIALICH 2013, p. 26) 

 

Evidentemente, poderíamos também considerar o conjunto P2, formado 

pelos pontos sombrios de P mais o contorno aparente de Г. A regra que 

associa a cada ponto y de P2 sua sombra y′ também é uma correspondência 

biunívoca entre P2 e P′. Escreveremos P2′ para indicar a sombra de P2 expressa 

como reunião das sombras das faces sombrias de P, isto é, contidas em P2. 

Vamos calcular agora a soma de todos os internos ângulos internos. 

Note que a soma dos ângulos internos da face Fj de P é igual a soma dos 

ângulos internos da face Fj′de P′ que esta na parte sombria, ou seja, quando 

fazemos a projeção de um polígono convexo essa soma é uma propriedade 

que se preserva. Ao considerarmos os vértices da parte iluminada e da parte 

sombria de P temos que a parte iluminada possui V1 vértices, que a parte 

sombria possui V2 vértices e o contorno aparente Г possui V0 vértices.   Note 

que o número de vértices do poliedro P é dado por V = V0 + V1 + V2. 

Notemos ainda que V0 é também o número de vértices (e de lados) da 

poligonal Г′, contorno do polígono convexo P′. Em P1′temos V1 vértices 

interiores (sombra dos vértices iluminados) mais V0 vértices no contorno Г′.  A 

soma de todos os ângulos que têm vértices sobre o contorno Г′ é igual a π(V0 – 
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2), de acordo com a expressão conhecida da soma dos ângulos internos de 

umpolígono com V0 lados. Temos a soma S = S1 + S2, onde S1 é a soma dos 

ângulos internos das faces iluminadas e  S2 é a soma dos ângulos internos das 

faces sombrias. Calculando S1 e S2 temos  

                                   S1= 2π. V1 + π(V0 – 2). 

Por um raciocínio muito parecido, poderíamos obter: 

                                  S2= 2π. V2 + π(V0 – 2). 

Somando essas duas igualdades, temos que  

S = S1+ S2 = 2π.(V0+ V1+ V2 – 2)  = 2π.(V – 2).     (**) 

 Então comparando (*) com (**) temos  

2π(A – F) = 2π(V – 2). 

Dividindo ambas as partes da igualdade por 2π. Obtemos: 

A – F = V – 2. 

Ou seja,  

V + F –  A= 2, 

como queríamos demonstrar.□ 

Agora que já apresentamos a demonstração do professor Zoroastro 

Azambuja Filho, faremos uma breve análise da demonstração dada por Cauchy 

em 1813. Em Lima (1991, p. 74) esta demonstração é dividida em partes para 

facilitar a sua análise da própria na seção seguinte. Então vamos ver quais são 

essas etapas feitas pelo autor através de um esquema de organização feito por 

Mialich (2013) para tornar mais fácil o entendimento das mesmas observações. 

1ª Etapa (retirando uma face):  

 Nesta etapa é retirada uma face do poliedro obtendo um poliedro 

modificado, Para esse poliedro modificado tem-se que o número de vértices V 

e o número de arestas A não se alteram, enquanto que o número de faces F 
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diminui uma unidade (quando comparado com o poliedro inicial P). Dessa 

forma, provar a relação de Euler para P é equivalente a provar que o poliedro 

modificado, quevamos indicar por Q, cumpre a relaçãoV  –  A  +  F  =  1. 

 2ªEtapa (achatando o poliedro resultante):  

 O poliedro modificado Q possui arestas livres, que são os lados da face 

que foi retirada. Estica-se esse “poliedro modificado” a partir de suas arestas 

livres (supondo-o feito de um material elástico), de modo aobter uma figura 

plana que também vamos indicar por Q (aqui não estamos planificando o 

“poliedro”, pois as arestas (não livres) permanecem coladas às duas faces das 

quais ela é lado). 

 3ª Etapa (Triangularizando o poliedro achatado): 

 São traçadas diagonais, que não se cortam, nas faces/polígonos do 

“poliedro modificado e achatado”, de modo que cada face fica dividida em 

triângulos.  Ao traçar cada diagonal que não intersecta as outras, temos que o 

número de vértices V não se altera, enquanto que o número de arestas A e 

faces F aumentam de uma unidade. Logo, a cada diagonal traçada o número 

V– A + F não se altera (quando comparado com o que se tinha anteriormente). 

