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RESUMO 

 

A proposta desta monografia é discorrer e refletir sobre as tecnologias educacionais, 

mostrando um pouco sobre sua história e as dificuldades no ensino de geometria espacial 

e a utilização dos softwares educacionais em seu ensino com base nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Foi estudado um software educacional, chamado GeoGebra 3D 

no qual é possível criar atividades lúdicas com o auxílio do computador, proporcionando 

que os alunos interajam entre si e consigam com base no apelo visual e computacional 

entender melhor  o conteúdo e suas propriedades de uma forma dinâmica e interativa. 

Para avaliar a utilização deste software foi avaliado um questionário sobre o GeoGebra 

3D, aplicado para alunos do PIBID da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e 

também para professores da rede pública de ensino. 

Palavras-Chave: Ensino. Geometria espacial, Matemática, GeoGebra 3D. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa foi motivada com base nas dificuldades apresentadas pelos alunos do 

ensino médio no ensino de geometria espacial, na construção de suas propriedades e nos 

sólidos geométricos em três dimensões, a fim de propor uma ferramenta lúdica para ser 

utilizada pelos professores durante as aulas. Os objetivos desse trabalho foram algumas 

ficuldades encontradas na geometria, identificar os problemas de ensino-aprendizagem dos 

alunos, os gráficos, discutindo suas propriedades. 

Nesta monografia será feita uma pesquisa sobre o ensino de Geometria Espacial no 

ensino médio utilizando o GeoGebra 3D, um software educacional que contribui com as aulas 

e possibilita que os alunos interajam entre si e compreendam os conteúdos matemáticos de 

forma lúdica, tirando as aulas do tradicional quadro e giz, levando a um avanço na 

aprendizagem em matemática, e no ensino de geometria espacial. 

Atualmente a utilização de tecnologias como os softwares educacionais vêm 

contribuindo para o ensino, proporcionando que os professores construam um processo 

inovador para a educação matemática, levando os alunos a compreenderem melhor os gráficos 

em três dimensões e suas propriedades. 

Baseado nesta informação, este trabalho será construído a fim de contribuir com o 

processo de ensinoaprendizagem em geometria espacial proporcionando aulas mais dinâmicas 

e interativas, que proporcione aos alunos manipular o programa e suas ferramentas a fim de 

compreender melhor os conceitos e suas propriedades, ou de conteúdos que os alunos sentem 

muitas dificuldades durante as aulas, em que não é utilizado esse recurso didático. 

Consideramos que os alunos sabem mexer no computador para jogar, para utilizar as 

redes sociais, porém, muitas vezes na escola não utilizam o computador como um instrumento 

inovador para o ensino de matemática e saem das aulas sem entender os conteúdos. 

O mais importante nesta ferramenta não é somente o software, no caso o GeoGebra 

3D, e sim como ele será utilizado, para contribuir com o ensino de geometria espacial, 

tornando  muito importante que os professores analisem a proposta metodológica da escola e 

do conteúdo que se deseja ensinar, e elabore atividades que contribuam com as aulas e o 

entendimento dos alunos. 
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Este trabalho será dividido em três capítulos, no primeiro capítulo falaremos sobre as 

tecnologias em educação matemática, mostrando a história, e como elas contribuem com o 

processo de ensino-aprendizagem em matemática. 

No segundo capítulo falaremos sobre o ensino de geometria espacial no Brasil, e as 

dificuldades no ensino de geometria espacial, analisando PARÂMETROS CURRICULARES 

NACIONAIS, e os materiais concretos utilizados em seu ensino, dando ênfase à utilização 

dos softwares educacionais, principalmente ao GeoGebra 3D. 

E por fim no terceiro capítulo, será analisado um questionário aplicado para os 

professores da rede pública e para alunos do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação á Docência), da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sobre o uso do 

GeoGebra 3D e sua utilização nas aulas. 

Finalizando o trabalho, serão apresentadas algumas reflexões e conclusões sobre a 

pesquisa e como o uso destas ferramentas pode contribuir com o entendimento dos alunos, 

mostrando que a geometria e a matemática não são impossíveis de se compreender. 
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Capítulo 1: Tecnologias em educação matemática 

Neste capítulo iremos falar sobre as tecnologias utilizadas na educação matemática e 

como contribuem com a aprendizagem matemática nas escolas, tanto no Brasil como em 

outros países. Podemos observar que os Parâmetros Curriculares Nacionais da Matemática 

para o ensino médio mostram as novas diretrizes para o ensino e salientam o papel dos alunos 

e professores para a discussão de temas com interesse em educação e tecnologia. Segundo 

visto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002, p. 87)): 

Não se pode negar o impacto provocado pela tecnologia de informação e 

comunicação na confi guração da sociedade atual. Por um lado, tem-se a inserção 

dessa tecnologia no dia-a-dia da sociedade, a exigir indivíduos com capacitação para 

bem usá-la; por outro lado, tem-se nessa mesma tecnologia um recurso que pode 

subsidiar o processo de aprendizagem da Matemática. É importante contemplar uma 

formação escolar nesses dois sentidos, ou seja, a Matemática como ferramenta para 

entender a tecnologia, e a tecnologia como ferramenta para entender a Matemática. 

De tal forma percebe-se que o uso das tecnologias de educação deveria estar 

fortemente presente na educação básica, sendo ligadas às competências educacionais como 

metas a serem alcançadas, tornando-se um desafio tanto para os professores quanto para os 

alunos, melhorando assim o ensino e entendimento dos mesmos. 

 

1.1: Como as tecnologias contribuem com o processo de ensino-aprendizagem matemática 

As tecnologias de informação e comunicação podem ser usadas pelos professores em 

sala de aula a fim de promover mudanças na forma em que ensina, possibilitando um melhor 

entendimento dos alunos, contribuindo com processo de ensino-aprendizagem, facilitando 

assim a compreensão dos conteúdos.  Tais ferramentas podem ainda colaborar com a 

visualização em Geometria, desenvolvendo a criatividade e a imaginação dos alunos, tirando 

suas dúvidas. Observa-se com base nas pesquisas feitas e em conversas com professores já 

formados, que uma grande dificuldade dos professores está em atrair a atenção dos alunos 

com o auxílio da tecnologia, sem que o aluno se distraia e fique navegando nas redes sociais.  

Atualmente percebe-se que isto não é impossível, basta o professor buscar atividades 

lúdicas que tirem as dúvidas dos alunos que eles não conseguiram com o caderno e os levem a 

imaginar tais conceitos com as tecnologias. Entendendo os conceitos de uma forma dinâmica 

e atrativa, propondo atividades, tirando dúvidas, levando a tecnologia para a sala  de aula, a 
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fim de dar uma aula mais dinâmica e interativa, sendo mediador e motivador da 

aprendizagem. Segundo Ribeiro (2005, p. 94), “[..] a máquina precisa do pensamento humano 

para se tornar auxiliar no processo de aprendizado”. 

De acordo com Elorza (2012, p52), o professor é colocado em um processo reflexivo a 

fim de dar um novo significado a sua carreira e práticas em sala de aula, fazendo uma 

mediação que envolve três aspectos: o tecnológico que introduz todas as ferramentas 

tecnológicas que podem ser usadas durante as aulas, o pedagógico que se relaciona com a 

maneira que os objetivos e as maneiras que as atividades são desenvolvidas e o formativo que 

é o processo de desenvolvimento das atividades, o que inclui todos os materiais e 

procedimentos utilizados. Assim tais processos devem se relacionar a fim de funcionar em 

harmonia, levando o professor a despertar a curiosidade e o potencial de seus alunos.  

