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RESUMO 

 

Diante das dificuldades enfrentadas pelos alunos na aprendizagem matemática, se faz 

necessária a reflexão dos professores em relação à proposta de ensino nessa área, bem como às 

metodologias utilizadas. Assim, o objetivo desse trabalho é propor atividades práticas 

utilizando os recursos didáticos Origami e o Software GeoGebra para o processo de ensino-

aprendizagem das progressões aritméticas e geométricas. Essa pesquisa, foi realizada com 30 

alunos matriculados na 2ª série do ensino médio, na disciplina de matemática, em uma escola 

pública estadual. Quanto aos aspectos metodológicos, a pesquisa é caracterizada como 

descritiva e de campo. A realização da pesquisa foi dividida em duas etapas, antecedidas pela 

aplicação de uma avaliação diagnóstica para averiguar os conhecimentos prévios dos alunos 

quanto aos conteúdos de Geometria. Na primeira etapa ocorreram oficinas de aprendizagem 

sobre: Origami e Geogebra, ambas utilizando conceitos de Geometria que puderam ser 

trabalhados em nível de revisão.  A segunda etapa foi aplicada uma avaliação da aprendizagem 

com situações problemas de PA e PG. A atividade evidenciou que a tríade: Resolução de 

Problemas - Origami – GeoGebra contribuiu de forma significativa para o estudo dos conteúdos 

e também para a aprendizagem dos alunos. Nesse contexto, verificou-se que tanto o Origami 

como GeoGebra foram ferramentas importantes no processo de ensino - aprendizagem de PA 

e PG. 

 

Palavras-chave: Ensino de matemática. Resolução de Problemas. Origami e GeoGebra. 

Aprendizagem Significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Given the difficulties faced by students in mathematics learning, it is necessary reflection of 

teachers in relation to teaching proposal in this area, as well as the methodologies used. The 

objective of this work is to propose practical activities using teaching resources and Origami 

GeoGebra software for the teaching-learning of arithmetic and geometric progressions. This 

research was conducted with 30 students enrolled at the 2nd year of high school, mathematics 

discipline, in a state school. Regarding methodological aspects, it is descriptive and field 

research. The realization of the research was divided into two stages, preceded by applying a 

diagnostic evaluation to ascertain the prior knowledge of the students involved in the research 

in relation to the geometry content. In the first stage occurred workshops learning about the use 

of teaching resources and Origami Geogebra, both using geometry concepts that could be 

worked on revision level. The second step was applied an assessment of learning situations PA 

problems and PG. The activity showed that the triad ‘Problem Solving - Origami – GeoGebra’ 

contributed significantly to the study of the contents and also for student learning. In this 

context, it was found that both the Origami as GeoGebra were important aids in the teaching - 

learning process of PA and PG. 

 

Key words: Mathematics Teaching. Problem Solving. Origami and GeoGebra. Meaningful 

Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

Historicamente a Matemática sempre foi rotulada como uma disciplina de difícil 

compreensão, que poucas pessoas têm condições de aprender. A difusão dessa ideia, faz com 

que os alunos passassem a rejeitá-la. Assim, para descontruir estas visões distorcidas e propiciar 

um ensino que favoreça a aprendizagem, muitas metodologias e recursos vem sendo utilizados 

para auxiliar no ensino de Matemática.  

Essas metodologias empregadas no ensino, buscam incorporar aos modelos de ensino 

culturalmente utilizados na sala aula, novas abordagens, cujo objetivo é estabelecer significado 

ao conteúdo estudado. A partir da utilização de metodologias com esse caráter nas aulas de 

matemática, observa-se alunos realizando experimentos, construindo e manipulando objetos, 

sejam eles, concretos ou computacionais, trazendo uma reflexão sobre o conhecimento 

construído e sua aplicação em espaços dentro e fora da escola.  

Entretanto, mesmo com a necessidade de um novo modo de ensinar matemática, 

podemos perceber que, querendo ou não, nota-se que o ensino da matemática vem sem 

desenvolvido na sala de aula de “forma muito abstrata [...], onde vários conteúdos são 

abordados e desenvolvidos apenas teoricamente e com fórmulas, não tendo sentido para os 

discentes e para parte dos docentes”. (MACHADO, 2009, p.2).  

É importante destacar que o modelo de ensino ainda empregado nas escolas traz suas 

contribuições, entretanto, o processo educativo precisa acompanhar o contexto onde o aluno 

estar inserido, seja, econômico, social ou tecnológico. De modo mais restrito ao ensino de 

matemática, pode-se perceber que “os professores passam demasiado tempo tentando ensinar o 

que sabem, que é muitas vezes desinteressante e obsoleto, para não dizer chato e inútil, e pouco 

tempo ouvindo e aprendendo dos alunos” (D’AMBRÓSIO, 2012, p.5). 

Dessa forma, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1997) 

recomendam que os professores utilizem, além do livro didático, materiais diversificados 

(jornais, revistas, computadores, filmes, etc), como fonte de informação, de forma a ampliar o 

tratamento dado aos conteúdos e fazer com que o aluno se sinta inserido no mundo à sua volta. 

Hoje, quando falamos em recursos didáticos para ensinar Matemática, podemos destacar o uso 

dos recursos tecnológicos, materiais manipuláveis, resolução de problemas, modelagem 

matemática e História da Matemática. 

Nessa perspectiva, é objeto de estudo dessa pesquisa os conceitos de Progressão 

Aritmética e Progressão Geométrica, uma vez que, estes conteúdos são fundamentais para a 

compreensão e estudo dos padrões matemáticos existentes. 
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Diante dessas reflexões, o presente trabalho possui como questão norteadora: como 

elaborar uma proposta de ensino - aprendizagem de progressões aritméticas e geométricas, 

adotando a resolução de problemas articulada com o origami e o software GeoGebra?  