Assim, podemos supor que todas as faces do poliedro são triangulares. 

 4ª Etapa (Retirando-se uma a uma as faces que possuem aresta livre –

“despetalando” o poliedro): 

 Retira-se do “poliedro achatado (plano)” Q uma a uma as faces (que são 

agora triângulos) que possuem alguma aresta livre. Ao retirar cada face que 

tem uma aresta livre, o númeroVs – As + Fs da nova figura S obtida (que pode 

ser conexa ou não), não se altera, isto é, 

Vs – As + Fs=  VQ – AQ  + FQ 

5ª Etapa (conclusão): 

A relação VQ – AQ + FQ = 1, para o “poliedro achatado” vai acontecer 

sempre, independente do tipo de face triangular com aresta livre que for 

retirada. Daí, como observado no início da 1ª etapa, obtém-se, para o poliedro 
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inicial P, a relação (de Euler)VP - AP + FP = VQ – AQ+ FQ +1 = 2, tendo em vista 

que Q foi obtido de P por retirar uma face (sem arestas livres e depois achatar). 

Agora vamos considerar a algumas observações feitas por Lima (1991, 

p.78). A principal observação para se fazer essa demonstração é a de que, 

quando Cauchy “despetala” o poliedro, ou seja, vai retirando as faces com 

arestas livres, ele deixa de considerar algumas possibilidades para a retirada 

destas faces que foram “transformadas” em triângulos na 3ª etapa. E estas 

possiblidades são: 

(a) O triângulo a ser retirado tem duas arestas livres mas nenhum 
dos seus vértices é livre. (Isto é, seus três vértices pertencem 
também a outras faces que ainda não foram retiradas do 
poliedro.) 

(b) O triângulo a ser retirado tem três arestas livres, mas nenhum 
de seus vértices é livre. 

(c) O triângulo a ser retirado tem três arestas livres e um vértice 
livre. 

(d) O triângulo a ser retirado tem três arestas livres  e dois vértices 
livres. (LIMA, 1991, p.78) 

Temos a Figura 13 para ilustrar essas possibilidades que não foram 

consideradas por Cauchy: 

 

Figura 13 

Fonte: (LIMA, 1991, p.78) 

 

Uma outra observação é a de que, para se preencher as lacunas 

deixadas por Euler e depois por Cauchy foram utilizados argumentos muito 

elaborados que ainda assim não conseguiram afastar o problema da 

ambiguidade. Assim acabaram gerando algumas inconsistência sem 

explicações de livros didáticos.  
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2.4. Relações com a Topologia 

Segundo Lima (1991, p.70), as discussões a respeito da Relação de 

Euler duraram mais de um século até que Poincaré em 1893 se tornou o 

primeiro matemático a compreender que a relação de Euler não é um resultado 

de Geometria Espacial mas sim de Topologia.  

A Topologia é a área da matemática responsável pelo estudo dos 

chamados “espaços topológicos”. Segundo Lima (1976, Curso de Análise Vol. 

1 p.127), espaços topológicos são conjuntos equipados de estruturas tais que 

entre eles tem sentido falar em limites e continuidade de funções. No caso de 

poliedros há uma noção entre distância entre dois pontos (a distância 

euclidiana). Assim, a noção de continuidade se dá da mesma forma como no 

Cálculo de Várias Variáveis: uma função �: � → � entre dois poliedros P e Q 

será contínua quando “pontos muito próximos” em P forem levados por f em 

“pontos muito próximos” de Q.  

Para entendermos que a Relação de Euler é na verdade um resultado 

de Topologia temos antes que saber o que são poliedros (ou mais geralmente, 

espaços topológicos) homeomorfos. 

Considere uma bijeção f: X→Y entre dois espaços topológicos X e Y. 