Os professores devem lecionar uma aula diferente que utilize ferramentas 

tecnológicas, jogos e atividades lúdicas que proporcionem uma melhor compreensão dos 

alunos. Um bom exemplo, é o uso do computador, que leva os alunos a um trabalho em 

equipe, tornando os alunos um participante ativo no processo de ensino-aprendizagem, 

reproduzindo novas formas de abordar os conteúdos e ter domínio dos mesmos. De acordo 

com Canavarro (1994, p 64): 

- Elemento de motivação para aumentar o interesse dos alunos pelas aulas.  

- Elemento de moo potencildernização, por fazer parte dos diversos âmbitos da 

sociedade.  

- Elemento de facilitação para realizar tarefas que podem ser feitas manualmente, 

como cálculos e construção de gráficos.  

- Elemento de mudança para criar novas dinâmicas educativas, ou seja, para realizar 

tarefas que seriam difíceis de fazer sem o computador. 

 

Baseado no contexto tecnológico, o autor apresenta a classificações acima e mostra 

que os computadores podem motivar as aulas e contribuir com os professores e o ensino.  

Ao utilizar o computador nas aulas o professor economiza certo tempo para apresentar 

determinados conceitos na matemática, principalmente na geometria, conteúdo que os alunos 

sentem muitas dificuldades, tanto nos gráficos quanto nas propriedades, proporcionando uma 

visualização utilizando os sólidos geométricos, ou até mesmo os feitos e papel ou plástico, 
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que são complicados de representar somente no quadro e fazer com que os alunos enxerguem 

suas propriedades, promovendo assim novas formas de ensinar e aprender, criando situações 

que contribuam com a aprendizagem.  

Pode-se verificar que a instalação de computadores, televisores acesso a internet nas 

escolas, não é sinônimo de tecnologia e ensino de boa qualidade, pelo contrário, caso seja 

usado como “brincadeira” para somente distrair os alunos e passar o tempo, podem camuflar 

as aulas convencionais, o que merece real destaque quando se fala sobre tecnologias na 

educação.  

Para Cannone, Robayna e Medina (2008), a utilização das tecnologias se torna um 

desafio ao professor, pois elas modificam tanto a maneira de ensinar quanto a seleção das 

atividades e tecnologias que serão utilizadas para abordar tais conceitos, levando os 

professores a terem uma formação específica, a fim de atuar nesta nova realidade, com o 

auxílio do avanço tecnológico. Segundo Borba e Penteado, “o professor deve estar preparado 

para enfrentar muitos imprevistos, questões e dúvidas às quais poderá não saber responder, 

muito mais que em aulas sem as tecnologias” (2001, p. 55).  

Um fator importante que deve ser analisado, é que os alunos, devem trabalhar em 

grupo, devendo conversar com seus colegas de fora organizada, a fim de compreender as 

atividades, elaborando o conhecimento com a colaboração das tecnologias de informação, 

tornando os alunos um participante ativo neste processo. Desta forma, existe necessidade da 

formação contínua do professor, pois as TIC permitem novas formas de abordar os conteúdos, 

o que requer um maior domínio da matéria, assim como o conhecimento técnico, pois uma 

combinação de teclas pode levar a um resultado inesperado pelo professor. 

 

1.2: Softwares Educacionais e o ensino de matemática 

Segundo Gardner (1985) cada pessoa é dotada de um conjunto de competências, de 

forma individual, o que mostra que nem todas aprendem da mesma forma e cabe ao professor 

propor alternativas que colaborem com o desenvolvimento de tais competências, conduzindo 

seu conhecimento como um todo e não em partes. Atualmente vivemos em uma sociedade 

tecnológica, e segundo Pressman (2000) os softwares estão presentes em vários aspectos da 
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vida cotidiana, tanto na cultura, nos negócios, nas atividades diárias entre outras, de forma 

necessária e imprescindível.  

Os softwares educacionais têm uma definição muito importante e diversificada no 

processo de ensino-aprendizagem, contribuindo com as aulas, tornando-as mais lúdicas e 

compreensíveis. Giraffa (1999) defende que a utilização de todos os programas educacionais, 

mostrando uma metodologia dinâmica que auxilie nas dificuldades dos alunos, podendo ser 

utilizado durante as aulas. Lorenzato (1995, pág 5) nos mostra que: 

A Geometria está por toda parte [...] mas é preciso conseguir enxergá-la [...]. Mesmo 

não querendo, lida-se no cotidiano com as ideias de paralelismo, perpendicularismo, 

semelhança, proporcionalidade, medição (comprimento, área, volume), simetria: 

Seja pelo visual (formas), seja pelo uso no lazer, na profissão, na comunicação oral, 

cotidianamente se está envolvido com a Geometria. 

Segundo ela, a educação geométrica é necessária para o desenvolvimento das crianças, 

pois, muitas situações cotidianas dependem da percepção espacial, valorizando o descobrir e o 

experimentar.  Atualmente os alunos encontram muitas dificuldades em aprender matemática, 

principalmente em geometria, pois, muitas vezes é ensinada de forma mecânica sem utilizar 

as ferramentas digitais, os softwares educacionais, aplicativos que visam diminuir tais 

dificuldades, deixando o ensino mais lúdico e compreensível. 

Ter numa escola um computador ligado à internet é parte de uma grande superação 

dos obstáculos buscando assim, uma aula mais visual, desenvolvendo as habilidades do 

estudante e a construção do conhecimento. 

           Tal ferramenta permite que os alunos compreendam os conceitos, inclusive os 

geométricos, construindo uma metodologia diferente, prática, que os levem a estimular a 

criatividade e o pensamento lógico, levantando novas práticas pedagógicas, a fim de, 

proporcionar que os professores alcancem seus objetivos no ensino e possibilite que os alunos 

tenha uma aprendizagem significativa. 

Os professores devem compreender que os recursos digitais colaboram com as aulas e 

isso não implica que ira substituir os recursos tradicionais como o livro didático, o quadro, 

entre outros.  Para que essa ferramenta funcione não basta somente que os professores levem 

seus alunos para um laboratório, cabe a ele estar com computadores munidos de softwares 
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educacionais adequados aos conteúdos abordados, tais como os utilizados na abordagem da 

geometria espacial. 

Como neste trabalho estamos falando sobre geometria espacial vamos utilizar o 

GeoGebra 3D que é um software dinâmico que permite construir figuras algébricas e 

geométricas de forma interativa, deixando as aulas mais dinâmicas e visuais, permitindo que 

os alunos visualizem suas propriedades e tire suas dúvidas com o auxílio de aplicativos fáceis 

de se arrumar e instalar. De acordo com Garcia (2005): 

A facilidade da aquisição desses aplicativos e a mudança de paradigma por parte do 

professor de matemática na era digital faz toda a diferença do uso das tecnologias 

digitais na ação pedagógica, com vistas a examinar e adotar as abordagens de ensino 

pautadas na proposta curricular e que possibilitem a produção, apropriação e 

estabelecimento do saber. 

 

Outra ferramenta utilizada para contribuir no processo de ensino-aprendizagem são os 

jogos, que geralmente são utilizados com o intuito de desafiar e motivar os alunos, fazendo 

uma “competição” com o computador e os colegas, explorando a exploração autodirigida e 

por meio de uma reflexão lúdica, construir a maneira ais divertida de aprender. 