Segundo PCN + (BRASIL, 2002, p. 120) a utilização, por parte dos docentes das 

“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”. 

Dessa forma, o presente trabalho possui como objetivo geral: Avaliar um conjunto de 

atividades práticas utilizando: Origami e o Software GeoGebra para o processo de ensino - 

aprendizagem das Progressões Aritméticas e Geométricas. 

 Especificamente, o estudo almeja ainda alcançar os seguintes objetivos: 

▪ Explorar as potencialidades do Software GeoGebra e da técnica de dobradura (Origami) 

para o processo de ensino - aprendizagem - avaliação de PA e PG, por meio de um 

conjunto de atividades e desenvolvidas em uma intervenção; 

▪ Formular problemas que possibilitem o estudo dos conceitos de PA e PG utilizando o 

Origami ou o Software GeoGebra nos processos de resolução; 

▪ Aplicar as atividades a um grupo de estudantes da 2ª Série do Ensino Médio; 

▪ Propor um modelo de avaliação que valorize o fazer ativo do aluno, a partir da utilização 

das ferramentas para auxiliar o aluno no processo de resolução dos problemas 

relacionadas aos conceitos de PA e PG.  

Em consonância com os objetivos idealizados e considerando que “o fazer é mais forte 

que o ver ou o ouvir” Lorenzato (2010, p. 18). Esse estudo enxergar a utilização de mais de 

uma metodologia no processo de ensino-aprendizagem da matemática no âmbito da sala de aula 

como uma ação possível e necessária. Comungamos com Lorenzato (2010) que o “fazer” é 

fundamental no ensino, onde em muitas situações o aluno não consegue visualizar uma situação 

problema e o material concreto surge como um instrumento de apoio a aprendizagem. 

 Quanto à organização, essa dissertação é distribuída da seguinte forma: O primeiro 

Capítulo apresenta a fundamentação teórica, sobre a aprendizagem da matemática, destacando 

aspectos relevantes para propor melhorias no processo. Este capítulo estar dividido em duas 

seções: a primeira apresenta algumas Teorias Cognitivistas, com ênfase na teoria Psicogenética 

de Piaget, a teoria Sociocultural de Vygotsky, Aprendizagem Significativa de Ausubel e das 

Inteligências Múltiplas de Howard Gardner; a segunda parte apresenta uma discussão sobre o 

ensino da matemática na perspectiva da resolução, buscando esclarecer o que é um problema, 

as fases de resolução do mesmo, evidenciando as suas contribuições na sala de aula tanto para 
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o professor como para o aluno. Ainda, são realizados alguns apontamentos sobre a avaliação e 

seus modelos, objetivos e impactos no processo de ensino. 

 O segundo Capítulo é dividido em duas seções: a primeira aborda a utilização de 

recursos didáticos concretos e manipuláveis, evidenciando as contribuições para o ensino da 

matemática, abordando de modo bem sucinto o origami. A segunda sessão é o uso da tecnologia 

para o ensino de matemática, destacando o uso do software GeoGebra e do aplicativo como 

uma importante ferramenta para a sala de aula. 

 O terceiro Capítulo destaca a metodologia utilizada, está dividida em duas secções: na 

primeira foi realizado a caracterização da pesquisa, onde foram descritas as etapas de 

desenvolvimento desta; a segunda secção destaca a investigação da temática a partir da 

verificação dos conhecimentos dos alunos. 

 No quarto Capítulo é apresentada uma proposta de atividade para o ensino das 

progressões aritméticas e geométricas a partir da utilização do Origami e do GeoGebra como 

recurso didático auxiliar nesse processo.  

 No quinto Capítulo é apresentada uma análise dos resultados obtidos após a aplicação 

das avaliações de aprendizagem idealizada, analisando o desempenho dos alunos, os modelos 

de resolução apresentados e como eles utilizaram os recursos disponíveis para auxiliar na 

elaboração das soluções. 

 No sexto Capítulo realizasse uma discussão geral da proposta de atividade idealizada e 

aplicada na sala de aula, evidenciando suas contribuições, desafios e perspectivas quando ao 

seu aprimoramento.  
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1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA 

 

1.1 TEORIAS DA APRENDIZAGEM NA MATEMÁTICA 

  

 A busca por construir uma compreensão teórica que nos possibilite compreender o 

processo de desenvolvimento humano, com questões que nos remete a forma como o ser 

humano se relaciona com ele mesmo, com o próximo e com a natureza, seja por aspectos 

comportamentais ou cognitivos. Nesse processo de compreensão do sujeito, faz com que 

recorramos às Teorias de Aprendizagem. Mas o que é uma Teoria de Aprendizagem?  

 

“Uma teoria de aprendizagem é, então, uma construção humana para 

interpretar sistematicamente a área de conhecimento que chamamos de 

aprendizagem. Representa o ponto de vista de um autor/pesquisador sobre 

como interpretar o tema aprendizagem, quais as variáveis independentes, 

dependentes e intervenientes” (MOREIRA, 1999, p12). 

 

 Segundo Moreira (1999), uma teoria de aprendizagem busca explicar o que é 

aprendizagem evidenciando porque funciona e como funciona. Nesse cenário de discussão, 

Moreira (1999, p. 152) aponta que “[...] aprendizagem significa organização e integração do 

material na estrutura cognitiva”, onde podemos verificar três tipos de aprendizagem: “a 

cognitiva, a afetiva e a psicomotora”. 