Dizemos que f é um homeomorfismo se f e a sua função inversa f-1: Y→X são 

contínuas. Dois espaços são ditos homeomorfos se existir um homeomorfismo 

entre eles. 

Vamos dar uma ideia de porque um cubo C e um tetraedro T são 

homeomorfos. Suponha que esses dois poliedros sejam feitos de borracha. 

Inflando o cubo e o tetraedro, injetando ar, obteremos uma mesma esfera S. 

Considere f: C →S a função que transforma C em S através da ação de injetar 

ar dentro do cubo. Essa função é um homeomorfismo, visto que ela é contínua 

(pontos muito próximos em C continuam próximos após inflar o cubo) e 

nitidamente é uma bijeção. Do mesmo modo, existe homeomorfismo g: T → S. 

Sendo assim, a composta de g-1 com f é um homeomorfismo entre C e T, 

portanto o cubo e o tetraedro são homeomorfos. 
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Figura 14 

Usando o mesmo raciocínio, se P é o paralelepípedo do qual extraímos 

um cubo de seu interior (ou seja, P é um paralelepípedo vazado), então P é 

homeomorfo a um toro (figura em formato de pneu). De fato, o toro é a figura 

obtida ao inflarmos o poliedro P. 

 

Figura1                                                                                                                      

Fonte:(MIALICH 2013, p. 18) 

Uma propriedade P é chamada um invariante topológico, se ela é 

preservada por homeomorfismos, isto é, se f: X→Y é um homeomorfismo e X 

tem a propriedade P então Y também tem a propriedade P. O volume de um 

sólido não é um invariante topológico: o cubo C e a esfera S do parágrafo 

anterior não têm o mesmo volume, apesar de C e S serem homeomorfos.  

O matemático Henri Poincaré notou, porém, que a expressão V-A+F é 

um invariante topológico dos poliedros, ou seja, se P e T são dois poliedros 
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homeomorfos, então V-A+F =  V*-A*+F*, onde F, A e V são as faces, vértices e 

arestas do poliedro P e F*, A* e V* são as faces, vértices e arestas do poliedro 

T.  

Dado um poliedro P com V vértices, A arestas e F faces, o número X(P) 

:= V-A+F é chamado a característica de Euler-Poincaré do poliedro P.  Assim, 

X(P) é um invariante topológico de P.  

Todo poliedro P homeomorfo a uma esfera tem característica de Euler-

Poincaré igual a 2. De fato, como vimos acima, um tetraedro T é homeomorfo a 

uma esfera, logo, P e T são homeomorfos. Como X(T) = 2, concluímos que 

X(P) = X(T) = 2. Com o mesmo raciocínio, pode-se ver que todo poliedro 

homeomorfo ao toro tem característica de Euler-Poincaré igual a zero.  

Note que se P é um poliedro convexo então ele será homeomorfo a uma 

esfera. Segue que X(P) = V – A + F = 2 e assim, recuperamos a relação de 

Euler vista no Ensino Médio. 
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Capítulo 3. Propostas de Atividades de Geometria Espacial com o 

Software Maple 

 

Neste capítulo, vamos apresentar algumas potencialidades do software 

Maple. Além disso, faremos uma proposta de atividades para o ensino de 

Geometria Espacial na Educação Básica utilizando esse software. 

 

3.1. O Software Maple e o Pacote de Extensão Convex 

O Maple é um programa de computação algébrica de utilização geral, 

uma vez que possui muitos recursos numéricos e gráficos. Com o Maple é 

possível fazer cálculos com símbolos como π, ∞ e �2,sem a necessidade de se 

fazer aproximações numéricas. 

Pode-se realizar simplificações e cálculos com 
expressões algébricas com ax² + bx + c ou x³ +  log(x)  
sem ser preciso atribuir valores numéricos às variáveis 
ou constantes. Devido a essas propriedades, é possível 
encontrar soluções exatas para problemas práticos que 
envolvam resolução de equações, derivadas, integrais, 
cálculo matricial, etc, tudo isso integrado a recursos 
que permitem visualização de dados ou objetos planos 
ou tridimensionais. (ANDRADE, 2004 p.1)  

O Maple possui muitos comandos e opções para construção de gráficos, 

desde os gráficos de funções de uma variável até gráficos tridimensionais mais 

sofisticados. As figuras utilizadas nesta seção são prints da tela do Maple 

durante o desenvolvimento das atividades.   