Valente mostra que os jogos têm a função de envolver o aluno em uma competição 

que pode dificultar o processo da aprendizagem uma vez que, enquanto estiver jogando, o 

interesse do mesmo está voltado para ganhar o jogo e não para a construção do conhecimento 

e das estratégias envolvidos no mesmo. Sem essa consciência é difícil uma mudança na forma 

de ensinar e para que essa compreensão aconteça é necessário que o professor planeje e 

escreva as diversas situações que os alunos apresentam durante o jogo e, em outro momento 

discuta tais dificuldades, apresentando os desafios com o objetivo de dar a eles condições, 

para que ele mesmo compreenda o que está acontecendo. 

De acordo com Bittar, (2000, p. 89), podemos verificar que “neste tipo de software 

existe uma interatividade entre o aluno e a máquina que se baseia principalmente na teoria 

‘estímulo-resposta’: se o aluno acerta a resposta ele ganha um prêmio simbólico, caso 

contrário ele é punido”. 

Diante do aumento do conhecimento científico e dos avanços tecnológicos, percebe-se 

o uso dos softwares educacionais para o ensino em matemática é de extrema importância, 
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devido a permanente atualização sendo um grande desafio ao professor saber o que fazer e 

como trabalhar com tais ferramentas, tendo domínio em informática e conhecimentos da área, 

estabelecendo relações entre o cotidiano e o uso das tecnologias e particular o computador. 

Percebe-se que o computador está chegando cada vez mais às escolas, porém, não 

basta dotar as escolas com uma infraestrutura básica de informática, o mais difícil e 

importante é capacitar os professores, sendo fundamental investir em suas condições de 

trabalho garantindo um processo contínuo de aprendizagem e as condições de se atualizarem e 

aprenderem. De acordo com Valente (1999, p.24), “Não se trata de criar condições para o 

professor dominar o computador ou o software, mas sim auxiliá-lo a desenvolver 

conhecimento sobre o próprio conteúdo e sobre como o computador pode ser integrado no 

desenvolvimento desse conteúdo”. 

Para o autor, um grande desafio do professor de matemática, hoje, é o de trabalhar 

com os seus alunos a habilidade de pensar matematicamente, de forma a tomar decisões 

baseando-se na relação entre o sentido matemático e a situação do problema. Cabe ao 

professor utilizar o computador como uma ferramenta que pode realmente contribuir para o 

ensino e que ofereça possibilidades para o aluno construir uma ponte sólida entre os conceitos 

matemáticos e o mundo. Desta maneira, percebe-se que a aprendizagem depende de ações que 

caracterizem o “fazer matemática”, tais como: experimentar, interpretar, visualizar, induzir, 

conjecturar, abstrair, generalizar e, enfim demonstrar. É levar os alunos a agirem 

diferentemente de seu papel passivo frente a uma apresentação formal do conhecimento e 

propriedades, exigindo no máximo memorização e repetição, não havendo construção do 

conhecimento matemático. Segundo Freitas (2000, p. 108), “vários discursos pedagógicos 

estão assinalando que devemos formar indivíduos ‘críticos, pensantes e criativos’”, porém, 

para que isso ocorra, é necessário encontrar formas adequadas e coerentes de “gerenciar” as 

informações.  

Os educadores devem ensinar, não somente por serem detentores de informações, e 

sim por saber onde e como solucionar problemas práticos e teóricos, provocando e ampliando 

as possibilidades de seus alunos. Ao escolher um software, os professores devem seguir 

elementos norteadores, que auxilie o professor na orientação das aulas, mostrando o caminho 

certo a seguir para uma boa compreensão, tais como: A lei de diretrizes e bases (LDB), os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 
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entre outros consagrados sobre ensino e aprendizagem em matemática. De acordo com 

Hernandes (1998): 

Antes de se utilizar um software com os alunos, é preciso analisá-lo tanto em relação 

a aspectos estéticos e técnicos como pedagógicos. Isto implica em escolher um 

software que atenda às necessidades dos alunos e aos objetivos do ensino-

aprendizagem. Além disso, é necessário que a aplicação do software seja de maneira 

adequada, isto é, que haja o melhor aproveitamento da relação entre o software e o 

ambiente criado para a sua exploração. 

 

Com base nesta pesquisa percebemos que os softwares educacionais são ferramentas 

importantes e fundamentais para a construção do conhecimento, e os professores devem 

considerá-los aliados, a fim de dar aulas diferentes e práticas que levem seus alunos a 

compreensão e amadurecimento dos conteúdos abordados em sala de aula. 

Logo se percebe que os softwares educacionais contribuem com a aprendizagem de 

forma lúdica, levando aos alunos a abstrair as fórmulas e construir suas propriedades com o 

auxílio dos gráficos e do apelo visual.  

No próximo capítulo deste trabalho iremos falar um pouco sobre o ensino de 

geometria espacial no Brasil, fazendo uma abordagem teórica das dificuldades e do ensino. 
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Capítulo 2: O Ensino de geometria espacial no Brasil 

Este capítulo apresenta a revisão bibliográfica de autores que tratam sobre o ensino de 

geometria espacial no Brasil, mostrando as dificuldades, dando ênfase ao PCN, as atividades 

lúdicas e a história de como é abordado tal conteúdo no ensino médio.  

O ensino de geometria espacial atualmente é um pouco complicado devido à falta de 

contextualização do tema nas escolas, que é dado muito rápido, sem explorar suas 

propriedades e sua relação de causa e efeito com a geometria plana. Tal conteúdo é muito 

importante para que o aluno aprenda a desenvolver sua capacidade de abstração, já que se 

trata de um plano em 3D (3 dimensões) e com isso, conseguir resolver problemas do seu 

próprio dia a dia que envolva geometria e suas propriedades.  

Diante da realidade do ensino que temos no Brasil hoje, vale a pena refletir sobre o 

ensino de geometria e os objetivos que podemos alcançar com tal conteúdo e propriedades. 

Pode-se verificar que nos exames vestibulares no Brasil o desenho geométrico, a geometria 

plana e a espacial são temas muito abordados nas provas de arquitetura, engenharia, 

matemática entre outras o que torna seu ensino cada vez mais importante para os alunos. 

 

2.1: A história e dificuldades no ensino de geometria espacial 

Segundo Nasser (1992), pode-se verificar que geometria é um tema pouco abordado 

nas escolas tanto no ensino fundamental como no ensino médio, tornando difícil para o 

professor lecionar tal conteúdo e o discente aprender, dificultando o processo de ensino-

aprendizagem em geometria plana e principalmente a espacial. 

 De acordo com Viana (2000) e Nasser (1992) os alunos encontram muitas 

dificuldades em reconhecer figuras geométricas, tanto planas como espaciais que são 

desenhadas em três dimensões, dificultando assim a aprendizagem, refletindo nesse abandono 

encontrado nas escolas.  

Tais autores têm chamado a atenção sobre esse erro, mostrando a importância de tais 

conteúdos no dia a dia dos alunos, propondo formas de aperfeiçoar esse ensino e levar os 



 

18 

 

alunos a compreenderem importantes tópicos e propriedades da geometria espacial com uso 

de atividades e a manipulação de objetos lúdicos como sólidos geométricos entre outros. 

Pesquisas mostram que os alunos de ensino médio encontram muitas dificuldades na 

matemática ensinada nas escolas, porém, mesmo com tais dificuldades é possível aprender 

geometria, basta um ensino mais lento, demonstrando as propriedades e suas reais 

importâncias aos alunos, fugindo do tradicional quadro e giz, utilizando materiais concretos, 

palpáveis, levando-se em consideração pelos professores, que os alunos não aprendem todos 

no mesmo tempo, cada um tem suas dúvidas e aprendem em seu determinado tempo. Segundo 

Krutetsky, (1976, p.32), “algumas vezes a Geometria Espacial é trabalhada separadamente da 

matemática, o que leva o aluno a não desenvolver habilidades como, noção espacial, 

raciocínio dedutivo e representação geométrica“. 