 Moreira (1999) deixa claro que não existe uma única teoria de aprendizagem, mas várias 

teorias, que trazem em sua abordagem pressupostos que buscam nortear o processo de aquisição 

ou desenvolvimento da aprendizagem. À luz de seu entendimento, compreendemos que é 

fundamental valorizarmos outras teorias que destacam como ocorre a aprendizagem e como 

contribuem para a sua compreensão. 

 Essa busca constante por uma melhor compreensão de fatores que influenciam na 

aprendizagem dos alunos, direciona-nos a um vasto campo de discussões que visam contribuir 

de modo efetivo a aquisição de conhecimento. Nesse cenário de investigação, destaca-se que 

dentre os inúmeros aspectos que influenciam no processo de ensino e aprendizagem, os aspectos 

cognitivos ocupam uma posição de destaque. A partir disso, notamos que algumas concepções 

teóricas construídas por renomados estudiosos vêm ao longo do tempo contribuindo para essa 

discussão necessária sobre a forma de ensinar e aprender. Assim, ressalta-se que “toda prática 

educativa traz em si uma teoria do conhecimento. Esta é uma afirmação incontestável e mais 

incontestável ainda quando referida à prática educativa escolar” (DARSIE, 1999 apud NEVES; 

DAMIANI, 2006, p. 2). 
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 Nessa secção faremos uma breve discussão sobre as principais teorias cognitivistas que 

auxiliaram nossas discussões, a saber Teoria Psicogenética de Piaget, Teoria Sociocultural de 

Vygotsky, Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e da Inteligências 

Múltiplas de Gardner, evidenciando as características de cada teoria e de que forma cada uma 

delas contribuem para a compreensão do processo de ensino e aprendizagem da matemática. 

 

1.1.1 Teoria Psicogenética de Piaget 

  

 Dentre todas as teorias utilizadas nas discussões e práticas educacionais, a teoria 

psicogenética de Jean Piaget é talvez a mais conhecida e tomada como referência. Mesmo não 

sendo uma teoria de aprendizagem, apresenta significativas contribuições para a educação. É 

importante destacar, que Piaget não buscou construir uma teoria de aprendizagem, mas 

compreender como o conhecimento é construído (FERRACIOLI, 1999).  

 Assim, Moreira (1999) destaca que o núcleo da teoria de Piaget é o desenvolvimento 

cognitivo, onde podemos destacar que a análise do desenvolvimento do sujeito resulta de um 

processo contínuo das relações estabelecidas com o que o aprendiz traz de sua herança genética, 

o meio onde está inserido a sua própria ação. Piaget (1974) afirma que “[...] só falaríamos de 

aprendizagem na medida em que um resultado é adquirido em função da experiência, essa 

experiência podendo ser do tipo físico ou do tipo lógico matemático ou os dois”. 

 No ensino da Matemática as ações e experiências lógico-matemática concretas são 

importantes para que possamos alcançar o desenvolvimento do espírito dedutivo, e segundo 

Piaget (1973 apud GRAVINA; SANTAROSA, 1999, p.75) isso deve ocorrer por duas razões: 

 

A primeira é que as operações mentais ou intelectuais que intervém nestas 

deduções posteriores derivam justamente das ações: ações interiorizadas, e 

quando esta interiorização, junto com as coordenações que supõem, são 

suficientes, as experiências lógico matemáticas enquanto ações materiais 

resultam já inúteis e a dedução interior se bastará a si mesmo. A segunda razão 

é que a coordenação de ações e as experiências lógico matemáticas dão lugar, 

ao interiorizar-se, a um tipo particular de abstração que corresponde 

precisamente a abstração lógica e matemática. 

 

 Levando em consideração a importância da experiência no processo de construção da 

aprendizagem da matemática, seja física ou lógica, ressaltamos a importância do professor 

conhecer não somente as especificidades de sua área, mas também focar no processo de 

aprendizagem, preocupando-se em proporcionar ações e práticas pedagógicas que possibilitem 

a aprendizagem dos alunos, em consonância com seu objetivo proposto para o dado conteúdo 
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trabalhado. Segundo Piaget (1959 apud FERRACIOLI, 1999, p. 6), o conhecimento não está 

no sujeito-organismo, tampouco no objeto-meio, mas é decorrente das contínuas interações 

entre os dois. 

 Considerando as concepções apresentadas na teoria de Piaget o professor de matemática 

coloca-se diante da necessidade de não apenas possibilitar ensino, mas transformar as 

metodologias adotadas em aprendizagem, Richards (1991 apud GRAVINA; SANTAROSA, 

1999, p. 76) enfatiza: 

 

É necessário que o professor de matemática organize um trabalho estruturado 

através de atividades que propiciem o desenvolvimento de exploração 

informal e investigação reflexiva e que não privem os alunos nas suas 

iniciativas e controle da situação. 

 

  Nessa perspectiva, é incontestável que o professor assume um papel desafiador e 

necessário no desenvolvimento do conhecimento dos alunos. O trabalho realizado pelo 

professor-facilitador, pela ótica da exploração-investigação, poderá ser concebido a partir da 

proposição de problemas ou desafios que produzam questionamentos nos alunos, fazendo com 

que eles tomem iniciativa na busca de uma solução para uma situação problema apresentada. 

Com essas iniciativas, Richards (1991 apud GRAVINA; SANTAROSA, 1999, p. 77) afirma 

que “Os alunos não se tornam ativos aprendizes por acaso, mas por desafios projetados e 

estruturados, que visem a exploração e investigação”. 

 No âmbito da Educação Matemática as metodologias de ensino propostas para ensinar 

matemática apresentam forte evidência para que nesse processo que envolve ensinar e aprender, 

o aluno seja ativo. Assim, entendemos que “[...] a aprendizagem nesta perspectiva depende de 

ações que caracterizam o ‘fazer matemática’: experimentar, interpretar, visualizar, induzir, 

conjeturar, abstrair, generalizar e enfim demonstrar” (GRAVINA; SANTAROSA, 1999, p. 73). 