Para plotar o gráfico acima devemos “chamar” o pacote que plotará o 

gráfico da função escrevendo na janela de programação do Mapleo comando 

with(plots) seguido de ponto e vírgula.Fazendo isso, aparecerá na janela de 

programação, escrito em azul, todas as funções do pacote plots. Depois, 

digitamos o comando plots e entre parênteses digitamos a função cujo gráfico 

desejamos plotar. No exemplo da Figura 16, a função escolhida foi f(x) = x/ (1 – 

cos(x)). 
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Figura 16 

 

Agora vamos mostrar como plotar o gráfico de uma função de duas 

variáveis. 

Figura 17 

Utilizamos uma função do pacote plots que é o plot3d. A figura acima 

representa parte do gráfico da função z = -x² - y². Para podermos destacar esta 

parte do gráfico devemos estabelecer os intervalos nos quais x e y estão 

definidos. No nosso exemplo, x estará definido no intervalo [-2,2] e y também 

estará no intervalo [-2,2]. Para representarmos isso no software escrevemos na 

janela de programação x = -2..2, y = -2..2. O comando para o esboço desse 

gráfico é: 

plots3d(-x^2-y^2,x = -2..2, y=-2..2); 
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O software Maple foi criado em 1981 pela Universidade de Waterloo no 

Canadá e desde então vem sendo aprimorado pela Waterloo Maple Inc. para 

vários sistemas operacionais, com o adicional dos seus comandos funcionarem 

como uma linguagem de programação. O Maple pode ser utilizado para se 

trabalhar assuntos vistos em disciplinas de ciclo básico dados nas 

universidades como Cálculo Diferencial e Integral, Cálculo Vetorial e Álgebra 

Linear, porém vale ressaltar que o Maple é um software pago. Caso o leitor 

deseje conhecer mais das funções do Maple, uma boa referência é a do livro 

de Andrade(2014). 

Para as nossas propostas de atividades envolvendo o ensino de 

Geometria Espacial e de maneira mais particular o ensino de poliedros e a 

Relação de Euler, precisaremos de um pacote adicional, chamado convex. 

Este pacote foi desenvolvido pelo professor Matthias Franz da Western 

University,Canadá.  

O convex é um pacote voltado para a Geometria Convexa e sua 

principal aplicação é estudar as propriedades de certos objetos denominados 

polítopos. Dados m pontos P1, ..., Pm no espaço euclidiano IRn, um polítopo é o 

menor subconjunto convexo1 de IRn que contém esses n pontos. Quando n = 3 

e todos os m pontos não estão contidos em um único plano, um polítopo é, na 

verdade, um sólido poliédrico. Com o pacote convex o usuário pode plotar um 

sólido poliédrico e visualizá-lo de diferentes pontos de vista, o que tende a 

facilitar o entendimento desse tipo de objeto geométrico. O pacote auxiliar 

convex é   gratuito e pode ser baixado no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.math.uwo.ca/~mfranz/convex/ 

Neste mesmo endereço, há uma lista extensa de referências de artigos 

da área de Matemática Pura, onde o pacote convex vem sendo bastante 

explorado em pesquisas de Geometria Convexa e Geometria Algébrica.  

Para instalar o pacote convex, o usuário primeiramente deve ter o Maple 

instalado em seu computador. Então no link acima, ele deve procurar pela 

seção de nome Download e depois clicar no link de nome current version. Logo 

                                                             
1
 Dizemos que � ⊆ IRn é convexo, se o segmento que liga dois pontos quaisquer de A está contido em A. 
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em seguida o usuário será redirecionado para uma página com uma lista de 

arquivos que o usuário poderá baixar, nesta lista ele deve procurar pelo arquivo 

com o nome de convex.m. Depois de baixado o arquivo, o usuário deve 

procurar dentro da pasta diretório do Maple por uma pasta chamada lib e copiar 

o arquivo convex.m para dentro desta pasta, escolhendo a opção copiar e 

substituir. 