Tal citação de Krutetsky mostra que em determinadas escolas a geometria é separada 

da álgebra e da matemática, sendo ensinado de forma separada, o que dificulta a 

aprendizagem e não desenvolve a noção espacial, o raciocínio geométrico e suas 

propriedades, o que torna mais difícil o trabalho do professor ao ensinar geometria. 

Segundo a teoria Vygotskyana (REGO, VYGOTSKY, 1994) pode-se afirmar que os 

conceitos geométricos constituem a segunda categoria da aprendizagem, mais 

especificamente o “conceito formal”, pois são frutos do que os alunos aprendem e constroem 

na escola, diferente dos conceitos espontâneos que podem ser adquiridos fora do ambiente 

escolar.  

O autor mostra em suas pesquisas que os conceitos cotidianos relacionam as palavras  

com os objetos que se referem aos conceitos científicos, e fazem uma relação de palavras com 

palavras, pois, para entender tais conceitos tem que haver uma ligação entre eles a fim de um 

ensino mais dinâmico.  

Em alguns lugares e escolas, os professores encontram certas dificuldades para 

lecionar geometria por não fazer uma relação entre a vida cotidiana de seus alunos e o 

conceito de geometria e suas propriedades levando os alunos a abstrair e auxiliar na 

compreensão dos mesmos, desenvolvendo-se habilidades e a capacidade de resolver 

problemas e conceitos geométricos. 
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2.2: Parâmetros Curriculares Nacionais 

Entende-se a importância do ensino em matemática, o que é muito discutido no meio 

educacional, porém como visto na prática e em diversas pesquisas, algumas crianças e 

adolescentes enfrentam muitas dificuldades em determinados conteúdos matemáticos e 

geométricos, o que faz com que os professores de acordo com o PCN tentem lecionar de uma 

forma mais clara com exercícios e atividades lúdicas, proporcionando um melhor 

entendimento dos mesmos desde o ensino primário.  

O ensino de geometria em nossas escolas primárias, segundo Alarcón (1978), se reduz 

a fazer com que os alunos memorizem figuras, seus nomes e as fórmulas que servem para 

calcular áreas e volumes de sólidos, o que dificulta o processo de ensino aprendizagem, visto 

que o objetivo descrito no PCN matemática o aluno deve: 

 

fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos do ponto de 

vista do conhecimento e estabelecer o maior número possível de relações entre eles, 

utilizando para isso o conhecimento matemático (aritmético, geométrico, métrico, 

algébrico, estatístico, combinatório, probabilístico); selecionar, organizar e produzir 

informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las criticamente (BRASIL, 1998, 

p. 37) 

Considerando tais objetivos podemos afirmar que os professores necessitam estar 

confiantes e bem preparados no exercício de sua profissão para assim exercer o que propõe tal 

documento sem centrar o ensino em fórmulas e nomenclaturas geométricas, tomando os 

exercícios e atividades como o ponto central, fugindo do tradicional “quadro e giz” 

estabelecendo-se uma relação da geometria com outras áreas da matemática tendo como base 

o PCN.  

         Ainda segundo Alarcon, a criança deve construir suas primeiras noções de geometria 

espacial através dos sentidos e movimentos de forma a compreender que o pensamento 

geométrico e dá em um primeiro momento através da visualização e forma dos objetos. 

Percebe-se que com o auxílio de diversas atividades a criança começa a reconhecer as 

formas geométricas por suas propriedades e não manipulação de fórmulas. Com isso, o 

professor deve propor situações em que os discentes tenham que pensar geometricamente a 

fim de resolver tais problemas baseando-se nas propriedades.  
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Segundo o PCN, a Matemática é importante para a vida das pessoas em sociedade, 

formando o desenvolvimento intelectual e cultural. A Matemática está ligada a medidas e 

números, e estes estão intimamente ligados ao estudo e composição de esculturas, pinturas e 

obras de arte, o que mostra a alunos que os conteúdos geométricos conduzem a resolução de 

situações e problemas do seu cotidiano.  

O estudo da Geometria deve possibilitar aos alunos o desenvolvimento da 

capacidade de resolver problemas práticos do cotidiano, 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. Também é um estudo em que os alunos podem ter uma 

oportunidade especial, com certeza não a única, de apreciar a faceta da Matemática 

que trata de teoremas e argumentações dedutivas. Esse estudo apresenta dois 

aspectos – a geometria que leva à trigonometria e a geometria para o cálculo de 

comprimentos, áreas e volumes. (p.19) 

Entretanto ao nos depararmos com a realidade nas escolas e percebe-se que o ensino 

de geometria espacial é preso a muitas fórmulas e com isso, a maioria dos discentes 

encontram dificuldades no tema e não consegue relacionar os conceitos, propriedades, 

identificar os sólidos e estabelecer as relações entre eles, sendo uma lacuna dos conceitos 

básicos da geometria plana e espacial.  

           Sabemos que os alunos precisam juntar a teoria e a prática, explorando conhecimentos 

através de situações-problemas, pondo em prática o que aprenderam na teoria para assim 

superar seus obstáculos e dificuldades e com base em suas curiosidades aprenderem cada vez 

mais e cabe ao educador pôr em prática o que sabem levando desafios matemáticos, 

construindo novos conhecimentos e desenvolvendo o raciocínio lógico proporcionando aos 

alunos abstrair informações e compreender assim conceitos geométricos.  

 

2.3: Materiais didáticos utilizados no ensino de geometria espacial 

Atualmente observa-se a preocupação dos professores em inserir materiais concretos a 

fim de contribuir com a melhoria no ensino de geometria espacial. Neste capítulo, serão dados 

alguns exemplos de materiais que podem ser usados pelos professores nas aulas de geometria 

espacial, contribuindo com a aprendizagem dos alunos.  
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1º Material: Garrote e varetas 

Esse material consiste em construir poliedros com garrotes utilizados geralmente em 

hospitais como vértices e as varetas como arestas, mostrando aos alunos suas propriedades e 

os levando a construir sólidos. 

 

Figura 1 (Garrotes e varetas) 

https://www.google.com.br/search?hl=ptPT&biw=1242&bih=535&tbm=isch&sa=1&ei=68omWvmrNcmYwAS

_7LTABw&q=garrotes+e+varetas&oq=garrotes+e+varetas&gs_l=psyab.3...6129.6129.0.7219.1.1.0.0.0.0.148.14

8.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.CKD2Oe0agPE#imgrc=A-qjfQxe8BZd3M 

 

 

2º Material: Sólidos geométricos 

Os sólidos geométricos são considerados muito importantes nas aulas de geometria 

espacial, pois ao manipular esse material a percepção espacial dos alunos é ampliada, já que o 

professor deixa os mesmos em contato direto com os objetos, observando suas formas e 

propriedades.  