 Ressalta-se que as pesquisas em metodologias para o ensino de Matemática apresentam 

uma gama de possibilidades, a partir do emprego das mais diferentes abordagens. Dentre as 

inúmeras metodologias, destaca-se a utilização de Material didático-concreto, Etnomatemática, 

Modelagem Matemática, TICs, Resolução de Problemas, com ferramentas que de forma 

gradativa estão sendo adotadas nas salas de aula. Numa perspectiva piagetiana, Nogueira (2007, 

p. 89 -90) destaca que estratégias de ensino como da “Resolução de Problemas”, “Uso de 

Jogos”, “Modelagem Matemática” e as “Novas Tecnologias”, adaptam-se muito bem aos 

pressupostos da teoria de Piaget. 
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1.1.2 Teoria Sociocultural de Vygotsky 

  

 A teoria formulada por Vygotsky parte do entendimento que o desenvolvimento 

cognitivo do indivíduo é resultado de um processo sócio-histórico, onde a linguagem e a 

aprendizagem possuem um papel muito importante neste desenvolvimento.  

Do ponto de vista da teoria de Vygotsky, a aprendizagem é “[...] o processo pelo qual o 

sujeito adquire informações, habilidades, atitudes, valores e etc. a partir do seu contato com a 

realidade, o meio ambiente e as outras pessoas” (OLIVEIRA, 2010, p. 59). A teoria de 

Vygotsky é fundamental para que possamos compreender o processo de aquisição e 

desenvolvimento da aprendizagem a partir da interação existente entre o sujeito com outros 

sujeitos e com o meio de modo geral, onde a aquisição de um determinado só acontece quando 

fazemos uso social de tal conhecimento.  

 

“[...] o ensino direto de conceitos é impossível e infrutífero. Um professor que 

tenta fazer isso geralmente não obtém qualquer resultado, exceto o verbalismo 

vazio, uma repetição de palavras pela criança, semelhante a um papagaio, que 

simula um conhecimento dos conceitos, mas que na realidade oculta um vácuo 

(VYGOTSKY, 1987, p.104). 

 

 Em sua teoria, Vygotsky (1987, p. 86) conceituou Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZPD) como sendo o estágio de desenvolvimento psicológico que está diretamente relacionado 

com a aprendizagem. Tal zona pode ser identificada a partir da capacidade potencial 

apresentada pelo sujeito em realizar alguma tarefa ou resolver algum problema proposto, 

auxiliado por alguém. 

 Analisada a teoria de Vygotsky na perspectiva do ensino de matemática, devemos tomar 

como ponto de partida, a relação existente entre o que é estudado e a realidade, mostrando que 

o saber matemático não estar na contramão do saber da vida, mas sendo parte desse saber 

(NOGUEIRA, 2007). 

 Assim, as metodologias empregadas no ensino de matemática devem considerar a 

aprendizagem dos conceitos matemáticos relacionando as discussões na sala de aula e seu 

aprofundamento a partir da interação do aluno em seu meio social. Dentre as estratégias de 

ensino a ser empregado, Nogueira (2007, p 87) evidencia que estratégias de ensino como a 

“Resolução de Problemas” e “Uso de Jogos”, além de serem propícias à contextualização, 

também são ricas em situações que permitem discussões interessantes. 
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1.1.3 Aprendizagem significativa de Ausubel 

 

A teoria proposta por Ausubel é caracterizado por estar associada ao processo de 

construção da aprendizagem a partir da aplicação do que se sabe previamente ou do que será 

assimilado, ou seja, consiste em agregar mais conhecimentos a outros existentes tendo como 

foco seu aprimoramento.  

 Para compreendermos um pouco da teoria de Ausubel (1980), podemos simplificar 

através do Quadro 1, alguns aspectos que diferenciam a aprendizagem significativa da 

aprendizagem mecânica. 

 

Quadro 1: Comparação entre aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica 

Aprendizagem Significativa 
Aprendizagem Mecânica 

(Automática) 

Processo através do qual o aprendente/formando 

relaciona uma nova informação com um aspecto 

relevante da sua estrutura de conhecimento. Por 

isso, é capaz de dar exemplos adequados, da sua 

iniciativa, é capaz de explicar por palavras 

próprias. 

Aprendizagem de novas informações com pouca 

ou nenhuma associação a conceitos relevantes 

existentes na estrutura cognitiva. Por isso, o 

aprendente/ formando só é capaz de repetir a 

informação nova, mas sem compreendê-la. 

A aprendizagem ocorre quando uma nova 

informação se ancora em conceitos ou 

proposições relevantes preexistentes na estrutura 

cognitiva do indivíduo. 

A informação é armazenada de maneira 

arbitrária, não há interação entre a nova 

informação e aquela já armazenada, fica 

arbitrariamente distribuída na estrutura 

cognitiva. 

O armazenamento de informações no cérebro é 

altamente organizado, formando uma hierarquia 

na qual elementos mais específicos de 

conhecimentos são ligados a conceitos mais 

gerais, mais inclusivos. 

 

Fonte: Lencastre (2007, p.16). 

  

 Apesar da matemática ser uma área do conhecimento associada muitas vezes à técnicas 

de ensino baseadas na memorização de fórmulas, regras e repetição de exercícios, é possível 

adotar práticas pedagógicas norteadas pela Teoria da Aprendizagem Significativa, levando em 

consideração que em algumas situações do processo de ensino e aprendizagem de determinado 

conceito, a conhecida Aprendizagem Mecânica pode também, ser importante para que ocorra 

aprendizagem significativa, segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980).  Portanto, “Ausubel 

não estabelece a distinção entre aprendizagem significativa e mecânica como sendo uma 

dicotomia, e sim como um continuum” (MOREIRA; MASINI, 2011, p.9). 