A seguir explicaremos como utilizar o software Maple e o pacote auxiliar 

convex para plotarmos poliedros. Para se plotar um poliedro no Maple temos 

duas formas, uma delas é utilizando a função “convhull” do pacote convex e a 

outra é através da função “intersection”. Para construirmos um poliedro 

utilizando a função convhull devemos abrira tela do Maple e devemos antes de 

mais nada “chamar”o pacote convexna janela de texto do software. Para isso 

utilizaremos o comando with(convex); com o nome do pacote entre parênteses 

e finalizar com ponto e virgula.Ao dar esse comando seguido de um enter, o 

Maple reconhecerá o pacote e imprimirá uma mensagem em azul contendo 

todas as funcionalidades do convex. 

 

Figura 18 

Após essa etapa, já é possível plotar os poliedros. Agora podemos 

utilizar a função “convhull”. Entrando com as coordenadas de m pontos 

escolhidos arbitrariamente pelo usuário, esta função plotará o menor sólido 

convexo que contém esses m pontos. Por exemplo, se considerarmos os 

quatro pontos P1= [1,0,0], P2= [0,1,0], P3= [0,0,1] e P4= [0,0,0], o menor sólido 

convexo que contém esses 4 pontos é um tetraedro (os pontos devem ser 

representados com colchetes e não parêntesis como de costume). Para plotá-

lo com a função convhull, deve-se escolher uma letra que simbolizará esse 

poliedro, por exemplo, P. Na janela de texto, entra-se com o comando abaixo, 

seguido de um enter: 
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P := convhull([1,0,0], [0,1,0], [0,0,1], [0,0,0]); 

Caso o comando tenha sido digitado corretamente, será indicado com a 

palavra POLYTOPE escrito em azul, seguida de alguns números escritos entre 

parênteses, cujo significado explicaremos posteriormente.Para fazer o desenho 

do poliedro dado pela sentença acima vamos utilizar o comando ‘draw(P);’ 

seguido de um enter. 

 

Figura 19 

Caso o leitor tenha curiosidade em saber o significado dos números 

fornecidos na sentença POLYTOPE(3,3,4,4), temos que o primeiro número diz 

respeito a dimensão do ambiente no qual a figura se encontra, neste caso, 3, 

porque só fornecemos pontos pertencentes ao IR³; o segundo número é a 

dimensão da a figura, que também é 3, já que a figura plotada é um sólido 

poliédrico; o terceiro é o número de vértices do poliedro e o quarto e último é o 

seu número de faces. 

Vamos agora descrever as etapas de como montar um poliedro 

utilizando a função intersection. Este comando não utiliza a informação sobre 

os vértices, mas sim das equações dos planos que suportam (contêm) as faces 

do poliedro. Suponha que uma face F de um poliedro é suportada por um plano 

de equação Ax + By + Cz = D. Como é bem conhecido, os vetores [A,B,C]e [-

A,-B,-C] são normais ao plano. Deve-se escolher dentre esses dois vetores, 

aquele que aponta para fora do poliedro, digamos que seja [-A,-B,-C]. A face F 

desse poliedro será identificada pelo Maple através do comando “[-A,-B,-C] 
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≤D”. Como exemplo, vamos plotar o tetraedro da Figura XX usando o comando 

intersection. As faces desse poliedro estão suportadas sobre os planos x = 0, y 

= 0, z = 0 e x + y + z = 1. Primeiramente, devemos abrir a tela do Maple e 

“chamar” o pacote convex na janela de texto do software. Antes de inserirmos 

algum outro dado, devemos determinar vetores normais que apontam para fora 

de cada face do teatreadro. Para cada uma dessas faces, os vetores normais 

que apontam para fora do poliedro são: [-1,0,0], [0,-1,0], [0,0,-1] e [1,1,1,]. 