Nota-se também que os alunos aprendem a fazer as construções a eles propostas pelos 

professores, permitindo assim resolver problemas utilizando os conceitos mais básicos, 

evitando, desta forma, decorar as fórmulas. 

https://www.google.com.br/search?hl=ptPT&biw=1242&bih=535&tbm=isch&sa=1&ei=68omWvmrNcmYwAS_7LTABw&q=garrotes+e+varetas&oq=garrotes+e+varetas&gs_l=psyab.3...6129.6129.0.7219.1.1.0.0.0.0.148.148.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.CKD2Oe0agPE#imgrc=A-qjfQxe8BZd3M
https://www.google.com.br/search?hl=ptPT&biw=1242&bih=535&tbm=isch&sa=1&ei=68omWvmrNcmYwAS_7LTABw&q=garrotes+e+varetas&oq=garrotes+e+varetas&gs_l=psyab.3...6129.6129.0.7219.1.1.0.0.0.0.148.148.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.CKD2Oe0agPE#imgrc=A-qjfQxe8BZd3M
https://www.google.com.br/search?hl=ptPT&biw=1242&bih=535&tbm=isch&sa=1&ei=68omWvmrNcmYwAS_7LTABw&q=garrotes+e+varetas&oq=garrotes+e+varetas&gs_l=psyab.3...6129.6129.0.7219.1.1.0.0.0.0.148.148.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.CKD2Oe0agPE#imgrc=A-qjfQxe8BZd3M
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Figura 2 (Sólidos geométricos) 

 

https://www.google.com.br/search?hl=ptPT&biw=1242&bih=535&tbm=isch&sa=1&ei=68omWvmrNcmYwAS

_7LTABw&q=s%C3%B3lidos+geom%C3%A9tricos&oq=s%C3%B3lidos&gs_l=psyab.3.0.0l10.2546.7575.0.9

285.23.11.0.2.2.0.180.904.0j7.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..15.7.663....0.5B1PhUc-obY#imgrc=PN4PT_l8QrmJVM: 

 

 

 

 

3º Material: GeoGebra e GeoGebra 3D 

O GeoGebra1 é um software educacional que proporciona aos professores darem uma 

aula diferenciada. Segundo Piaget, as observações e atuações do indivíduo, movidos pela sua 

vivência constroem sua lógica e percepção. Para Papert (1985, p.73), “essa construção se 

concebe pela participação de um instrumento, o computador, mediado intencionalmente para 

esse fim, o de construir o conhecimento. O professor, nesse processo, é mediador [...]”. 

O GeoGebra é mais utilizado para o ensino de geometria plana, mas como grande 

parte das dúvidas dos alunos parte da geometria plana, é uma ferramenta que pode ser 

utilizada para mostrar aos mesmos algumas propriedades e com isso, dar prosseguimento para 

o ensino de geometria espacial. 

Já o GeoGebra 3D é utilizado para contribuir com os professores em suas aulas, 

tornando-as mais dinâmicas e interativas, fazendo com que os estudantes possam visualizar as 

figuras em três dimensões, além de conseguir analisar os dados algébricos para uma melhor 

compreensão dos conceitos e conteúdos abordados no ensino de geometria espacial. 

                                                           
1 www.geogebra.org.br 

https://www.google.com.br/search?hl=ptPT&biw=1242&bih=535&tbm=isch&sa=1&ei=68omWvmrNcmYwAS_7LTABw&q=s%C3%B3lidos+geom%C3%A9tricos&oq=s%C3%B3lidos&gs_l=psyab.3.0.0l10.2546.7575.0.9285.23.11.0.2.2.0.180.904.0j7.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..15.7.663....0.5B1PhUc-obY#imgrc=PN4PT_l8QrmJVM
https://www.google.com.br/search?hl=ptPT&biw=1242&bih=535&tbm=isch&sa=1&ei=68omWvmrNcmYwAS_7LTABw&q=s%C3%B3lidos+geom%C3%A9tricos&oq=s%C3%B3lidos&gs_l=psyab.3.0.0l10.2546.7575.0.9285.23.11.0.2.2.0.180.904.0j7.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..15.7.663....0.5B1PhUc-obY#imgrc=PN4PT_l8QrmJVM
https://www.google.com.br/search?hl=ptPT&biw=1242&bih=535&tbm=isch&sa=1&ei=68omWvmrNcmYwAS_7LTABw&q=s%C3%B3lidos+geom%C3%A9tricos&oq=s%C3%B3lidos&gs_l=psyab.3.0.0l10.2546.7575.0.9285.23.11.0.2.2.0.180.904.0j7.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..15.7.663....0.5B1PhUc-obY#imgrc=PN4PT_l8QrmJVM
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Figura 3 (Atividade no GeoGebra) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os professores têm o desafio de levar aos alunos os conteúdos, tais como volumes e 

áreas, propriedades do cubo, da pirâmide, do cilindro e das esferas de uma forma lúdica que 

atraia a atenção dos alunos e proporcione ao professor uma aula interativa que tire as dúvidas 

dos alunos. Os mesmos devem enxergar que a matemática não é um “bicho de 7 cabeças” e 

que o computador não serve só para mexer em redes sociais, podendo ser utilizado para 

aprender matemática. 

 

Figura 4 (Atividade no GeoGebra3D) 

Fonte: Foto reproduzida pela autora. 

 

2.4 - O GeoGebra 3D e o ensino de geometria espacial 

Nesta seção, iremos falar sobre um fantástico software educacional que muito 

contribui com o ensino de geometria espacial, o GeoGebra 3D, que proporciona construir 
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sólidos, superfícies e curvas tridimensionais, o que no papel, muitas vezes se torna difícil de 

ser desenhado podendo calcular o comprimento, área, volumes e suas interseções.  

A versão do software utilizada neste trabalho possui uma janela adicional em relação 

às versões anteriores, a qual foi amplamente explorada durante essas atividades, que é a janela 

de visualização tridimensional (3D). Esta janela de visualização permite uma exibição 

tridimensional com ferramentas adicionais para esta função, porém mantendo os mesmos 

recursos de manipulação que as versões anteriores do software já possuíam. 

Com o auxílio deste programa, dos gráficos tridimensionais e seus comandos, serão 

discutidas ferramentas para o ensino de geometria espacial, proporcionando uma melhor 

compreensão dos alunos sobre seus gráficos, que muitas vezes acham difíceis de desenhar e 

suas propriedades.  

2.4.1: O ensino de geometria espacial de uma forma lúdica, utilizando o software educacional 

GeoGebra 3D.  

Atividades lúdicas podem abrangir atividades descontraídas, despretensiosas e que não 

exigem obrigação de serem feitas pelas pessoas. Considerando o ensino da geometria espacial 

envolvendo alguma forma de divertimento e/ou jogos, esta seção visa apontar algumas formas 

de acesso à disciplina, usando essa metodologia de ensino. 

Como se sabe, os alunos estão acostumados com a tecnologia e suas linguagens e é 

necessário apenas direcioná-los no uso com relação à parte escolar. Dessa forma, deve-se 

apresentar o software Geogebra aos alunos, passando por suas funcionalidades em 2D (duas 

dimensões), para em seguida, mostrar a eles todas as funcionalidades que ele possui em 3D 

(três dimensões) (BRAGANÇA, 2014). 

É grande a importância da Geometria para o desenvolvimento do homem. O próprio 

PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) dá ênfase a essa premissa. Com ela, o aluno tem a 

possibilidade de desenvolver a abstração, problemas práticos encontrados no cotidiano e 

reconhecer propriedades das formas geométricas, sendo potencializadas a capacidade de 

imaginação, noções de projeção e visão espacial.  