Segundo Moreira (1999, p. 154) “[...] a aprendizagem é significativa, segundo a 

concepção ausubeliana, se a nova informação se incorpora de forma não-arbitrária à estrutura 

cognitiva”. A incorporação do novo conhecimento na estrutura cognitiva do aluno pode ocorrer 
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a partir de conhecimentos prévios do aprendiz. Esses conhecimentos prévios, denominados 

“subsunçores”, servem como “ancoradouro” para a incorporação do novo conhecimento, na 

medida em que acontece o seu aperfeiçoamento. Para que a aprendizagem significativa possa 

acontecer devemos considerar algumas condições. 

 

a) O material a ser aprendido seja potencialmente significativo o aprendiz, ou 

seja, relacionável a sua estrutura de conhecimento de forma não-arbitrária e 

não-literal (substantiva). 

b) O aprendiz manifeste uma disposição de relacionar o novo material de 

maneira substantiva e não-arbitraria a sua estrutura cognitiva (MOREIRA E 

MANSINI, 2011, p.23). 

 

Em análise dos estudos de Ausubel, Moreira (1999) destaca que a aprendizagem 

significativa pode ser vista de três formas: “representacional, de conceitos e proporcional”. De 

modo bem sucinto, o autor aponta quais os elementos que caracterizam cada umas delas. 

 

A aprendizagem representacional é o tipo mais básico de aprendizagem 

significativa, do qual os demais dependem. Envolve a atribuição de 

significados a determinados símbolos (tipicamente palavras), isto é, a 

identificação, em significado, de símbolos com seus referentes (objetos, 

eventos, conceitos).  Os símbolos passam a significar para o indivíduo aquilo 

que seus referentes significam. 

A aprendizagem de conceito é, de certa forma, uma aprendizagem 

representacional, pois conceitos são também representados por símbolos 

particulares, porém, são genéricos ou categóricos, representam abstrações dos 

atributos essenciais dos referentes, i. e., representam regularidades em eventos 

ou objetos. 

Na aprendizagem proposicional, contrariamente à aprendizagem 

representacional, a tarefa não é aprender significativamente o que palavras 

isoladas ou combinadas representam, mas sim, aprender o significado de 

ideias em forma de proposição. De um modo geral, as palavras combinadas e 

uma sentença para constituir uma posição representam conceitos. [...] a tarefa 

é aprender o significado que está além da soma dos significados das palavras 

ou conceitos que compõem a proposição. (MOREIRA, 1999, p. 157). 

 

 Analisando essas formas de ocorrência da aprendizagem significativa no âmbito da 

Matemática, podemos destacar que, a aprendizagem conceito pode ocorrer quando o aluno se 

encontra diante de um novo conhecimento e, para tentar aprendê-lo, busca-se verificar suas 

características, visando relacioná-lo a conceitos que ele já possui. A aprendizagem 

proposicional pelo aluno, pode acontecer quando este for submetido a situações que necessitem 

da organização e interpretação de conceitos, a partir da utilização da lógica. 

 Em relação a aprendizagem por representação, Cordeiro (2015, p. 28) destaca que: 
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A aprendizagem por representação é muito importante no ensino da 

Matemática, uma vez que se trata de uma área de conhecimento que faz o uso 

constante de símbolos, que precisam ser compreendidos, relacionados e 

adquiridos pelos alunos, para que o assunto estudado seja adequadamente 

dominado e possibilite a continuidade posterior de estudos. 

 

 Em meio aos tipos de aprendizagem significativa apresentados por Ausubel, estas 

apresentam embasamentos que podem contribuir substancialmente para o aprimoramento do 

ensino e fortalecimento da aprendizagem. Nesse contexto, nota-se que as aprendizagens são 

colaborativas entre si e desenvolvidas de forma sequencial. 

 

Falar em aprendizagem significativa é assumir o fato de que aprender possui 

caráter dinâmico, o que requer ações de ensino direcionadas para que os 

alunos aprofundem e ampliem os significados que elaboram mediante suas 

participações nas atividades de ensino e aprendizagem (SMOLE, 2007, p.16). 

 

Dessa forma, diante da complexidade do processo educativo, Ausubel (1980) aponta 

que “o fato isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe; 

descubra isso e ensine-o de acordo”. Nesse contexto, podemos perceber que o autor propõe a 

observação do que o aluno sabe como premissa para o desenvolvimento do ato de ensinar, 

tomando como fio condutor o conhecimento prévio do educando. 

A teoria de Ausubel aponta que a aprendizagem pode ocorrer de duas formas, por 

recepção ou por descoberta. Ausubel, Novak e Hanesian (1980) destacam que essas duas formas 

de aprendizagens ocorrerem em processos bastante diferentes. Ressaltam que grande parte do 

que é aprendido na acadêmica ocorre por recepção, já a aprendizagem por descobertas contribui 

para a solução de problemas cotidianos. 

Em relação ao processo de aprendizagem dos conteúdos, Ausubel, Novak e Hanesian 

(1980, p.20), destacam que na aprendizagem receptiva, o conteúdo “[...] é apresentado ao aluno 

sob a forma final. A tarefa de aprendizagem não envolve qualquer descoberta independente por 

parte do estudante. Do aluno exige-se somente internalizar ou incorporar o material [...]”, 

enquanto que na aprendizagem por descoberta “[...] o conteúdo principal daquilo que vai ser 

aprendido não é dado, mas deve ser descoberto pelo aluno antes que possa ser 

significativamente incorporado à sua estrutura cognitiva”. 