Assim temos todas as informações que precisamos para utilizarmos a 

função intersection. Temos que escolher uma letra que simbolizará esse 

poliedro, por exemplo, a letra Q. Na janela de texto, entra-se com o comando 

abaixo, seguido de um enter: 

Q:= intersection([-1,0,0] ≤ 0, [0,-1,0]≤ 0, [0,0,-1]≤ 0, [1,1,1] ≤1); 

Caso o comando tenha sido digitado corretamente, será indicado com a 

palavra POLYTOPE escrito em azul. Para fazer o desenho do poliedro dado 

pela sentença acima vamos utilizar o comando draw(P); seguido de um enter. 

Observação: A explicação para o uso do sinal “≤” no comando 

intersection se deve ao fato do Maple não plotar exatamente um poliedro 

(convexo), mas sim um sólido poliédrico. Se Ax + By + Cz = D é a equação de 

um plano que suporta uma das faces de um sólido poliédrico P e digamos que 

[A, B, C] seja o vetor normal que aponta para fora de P, então P está contido 

no semiespaço Ax + By + Cz≤ D. Note que P é determinado pela interseção de 

todos esses semiespaços.  

Para finalizarmos essa seção falaremos da potencialidade que o Maple 

possui para fazer animações (deformações) envolvendo os poliedros. Para 

montarmos uma animação no Maple utilizaremos as funções display, draw, 

intersection, o comando with(plots), os comandos color e transparency para 

definir as cores e transparência e dois comandos relacionados à deformação 

que será feita no poliedro em questão que são seq e insequence, comandos 

esses relacionados ao número de passos que serão realizados para se obter 

as deformações. Nesta ordem  
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1º) comando with(convex); e depois enter, para chamar o pacote que 

lida com poliedros convexos. 

2º) comando with(plots):, com este comando estamos direcionando o 

software para desenhar o que for pedido a seguir. 

            3º) f:= x→ display(draw(intersection([Pf1]≤p1- x, [Pf2]≤p2 – x, ...)), 

transparency = valor entre 0 e 1, color = nome da cor em inglês): 

Onde Pf1, Pf2, ..., Pfne p1,p2,...pn, são as coordenadas das equações 

dos planos associados às faces do poliedro. 

No nosso exemplo fica f:= x→ display(draw(intersection([-1,0,0] ≤ -16/13 

– x, [7,0.2]≤ 14 – 16/13 – x, [0,-1,0] ≤ -16/13 – x, [0,0,-1] -16/13 – x, [1,1,0]≤ 4 – 

16/13 – x )), transparency = 0,9 , color = red): 

 

4º) Terminamos escrevendo esta sentença 

Display(seq(f( t/780, t = 0..80) insequence = true);. Para se fazer a 

sequencia de animações que utilizaremos. 

Depois de escrever estas sentenças na janela de programação e dar um 

enter no final de cada uma será desenhado um poliedro e clicando em cima do 

poliedro aparecerá uma barra como na Figura 20: 

 

Figura 20 

Apertando o botão do play dessa barra o software Maple fará a 

animação do poliedro se deformando fazendo-o diminuir continuamente de 

tamanho.O efeito dessa animação é a seguinte: ao aumentar o valor da 

variável ‘x’, cada plano que suporta as facesdo poliedro é “movido para dentro”. 

Essa ação poderá acarretar numa mudança da estrutura geométrica do 

poliedro, havendo possíveis alterações do número de vértices, faces e arestas 

do mesmo. Note que todos os poliedros que aparecem são convexos. 
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Figura 21 

 

3.2. Proposta de Atividades usando o Maple 

Nesta seção apresentaremos propostas de atividades de ensino da 

Geometria Espacial, algumas delas fazendo uso do Maple. Uma proposta para 

auxiliar os alunos a entender as propriedades espaciais do poliedro e a outra 

proposta para que o aluno possa perceber que a validade da Relação de Euler 

em um poliedro convexo independe de deformações feitas no mesmo. 

Atividade 1: Para esta atividade vamos utilizar o comando convhull 

descrito na seção anterior para construir vários exemplos de poliedros(cubos, 

tetraedros, octaedros, etc.). Selecionando a figura com o mouse e mantendo o 

seu botão esquerdo pressionado, podemos girar e mudar os poliedros 

construídos de posição para assim fazer com que os alunos percebam algumas 

propriedades espaciais de um poliedro, como por exemplo, o fato de ser 

formado por uma reunião finita de polígonos convexos, que os lados desses 

polígonos são as arestas do poliedro e também que os vértices desses 

polígonos são também os vértices do poliedro. 