A realidade de muitas escolas, hoje, para o ensino de Geometria Espacial, segundo 

Machado (2010), ainda reflete, e muito, as características de uma Didática tradicional, onde os 
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educandos ainda trabalham com fórmulas e não conseguem relacionar os conceitos da 

disciplina, identificar quais elementos compõem o sólido em análise e, muito menos, 

relacionar dois sólidos diferentes. Ficam evidenciados, nesse tipo de didática, a deficiência no 

ensino de conceitos primários de Geometria Plana e aspectos introdutórios da Espacial. 

Os discentes encontram grande dificuldade em reconhecer figuras geométricas (planas 

e 3D) e isso pode acontecer devido à desatenção do professor com relação ao ensino da 

disciplina, bem como, no processo de formação do mesmo, pois, não se trabalha com o 

desenho geométrico e representações em duas e três dimensões, em seu curso. 

Os obstáculos no aprendizado podem se dar pelo motivo supracitado e também pelas 

dificuldades de visualização, a partir de aulas teóricas. Segundo Machado (2010 p.48): 

 

Os softwares matemáticos permitem superar esse impedimento. Eles podem 

atuar como ferramentas na superação de problemas com a Geometria 

Espacial, no sentido de melhorar a visualização, tornar a aula mais dinâmica 

e possibilitar aulas mais atraentes, interativas e com mais recursos.  

 

O Geogebra é um software que pode ser usado nos Ensinos Fundamental, Médio e 

Superior e tem em sua constituição, aplicações que utilizam tabelas, gráficos, cálculo, álgebra, 

geometria e estatística (SILVA, 2015). Ele é um software gratuito, multiplataforma e escrito 

em Java e compatível com diversos sistemas operacionais, como Windows, Linux e Mac. 

Ele foi criado por Markus Hohenwarter em 2001, na Áustria, na Universidade de 

Salzburg. Segundo Silva (2016), ele é utilizado em aproximadamente, 190 países e foi 

traduzido para 55 idiomas e existem 62 Institutos Geogebra para dar suporte ao programa. 

Estima-se 300.000 downloads mensais.  

As funcionalidades 3D do Geogebra funcionam de forma bem semelhante às do 2D, 

sendo possível realizar as construções definidas pelo próprio software ou utilizar comandos 

visando elaborações mais complexas. 

O Geogebra 3D permite o uso de uma metodologia lúdica no ensino da Matemática, 

pois, os alunos passarão a estudar a Geometria Espacial, de uma forma totalmente divertida, 

legal, participativa e apoiada em recursos tecnológicos.  
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Figura 4 – Interface do software Geogebra 3D 

Fonte: Dal Zotto (2013,p.39) 

 

Segundo o trabalho de Dal Zotto (2013), os prismas, figuras espaciais bastante comuns 

no estudo de Geometria Espacial, são apresentados de uma forma totalmente diferente das 

aulas tradicionais, bastante interativa. Fica muito fácil entender os elementos vértice, face e 

aresta, tendo em vista que os alunos, agora, podem ver, de forma gráfica, o que estão 

aprendendo. Observa-se, também, que fica muito mais fácil, apresentar a relação de Euler V – 

A + F = 2, inclusive com a oportunização de manipular o poliedro virtual.  

 

                                    Figura 5 – Prismas na Janela de Visualização 3D 

                                                 Fonte: Dal Zotto (2013 p.42) 

 

           Como já foi mostrado, o quesito visualização é muito importante na Geometria 

Espacial. Aulas que se apoiam em fórmulas e no quadro, dificilmente, terão êxito neste 

conteúdo, pois, ele é bastante relacionado à manipulação e visual.  

Segundo Dos Santos e Barbosa (2017), os educandos gostam de atividades 

diversificadas e o softwares permite ensinar geometria dinamicamente, trazendo as 
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características de aulas instigantes, ativas e atrativas, com mais um ingrediente importante, a 

construção do próprio aprendizado pelo aluno.  

 

Figura 6 – Construção de sólidos dinamicamente. 

Fonte: Dos Santos (2015, p51) 

 

 

Outro aspecto relevante é que o software permite que o aluno possa fazer e visualizar 

as suas planificações, compreendendo para o entendimento do assunto e a compreensão da 

Geometria Espacial como um todo.  

 

Figura 7 – Planificação de sólidos. 

Fonte: Dos Santos (2015, p,55) 

 

Além das possibilidades acima citadas, o site Tics na matemática (2015) fala da 

utilização do Geogebra 3D, através dos applets para download, que possibilitam realizar jogos 

e inclusive construir um dado a partir da utilização do Geogebra 3D.  

O uso deste software contribui com a visualização no ensino de geometria espacial, 

levando os alunos a trabalharem em grupo e tirarem todas as suas dúvidas com os professores.  
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Cubo construído a partir do Geogebra 3D 

Fonte: http://ogeogebra.com.br/arquivos/17_dado.pdf 
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Capítulo 3: Aplicação do questionário de perguntas sobre o GeoGebra 3D 

Neste capítulo será comentado sobre a aplicação de um questionário para professores 

da rede pública e para alunos do PIBID sobre o uso do GeoGebra 3D em aulas de matemática 

da rede pública. Considerou-se necessário aplicar um questionário investigativo para os 

alunos, com o objetivo de obter reflexões dos mesmos sobre as perguntas, sobre sua 

utilização, e assim analisar os resultados que podem ser obtidos durante as atividades 

aplicadas nas aulas. 

A construção de tal questionário foi inspirada numa abordagem qualitativa - descritiva, 

buscando analisar o que os professores e futuros professores conhecem sobre o software e se 

acham válidas e proveitosas sua a utilização no ensino de conceitos matemáticos, 

principalmente no ensino de geometria espacial. 

Esse questionário foi aplicado para vinte e um alunos do PIBID e também para quatro 

professores de matemática de ensino médio que atuam na rede pública. No questionário 

constavam as seguintes perguntas: 

 

1 Há quanto tempo se formou, e em que tipos de escolas trabalham? Fez faculdade pública 

ou particular? 

2 Ao longo de sua graduação chegou a fazer alguma disciplina voltada para o uso de 

tecnologias educacionais? 

3  Chegou alguma vez a fazer algum curso ou formação continuada que englobasse o uso de 

tecnologia ou especificamente o GeoGebra?  

4  Você se considera experiente com o uso de tecnologia? Como se avaliaria em relação ao 

uso do GeoGebra: 

5 É interessante aliar o GeoGebra 3D em aulas de matemática no ensino médio? 

6 Quais conteúdos podem ser abordados com o auxílio deste software? 

7  Como o software educacional GeoGebra 3D pode ser utilizado em sala de aula?  

 

8- Concorda ou Discorda?  

        Faça um X onde lhe parece mais adequado ao avaliar cada afirmativa a seguir. 
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Um dos cuidados tomados na elaboração do questionário foi explicar porque foi criado 

e estava sendo passado, buscando não criar um documento muito extenso que assustasse as 

pessoas ao responder, ordenando as perguntas, buscando assim, uma sequência lógica. 

Buscou-se potencializar o ensino de conceitos matemáticos através do uso do software 

educacional GeoGebra 3D, abordando os conceitos ligados ao ensino de geometria espacial, 

tema desta monografia, em busca de analisar se os professores já formados e os pibidianos 

(futuros professores), conheciam o software e se utilizariam em sala de aula, buscando um 

ensino mais lúdico com o auxílio do computador. 

Outro ponto importante na sua elaboração foi evitar colocar o nome das pessoas, a fim 

de não deixá-las constrangidas e com medo de responder o questionário. O mesmo foi 

construído com perguntas fáceis e objetivas sobre o tema deste trabalho “O ensino de 

geometria espacial com o GeoGebra 3D”, buscando respostas esclarecedoras que 

contribuíssem com a pesquisa. 