Dessa forma, no Quadro 2, sistematizamos as linhas de pensamentos de Piaget, 

Vygotsky e Ausubel em relação ao aprendiz, como ocorre o desenvolvimento cognitivo e a 

aprendizagem. Neste quadro elencamos um pouco das particularidades de cada teoria, quanto 
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ao processo de desenvolvimento cognitivo, e quanto aos fatores que influenciam sobre a 

construção do conhecimento ou o papel do indivíduo nesse processo. 

 

Quadro 2: Linhas de pensamento de Piaget, Vygotsky e Ausubel 

 Piaget Vygotsky Ausubel  

Aprendiz1 Enfatiza que a criança 

traz consigo capacidades 

inatas, ou seja, 

capacidades intelectuais 

que são fruto de sua 

herança genética 

Aponta que o aprendiz 

deve ser um sujeito ativo 

no processo de construção 

do seu conhecimento, 

estando inserido em um 

ambiente que possibilite o 

seu desenvolvimento 

intelectual. 

O aprendiz é parte 

essencial na construção 

de uma aprendizagem 

significativa. Segundo 

Ausubel o ensino deve 

levar em consideração 

os conhecimentos que 

o aprendiz possui. 

Desenvolvimento 

cognitivo 

Leva em consideração a 

genética e o seu grau de 

maturidade biológica. 

Acontece em períodos de 

desenvolvimento 

mental, considerando os 

processos - assimilação, 

acomodação e 

equilibração. 

Ocorre pela interação do 

indivíduo com o meio em 

que estar inserido. 

Segundo Vygotsky o 

conhecimento acontece de 

fora para dentro, 

considerando as trocas de 

experiências com outras 

crianças ou indivíduos.  

Ocorre quando a 

aprendizagem for 

significativa, ou seja, 

quando o aprendiz 

consegue aprimorar os 

seus conhecimentos 

prévios ou incorporar 

novos de forma não 

arbitrária. 

Aprendizagem Segue o processo de 

desenvolvimento 

cognitivo da criança. 

Esse processo acontece 

de seu interior para o 

exterior.  

A aprendizagem emerge 

da interação com os 

fatores que são externos ao 

indivíduo. Vygotsky 

aponta que esses fatores 

são sociais e culturais. 

Ocorre quando um 

“novo conhecimento” 

se ancora em algum 

conhecimento que o 

indivíduo já possua em 

sua estrutura cognitiva 

fazendo com que ele 

seja aprimorado.  
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Piaget, Vygotsky e Ausubel buscaram, a partir de suas concepções teóricas, produzir e 

apontar elementos que devem ser considerados no estudo do desenvolvimento cognitivo de 

cada pessoa. No âmbito educacional, estas teorias fundamentam e orientam inúmeras estudo e 

práticas pedagógicas nas mais diferentes áreas. 

 De modo geral, todas as teorias até aqui apresentadas, contribuem na prática docente, 

quando se leva em consideração o desenvolvimento cognitivo do aluno, ou se pensa em 

diferentes metodologias para diferentes alunos, visando a construção do conhecimento. 

 No ensino de matemática, apesar das complexidades característica da área, o docente 

pode munir-se dum arsenal de ferramentas teóricas e metodológicas para estimular os alunos, 

não apenas a decorar fórmulas e definições, e a realizar exercício repetidamente como caminho 

                                                             
1 Adotamos o termo “aprendiz” para englobar todos os sujeitos que estão inseridos em um processo de 

aquisição do conhecimento, seja eles, crianças ou adultos.   
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para aprender matemática, mas utilizar caminhos diferentes para também contemplar aqueles 

alunos que não têm tanta facilidade com técnicas mnemônicas para a construção do 

conhecimento. 

 

1.1.4 Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner 

 

Dentre as inúmeras definições de inteligência, destacamos Gardner (2001, p. 46), que 

define inteligência como sendo “[...] a habilidade para resolver problemas ou criar produtos 

valorizados em um ou mais cenários culturais”. Para Gardner (2006) o conceito de inteligência, 

pode ser descrito como aquilo que o ser humano possui de competência cognitiva estruturado 

segundo um conjunto que envolve capacidades, talentos ou habilidades mentais. Para Antunes 

(2002, p.11) “inteligência em sentido amplo é a capacidade cerebral pela qual conseguimos 

penetrar na compreensão das coisas escolhendo o melhor caminho”. 

Gardner (1995, p. 21) aponta que “[...] a inteligência implica na capacidade de resolver 

problemas ou elaborar produtos que são importantes em um determinado ambiente ou 

comunidade cultural”, e que essa capacidade para resolver problemas contribui para que o 

indivíduo possa alcançar determinado objetivo, que consiste em encontrar ou determinar uma 

solução adequada que atente ao objetivo e a situação problema que o originou. Alguns anos 

depois, Gardner (2001) identificou sete inteligências múltiplas, a saber: linguística, lógico-

matemática, espacial, corporal-cinestésica, inteligência musical, interpessoal e intrapessoal, 

propondo mais recentemente a inteligência existencial. O autor ainda apresenta algumas 

reflexões sobre a relação entre os indivíduos e as inteligências. 

 

Todos os indivíduos possuem cada uma dessas inteligências em certa medida; 

os indivíduos diferem no grau de habilidade e na natureza da sua combinação. 

Acredito que esta teoria pode ser mais humana e mais verídica do que uma 

visão alternativa da inteligência e que mais reflete adequadamente os dados 

do ser humano comportamento "inteligente" [...]. (GARDNER, 2006, p. 6). 