Ainda nesta atividade, queremos que os alunos percebam algumas 

propriedades, como por exemplo, que a interseção de duas faces quaisquer de 

um poliedro seja uma aresta comum a essas faces, ou um vértice comum, ou 

seja, vazia. Para fechar a atividade, pediremos para os alunos contarem o 

número de vértices, faces e arestas dos poliedros, anotando esses dados para 

cada exemplo de poliedro. Depois pedimos que os alunos comparem, para 

cada exemplo de poliedro, o valor da soma do número de vértices e faces com 

o número de arestas, de modo que eles percebam que V + F = A + 2. 
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Figura 22 

 

Atividade 2: Para esta atividade vamos levar para os alunos um exemplo 

de um poliedro “vazado” feito em madeira e pediremos para que os alunos 

façam com este poliedro o mesmo que fizeram com os poliedros da Atividade 

1. Para assim que os alunos verifiquem que a característica de Euler não é 

igual a 2, para que então possamos questioná-los sobre o porquê houve essa 

mudança com relação aos exemplos da atividade 1. 

Atividade 3: Para esta atividade aproveitaremos alguns conhecimentos 

que o aluno adquiriu na atividade 1, por exemplo saber contar o número de 

vértices, faces e arestas. O foco desta atividade está em fazê-los perceber que 

a Relação de Euler é uma característica que não se perde quando deformamos 

os poliedros.Para levar o aluno a perceber esse fenômeno, vamos plotar um 

poliedro e fazer deformações nele e a cada mudança pediremos para que 

elefaça uma contagem do número de vértices, faces e arestas (veja Figura 23). 

Para cada um dos poliedros que aparecem na animação pediremos que 

os alunos façam a comparação entre a soma V+F com o número de arestas A 

encontrados, para que então eles notem que realmente a condição continua 

válida para todos os poliedros. Com esta conclusão em mãos, explicamos para 

os alunos que a igualdade V+F = A+2 valerá de acordo com o formato do 

poliedro. Quando o poliedro não tiver “buracos” valerá a relação de Euler. A 

partir daí, torna-se natural introduzir o conceito de poliedro convexo. 
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Relembremos que o fato da característica de Euler se manter invariante 

durante as animações acima se deve pelo fato desse número ser um invariante 

topológico, sendo uma propriedade que não se perde quando deformamos 

continuamente um objeto geométrico.  

 

 

Poliedro  Faces Vértices Arestas F+V 

Poliedro 1  5 6 9 5 + 6 = 11 

Poliedro 2 5 5 8 5 + 5 = 10 

Poliedro 3 5 6 9 5 + 6 = 11 

Figura 23 
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Considerações Finais 

 

Para pensarmos no tema deste trabalho levamos, em conta dificuldades 

clássicas que surgem da primeira interação do aluno com o conhecimento 

matemático da Geometria Espacial, dificuldades essas que vão se acumulando 

no decorrer da vida do cidadão que optou por entrar no mercado de trabalho 

como também podem causar deficiências ainda maiores para os que optarem 

pela carreira acadêmica. Essas dificuldades citadas no capítulo 1 deste 

trabalho podem formar cidadãos com alguns tabus como não saber desenhar, 

identificar formas geométricas diferentes das que ele conheceu em sala de aula 

e isto pode levá-lo a ter o pensamento de que não é bom o suficiente para 

assimilar determinado conceito, pois não se tem como gostar de algo que não 

se entende, daquilo que não tem sentido nenhum. Esta é uma das dificuldades 

que este trabalho procurou uma forma de amenizar, pois através da utilização 

do software Maple buscamos um ensino mais dinâmico e que aproxime este 

aluno que se sente a margem durante uma aula de Geometria Espacial, uma 

vez que a aprendizagem ocorre no aluno e não para o aluno. 