Com base nas respostas apresentadas e no dinamismo proporcionado pelo GeoGebra, 

percebemos que ele atrai bastante atenção dos professores, revelando-se um recurso 

importante na visualização dos sólidos geométricos, auxiliando os alunos de forma positiva, 

 Concorda 

totalmente 

Concorda 

parcialmente 

Discorda 

parcialmente 

Discorda 

totalmente 

Usar o GeoGebra 3D 

contribui com o ensino de 

geometria. 

 

    

É mais difícil para os alunos 

entenderem as figuras 

geométricas com o  

GeoGebra  3D. 

    

Os alunos deduzem melhor 

as propriedades das figuras 

geométricas com o  

GeoGebra  3D. 

    

Os alunos visualizam melhor 

as figuras geoétricas usando 

o  GeoGebra  3D. 

    

Os alunos têm dificuldade em 

usar o  GeoGebra  3D. 

    

É fácil usar o  GeoGebra  3D.     
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principalmente na construção de alguns conceitos revelando-se um recurso importante na 

visualização de suas propriedades. 

Ao longo da pesquisa, percebemos que em aulas realizadas sem o uso de recursos de 

visualização como o GeoGebra material utilizado durante essa pesquisa, os alunos teriam 

dificuldades em visualizar os gráficos e suas propriedades e assim, organizar a construção do 

conhecimento, principalmente envolvendo conceitos geométricos em três dimensões. 

Destacamos ainda que a utilização desse material permite aos alunos dar-se conta de como as 

construções geométricas apresentadas possuem relação com os cálculos matemáticos 

realizados nos livros e apresentados nas aulas, tornando a aula mais dinâmica e 

compreensível, sem a manipulação imediata de fórmulas prontas, caracterizando assim a 

matemática como uma disciplina em constante construção.  

        Agora iremos fazer uma análise do questionário, pergunta a pergunta, sobre as respostas 

dos alunos e professores. A primeira pergunta era a quanto tempo se formou, e em que tipos 

de escolas trabalha? Fez faculdade pública ou particular? Nessa pergunta tinham quatro 

professores da rede pública que já eram formados há mais de 10 anos, dois trabalhavam no 

Colégio Estadual Presidente Dutra, um trabalhava no CAIC e um no colégio Estadual 

Professor Waldemar Raythe, todos localizados no município de Seropédica, sendo três 

formados na rede pública e um na rede privada. Já os vinte e um alunos eram todos pibidianos 

do ensino superior na rede pública de ensino. 

          A segunda pergunta consistia em responder se na sua graduação chegou a fazer alguma 

disciplina voltada para o uso de tecnologias educacionais. Os professores relataram terem 

feitos poucas disciplinas envolvendo as tecnologias educacionais, até mesmo por não 

mexerem muito com computadores e softwares durante a graduação.  

         Já os alunos relataram ter uma experiência com o GeoGebra e com outras tecnologias 

em Nepe Softwares Educacionais, disciplina do curso de matemática da universidade, que 

leva os alunos a trabalhar com os softwares dinâmicos envolvidos com o ensino, criando 

atividades  e até mesmo em geometria espacial, disciplina que utiliza sólidos geométricos e 

materiais manipuláveis para o ensino. 

         A terceira pergunta, questionava se os alunos e professores, chegaram a fazer algum 

curso ou formação continuada que englobasse o uso de tecnologia ou especificamente o 
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GeoGebra? Entre os professores todos já tinham feito algum curso de formação continuada, a 

fim de compreender melhor as tecnologias e utilizá-las em sala de aula, já os alunos não 

tinham fito nenhum curso, tendo assim pouca experiência com o programa e atividades, 

Analisando a respostas dos alunos percebi que eles só tiveram um pouco de experiência com 

os softwares educacionais quando começaram a trabalhar com eles nas disciplinas da 

fculdade.  

          A quarta pergunta questionava se os alunos e professores se consideravam experientes 

com o uso de tecnologia? Como se avaliaria em relação ao uso do GeoGebra. Dentre os 

professores, dois se consideravam experientes por já terem utilizados em suas aulas tais 

softwares educacionais, e dois se diziam iniciantes. Os alunos do PIBID se consideravam 

iniciantes, por ainda estarem aprendendo a mexer com o software, em algumas disciplinas do 

curso, como por exemplo, em Nepe Softwares Educacionais, onde os professores os 

incentivam a mexer nos softwares e compreender suas propriedades. 

         Já a quinta pergunta era se os mesmos achavam interessante aliar o GeoGebra 3D em 

aulas de matemática no ensino médio? Tanto os professores quanto os alunos do PIBID 

acham muito proveitoso utilizar os softwares educacionais, neste trabalho, o GeoGebra 3D, 

em sala de aula, pois, facilita a visualização das figuras, principalmente as espaciais e suas 

propriedades. 

         Na penúltima pergunta questionam-se quais conteúdos podem ser abordados com o 

auxílio deste software. Nesta pergunta ambos destacam o ensino de geometria tanto a plana 

quanto a espacial, trigonometria, equação do segundo grau e também o cálculo de área e 

volume. 

          E por fim, na última pergunta discursiva deste questionário, destaca-se como o software 

educacional GeoGebra 3D pode ser utilizado em sala de aula. Os professores dizem que o 

GeoGebra 3D não só pode como deve ser utilizado na fixação; revisão de conteúdos, uma vez 

que, permite a construção passo a passo dos gráficos e propriedades, sendo importante para 

uma compreensão mais robusta; formulação de alterações nos gráficos, por conta de uma 

alteração na função, levando aos alunos a entenderem todas as propriedades.  Já os pibidianos 

dizem que as aulas com o GeoGebra 3D e suas atividades contribuem com o entendimento 
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dos alunos, tirando suas dúvidas e os motivando, permitindo que estes acessem o 

conhecimento matemático de forma mais completa. 

Com base nas respostas ao questionário, verifica-se que os professores sentem-se 

motivados a trabalhar com o GeoGebra 3D, pois, verificam que os alunos se mostram 

interessados, abertos para discutir os assuntos, deixando evidente que o uso da tecnologia 

desenvolve o pensamento matemático, como Fanti (2010, p.1) comenta: 

O Geogebra é um software livre e pode ser usado facilmente como uma importante 

ferramenta para despertar o interesse pela busca do conhecimento matemático 

principalmente com alunos dos ensinos fundamental e médio. Possibilita trabalhar de 

forma dinâmica em todos os níveis da educação básica permitindo a abordagem de 

diversos conteúdos especialmente os relacionados ao estudo da geometria e funções.  

 Os gráficos a seguir foram organizados a partir das respostas ao item 8 dos 

questionários obtidos dos alunos do PIBID e dos professores de ensino médio. 

 

 

Respostas dos licenciandos 

Fonte: a autora 
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         Neste gráfico percebemos que a grande maioria dos alunos já conhecia o software e 

acham válida sua utilização nas aulas, contribuindo assim com o pensamento dos alunos e 

com o processo de ensino aprendizagem em geometria. 