(Tradução nossa). 

 

 Gardner (2006) aponta que as inteligências múltiplas, podem ser verificadas em nosso 

meio, seja social, familiar ou educacional. No contexto educativo, os alunos possuem algumas 

destas inteligências, particulares de cada indivíduo e, por isso, devem ser levadas em 

consideração na prática docente.  
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Um ensino de matemática que se fundamente nessa perspectiva deve 

privilegiar a realização de um trabalho de natureza interdisciplinar. O ensino 

por projetos e a Modelagem Matemática seriam os caminhos mais indicados 

para se fazer matemática em sala de aula, segundo essa perspectiva. 

(NOGUEIRA, 2007, p. 91). 

 

 Entretanto, é importante destacar que há uma grande aceitação por parte dos docentes, 

das particularidades intelectuais de cada aluno, porém, na prática as aulas são ministradas a 

todos os alunos, muitas vezes, sem considerar as diferentes formas de apreender o conteúdo que 

cada aluno tem. De modo a auxiliar a docência, as sete inteligências propostas por Gardner 

podem ser tidas como importantes ferramentas a serem exploradas no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 De modo geral, todas as teorias até aqui apresentadas, contribuem na prática docente, 

quando se leva em consideração o desenvolvimento cognitivo do aluno, ou se pensa em 

diferentes metodologias para diferentes alunos, visando a construção do conhecimento. 

 No ensino de matemática, apesar das complexidades característica da área, o docente 

pode munir-se dum arsenal de ferramentas teóricas e metodológicas para estimular os alunos, 

não apenas a decorar fórmulas e definições, e a realizar exercício repetidamente como caminho 

para aprender matemática, mas utilizar caminhos diferentes para também contemplar aqueles 

alunos que não têm tanta facilidade com técnicas mnemônica para a construção do 

conhecimento. 

 

1.2 APRENDIZAGEM E A MATEMÁTICA 

 

 Historicamente, a Matemática sempre foi apontada e vista como sendo uma área do 

conhecimento em que a sua aquisição ou aprendizagem era para poucos. Esse rótulo de 

disciplina complexa ainda impera em nosso meio, seja ele social ou escolar. No entanto, contra 

tal maré, percebe-se que muitas ações de melhorias do ensino de Matemática vêm sendo 

realizadas nas escolas do país. 

 A sociedade mudou muitos nos últimos anos, seja na sua forma de organização, bem 

como no desenvolvimento das tecnologias, nas formas de comunicação, sistemas de produção. 

E, todo esse processo de transformação social, também trouxe impacto sobre a escola, 

influenciando o modo de ensinar e aprender, embora sem a mesma intensidade. 

 Diante desse contexto, uma questão singular é evidenciada e discutida em pesquisas, 

formações de professores, escolas, congressos, universidades: Qual(is) o(s) caminho(s) para 

que o ensino da Matemática produza uma aprendizagem significativa? Este questionamento 
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não se apresenta como algo simples e de fácil solução, pois muitos aspectos devem ser levados 

em consideração para tecer alguma resposta.  

 Os PCNs (BRASIL, 1998, p. 24) aponta que a matemática pode ser caracterizada “[...] 

como uma forma de compreender e atuar no mundo e o conhecimento gerado nessa área do 

saber como um fruto da construção humana na sua interação constante com o contexto natural, 

social e cultural”. Assim, compreendemos a Matemática como um conhecimento fundamental 

para a formação do aluno, uma vez que, a sua apropriação é indispensável para a solução de 

problemas nos mais diferentes contextos, seja problemas de aplicação proposto em sala de aula, 

situações do cotidiano. 

 

Em um mundo onde as necessidades sociais, culturais e profissionais ganham 

novos contornos, todas as áreas requerem alguma competência em 

Matemática e a possibilidade de compreender conceitos e procedimentos 

matemáticos é necessária tanto para tirar conclusões e fazer argumentações 

quanto para o cidadão agir como consumidor prudente ou tomar decisões em 

sua vida pessoal e profissional. (BRASIL, 2000, p.40). 

 

Mesmo em meio a tanta importância que a Matemática tem, a mesma ainda é vista pelos 

alunos como uma disciplina complexa, sem aplicação, o que de certa forma colabora para que 

os alunos não tenham interesse em estudá-la, como bem fala Lorenzato (2010). 

 Muitos pesquisadores da Educação Matemática já evidenciam que o ensino da 

Matemática em nossas escolas ainda ocorre como uma transferência de conteúdo 

(D’AMBRÓZIO, 2002). Dentre estes, destacamos Cerconi e Martins (2014, p. 2) que afirmam 

que a disciplina de Matemática é “[...] ministrada basicamente mediante a exposição de 

conceitos, leis e fórmulas, de maneira desarticulada, sem um significado real para os alunos”.  

Conforme aponta D’Ambrósio (2002), é necessário se construir uma nova visão do 

processo de ensino e aprendizagem:  

 

É preciso substituir os processos de ensino que priorizam a exposição, que 

levam a um receber passivo do conteúdo, através de processos que não 

estimulem os alunos à participação. É preciso que eles deixem de ver a 

Matemática como um produto acabado, cuja transmissão de conteúdos é vista 

como um conjunto estático de conhecimentos e técnicas. (D’AMBRÓSIO, 

2002, p. 19). 
                      

 Diante da busca por melhorias na aprendizagem de Matemática, as pesquisas no âmbito 

da Educação Matemática apresentam várias propostas metodológicas que podem ser utilizadas 

nas aulas, tais como, atividades mediadas por materiais concretos (manipuláveis), resolução de 
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problemas, uso de tecnologia, modelagem matemática e História da Matemática, todas se 

apresentam como importantes recursos para o ensino e aprendizagem. 