Outro assunto muito comentado por este trabalho é como a falta de uma 

definição completa do que é um poliedro acabou acarretando em 

demonstrações incompletas e com alguns equívocos que são repercutidos nos 

livros didáticos que por sua vez repassam conceitos incompletos do que é um 

poliedro. Como foi ilustrado quando fizemos a nossa análise, pois este trabalho 

procurou expor o fato que acaba ficando por conta do aluno decidir se o objeto 

tridimensional que esta sendo observado é ou não um poliedro. Outro fato bem 

interessante que apareceu enquanto pesquisávamos sobre o tema deste 

trabalho é que, embora tenhamos procurado uma demonstração para a 

Relação de Euler que fosse mais elementar e de fácil acesso para o público 

alvo que são os alunos do ensino é não conseguimos chegar a tal 

demonstração que atendesse esses requisitos. 

Embora não tenhamos aplicado na escola as atividades aqui 

apresentadas, acreditamos que as mesmas, ao serem aplicadas nas escolas 

de ensino médio podem contribuir muito para aprendizagem do ensino de 
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geometria espacial, ajudando os alunos a fazerem a transição do conhecimento 

da geometria no plano para a geometria no espaço. Como também pode gerar 

artigos acadêmicos que possam vir a ser publicados trazendo mais 

contribuições para se melhorar a explicação sobre a teoria dos poliedros com a 

aplicação de atividades com softwares dentro da sala de aula, pois como foi 

averiguado neste trabalho, ainda temos um lado sombrio relacionado ao 

conceito de poliedro e uma boa maneira de trazer esse lado sombrio para luz é 

incentivar o estudo. Para assim também tentar levar esses problemas para um 

nível mais elevado de discussão. Com isso, este material pode servir como 

apoio ou aprofundamento do estudo de poliedros no curso de geometria 

espacial da UFRRJ. 

A utilização do software Maple e do pacote convex para essas atividades 

contribui muito para a visualização de figuras geométricas espaciais e para 

descomplicar o entendimento do que é um vértice, uma face ou uma aresta 

como também tornou mais claro o processo de contagem dos vértices, faces e 

arestas. Para com esse conhecimento em mãos e com o devido auxilio do 

professor os alunos consigam deduzir a Relação de Euler fazendo uma 

comparação da soma F+ V que corresponde a soma dos números de faces e 

de vértices com o número de arestas A. Esta atividade contribui muito no que 

diz respeito a auxiliar os alunos a observar e entender as propriedades de 

objetos espaciais que é uma das habilidades que são exigidas tanto nos 

PCNEM como nas diretrizes do  ENEM que são documentos oficiais que falam 

sobre diretrizes para o ensino de todas as disciplinas do currículo escolar e de 

como pretendem avaliá-las. 

Acreditamos que com o desenvolvimento das atividades propostas foi 

possível compreender que a transição do plano para o espaço pode ser feita de 

maneira mais dinâmica e com mais participação dos alunos para que eles com 

mais liberdade possam deduzir algumas propriedades espaciais através de 

uma observação mais detalhada oferecida pelo software Maple em 

funcionamento conjunto com o pacote convex e suas funções auxiliares. 

Contamoscom o fato de que as atividades apresentadas possam ter 

contribuído para um melhor entendimento de que a Relação de Euler é uma 

característica dos poliedros que não se perde quando eles atendem as 
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condições para serem convexos, pois estas atividades trazem os poliedros dos 

quais a relação trata para fora do domínio do quadro e giz, escapando também 

do ato de se decorar os teoremas e as demonstração ensinadas nas salas de 

aula pelos professores.  

  Esperamos também fazer com que os alunos deduzam não só a 

Relação de Euler como também o fato de que para poliedros com “buracos” a 

relação não é sempre válida para assim levá-los a compreenderem que quando 

poliedro não possuir esses “buracos”, mesmo que façamos deformações nele, 

a característica da relação de Euler se mantém. Logo podemos de maneira 

mais natural introduzir o conceito de poliedro convexo depois de 

apresentarmos a Relação de Euler, para com isso tornar natural o surgimento 

da hipótese do poliedro ser convexo. 
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