 

Respostas dos professores 

Fonte: a autora 

 

Agora vamos fazer uma comparação entre os dois gráficos, um com as respostas dos 

alunos e o outro com as respostas dos professores, analisando os gráficos pergunta á pergunta 

e suas respostas. A primeira pergunta é questionado se é fácil usar o GeoGebra, e a maioria 

dos alunos concorda parcialmente, pois, na maioria das vezes não conhecem programa e nem 

o utilizam nas aulas nas escolas públicas. Já os professores ficam divididos se é fácil ou não 

utilizar o software em sala de aula, uma vez que, poucas escolas têm as ferramentas 

necessárias para seu uso. 
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Na segunda pergunta os alunos e professores concordam que a utilização do GeoGebra 

3D parcialmente é difícil, pois, os alunos por não saberem mexer no software ou nunca terem 

trabalhado com o mesmo, sentem muitas dificuldades e isso exige que os professores 

trabalhem com mais calma e gastem um pouco mais de tempo para mostrar aos alunos todas 

as ferramentas desse software. 

A terceira e a quarta pergunta buscam entender se os alunos visualizam melhor as 

figuras geométricas suas propriedades utilizando o GeoGebra 3D, e em ambas as perguntas, 

os alunos e professores concordam totalmente, dizendo é que fica mais lúdico com o apelo 

visual, entender suas formas e propriedades, podendo mexer nos gráficos a fim de tirar todas 

as dúvidas, coisa que no quadro de giz é muito mais difícil de compreender e visualizar. 

A penúltima pergunta consiste em analisar se é mais difícil para os alunos entenderem 

as figuras geométricas com o GeoGebra 3D, sendo que, os alunos e professores discordam 

totalmente desta questão, uma vez que, com este software, fica mais fácil a visualização e o 

entendimento das figuras e suas propriedades. 

E por fim, na última pergunta, ambos os grupos concordam totalmente que o software 

GeoGebra 3D contribui com o ensino de geometria, deixando a aulas e os gráficos mais 

lúdicos, proporcionando que os alunos compreendam seus exercícios e suas propriedades. 

A pesquisa apresentada nessa monografia não pode ser considerada encerrada e nem 

pronta, pois, durante a carreira de professor de matemática devemos estar constantemente nos 

questionando e refletindo sobre a nossa prática como docentes e possíveis mudanças na forma 

de ensinar. Verificamos a importância da utilização de materiais que utilizam as tecnologias 

educacionais e como o uso do computador pode contribuir no ensino e na aprendizagem de 

conceitos matemáticos. 

E por fim, podemos verificar que o uso desse tipo de recurso mobiliza os alunos na 

direção do aprendizado, aumentando a sua participação nas aulas, colaborando com ideias e 

argumentos importantes, contribuindo com o processo de ensinoaprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta monografia investiga-se o posicionamento de professores e futuros professores 

sobre a importância da visualização, no caso deste trabalho, em três dimensões por se tratar de 

geometria espacial, buscando despertar o interesse dos alunos nas formas geométricas, 

mostrando que a geometria espacial não se restringe apenas ao cálculo de áreas e volumes, 

como muitas vezes é ensinado nas escolas. Verificamos ao longo do trabalho que nem sempre 

as atividades feitas em aula são suficientes para o ensino de geometria espacial e percebemos 

que a visualização dos sólidos geométricos e suas propriedades era um ponto de grande 

dificuldade. Com base nisso, foi mostrado um software educacional, o GeoGebra 3D, a fim de 

tornar as aulas mais lúdicas e tirar as dúvidas dos alunos, apresentando o conteúdo. 

Foi aplicado um questionário mostrando que os professores e os alunos do PIBID, 

conhecem o software e acham válida sua utilização em sala de aula, mesmo que em diversas 

vezes as escolas não tenham computadores e nem o software, para assim, proporcionar um 

ensino mais lúdico e interessante para os alunos, mostrando seus gráficos e propriedades. 

Durante o estudo desta monografia, foi possível perceber por meio das leituras 

realizadas que o estudo de uma propriedade geométrica e sua representação gráfica nem 

sempre caminham juntos na aprendizagem matemática, mostrando que às vezes o aluno sabe 

a propriedade, mas tem dificuldade de representar a imagem em questão. As dificuldades 

referentes a visualização são um ponto que torna o ensinoaprendizagem da geometria espacial 

cada vez mais desafiadora, o que nos leva a acreditar que a utilização dos recursos 

tecnológicos auxilia os docentes e os discentes nesse sentido. 

Portanto é importante investir nessa metodologia de aula, visando reverter essa 

visualização no aprendizado de geometria, tirando as dúvidas dos alunos. Trabalhar com 

recursos tecnológicos em aula é importante, pois proporciona novas experiências, tanto pra os 

professores quanto para os alunos. Os alunos se sentem motivados a aprender e enxergam a 

matemática de uma forma diferente, mais interativa, sem ter que “decorar somente fórmulas”, 

construindo assim, seu conhecimento. Os professores reconhecem que esses softwares servem 

de apoio tecnológico, deixando a aula mais dinâmica e proporciona novos conhecimentos, 

permitindo ao mesmo reavaliar sua prática docente, podendo transformar a disciplina e deixá-

la mais atraente, despertando a curiosidade e chamando a atenção de seus alunos.  
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Percebemos que muitos estudos ainda se fazem necessários e como desdobramentos 

desta pesquisa achamos interessante um aprofundamento sobre o uso dos softwares 

educacionais no ensino de geometria espacial  que se caracteriza pela participação ativa dos 

alunos e professores ao longo de todo o ciclo de ensinoaprendizagem. 

. Mais do que serem usados como fontes tecnológicas os softwares trazem 

contribuições efetivas em todas as fases do ensino de matemática, que refletem sua 

importância e necessidade. O aprofundamento desta pesquisa ajudará a entender cada vez 

mais as necessidades do uso das tecnologias educacionais nas aulas de matemática.   
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Orientadora: Gisela Maria Fonseca Pinto 

Aluna: Thayana Suelen Lima de Oliveira 

 

 

Questionário de avaliação do GeoGebra 3D 

 

Este questionário foi elaborado e será aplicado, para ser colocado em uma pesquisa 

monográfica. Peço que responda as perguntas abaixo sobre o software GeoGebra 3D. 

 

1-Há quanto tempo se formou, e em que tipos de escolas trabalha? Fez faculdade pública ou 

particular? 

 

2-Ao longo de sua graduação chegou a fazer alguma disciplina voltada para o uso de 

tecnologias educacionais? 

 

3- Chegou alguma vez a fazer algum curso ou formação continuada que englobasse o uso de 

tecnologia ou especificamente o GeoGebra?  

 

4- Você se considera experiente com o uso de tecnologia? Como se avaliaria em relação ao 

uso do GeoGebra: 
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(   ) Usuário experiente  

(   ) Iniciante  

(   )Desconhece o software.   

 

5-É interessante aliar o GeoGebra 3D em aulas de matemática no ensino médio? 

 

6-Quais conteúdos podem ser abordados com o auxílio deste software? 

 

7- Como o software educacional GeoGebra 3D pode ser utilizado em sala de aula?  

 

8- Concorda ou Discorda?  

 Faça um X onde lhe parece mais adequado ao avaliar cada afirmativa a seguir. 

 

 

 Concorda 

totalmente 

Concorda 

parcialmente 

Discorda 

parcialmente 

Discorda 

totalmente 

Usar o GeoGebra 3D contribui com o 

ensino de geometria. 

 

    

É mais difícil para os alunos 

entenderem as figuras geométricas com 

o  GeoGebra  3D. 

    

Os alunos deduzem melhor as 

propriedades das figuras geométricas 

com o  GeoGebra  3D. 

    

Os alunos visualizam melhor as figuras 

geoétricas usando o  GeoGebra  3D. 

    

Os alunos têm dificuldade em usar o  

GeoGebra  3D. 

    

É fácil usar o  GeoGebra  3D.     