Entretanto, o que ainda se perpetua, é a centralização do ensino da matemática, no 

professor, no livro e quadro, cuja mediação ocorre por provas, listas de exercícios e a 

mecanização dos modelos matemáticos que devem ser aplicados, não apresentando outras 

possibilidades.  

 Em meio a este cenário, Moran (2000, p. 137) destaca que: 

 

Muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais. Perdemos tempo 

demais, aprendendo muito pouco, nos desmotivamos continuamente. Tanto, 

professores como alunos temos a clara sensação de que muitas aulas 

convencionais estão ultrapassadas. Mas, para onde mudar? Como ensinar e 

aprender em uma sociedade mais interconectada?  

 

 Podemos descrever a maneira como as aulas de Matemática ocorrem na grande maioria 

das escolas brasileiras, a partir da visão de D’Ambrósio (1989, p. 15): 

 

[...] a típica aula de matemática a nível de primeiro, segundo ou terceiro graus 

ainda é uma aula expositiva, em que o professor passa para o quadro negro 

aquilo que ele julgar importante. O aluno, por sua vez, cópia da lousa para o 

seu caderno e em seguida procura fazer exercícios de aplicação, que nada mais 

são do que uma repetição na aplicação de um modelo de solução apresentado 

pelo professor. Essa prática revela a concepção de que é possível aprender 

matemática através de um processo de transmissão de conhecimento. Mais 

ainda, de que a resolução de problemas reduz-se a procedimentos 

determinados pelo professor.  

 

 Apesar dos inúmeros debates sobre a necessidade de aprimorar o processo de ensino de 

Matemática, ainda se encontra uma grande resistência dos professores em avaliar e modificar 

as suas metodologias de ensino. Muito dessa resistência ocorre devido ao fato de que para 

muitos professores não existe outra forma de ensinar Matemática sem utilizar o modelo 

tradicional, que privilegia a aula expositiva, quadro, giz, e ainda, acredita na “solução de 

exercícios repetitivos e exaustivos, pretendendo que o aprendizado ocorra pela mecanização ou 

memorização e não pela construção do conhecimento através das aptidões adquiridas”. 

(CERCONI; MARTINS, 2014, p. 3).   

Em relação ao ensino de Matemática de forma tradicional, Micotti (1999, p. 156-157), 

aponta que: 

 

 Este ensino acentua a transmissão do saber já construído, estruturado pelo 

professor; a aprendizagem é vista como impressão, na mente dos alunos, das 
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informações apresentadas nas aulas. [...]. As aulas consistem, sobretudo, em 

explanações sobre temas do programa; entende-se que basta o professor 

dominar a matéria que leciona para ensinar bem. 

  

 Assim, para atender a nova dinâmica de mundo globalizado, é necessário que as 

instituições de ensino e professores aprimorem as metodologias de ensino utilizadas, bem como 

as avaliações. Segundo Starepravo et al. (2004), a escola onde se concebe a Matemática apenas 

com ênfase no “ensino de fórmulas e de técnicas que serão usados posteriormente para resolver 

os exercícios propostos”, além de dificultar a aprendizagem dos alunos, essa instituição será 

apenas um espaço para transmissão de informações.  

 Conforme apontam as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) espera-

se que os alunos ao final desse ciclo: 

 

[...] saibam usar a Matemática para resolver problemas práticos do quotidiano; 

para modelar fenômenos em outras áreas do conhecimento; compreendam que 

a Matemática é uma ciência com características próprias, que se organiza via 

teoremas e demonstrações; percebam a Matemática como um conhecimento 

social e historicamente construído; saibam apreciar a importância da 

Matemática no desenvolvimento científico e tecnológico (BRASIL, 2006, 

p.69). 

 

 Com esses novos tempos, a escola deve acompanhar as mudanças no meio onde ela está 

inserida, de modo a alinhar o processo de ensino com os saberes necessários que os alunos 

devem possuir para lutarem por seu espaço na sociedade. Para Libâneo (2007), a escola possui 

três objetivos bem definidos: (1º.) “a preparação para o processo produtivo e para a vida em 

uma sociedade técnico-informacional”; (2º.) “formação para a cidadania crítica e 

participativa”; (3º.) “formação ética”. 

 A partir do que foi destacado por Libâneo (2007), constata-se que a escola, bem como 

os mecanismos de ensino, deve ser modelada a este novo tempo. No que tange à Matemática, 

esse processo de reformulação das metodologias utilizadas ocorre de maneira lenta, devido às 

mais diferentes barreiras edificadas na organização dos conteúdos, nas metodologias 

tradicionais dos professores, na rejeição dos alunos e na visão de Matemática construída em 

nossa sociedade. 

 

O sucesso de implementação de qualquer proposta pedagógica não depende 

apenas do conhecimento de tal proposta [e somente da relação professor aluno. 

É preciso reconhecer que o professor, o aluno e o saber são três molas 

impulsionadoras do processo de ensino-aprendizagem”. (SILVA et. al, 2004, 

p.11).  
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 Dessa forma, na busca de uma aprendizagem sólida e significativa dos alunos, é 

importante que o processo de ensino vise a aprendizagem, e que durante este percurso, o aluno 

seja tomado como parte do processo e construtor de sua aprendizagem.  

 Os PCNs (BRASIL, 2001, p. 19) destaca dois aspectos básicos no ensino da Matemática, 

onde o primeiro “consiste em relacionar observações do mundo real com representações 

(esquemas, tabelas, figuras)”, e o segundo “consiste em relacionar essas representações com 

princípios e conceitos matemáticos”. Planejar ações que possibilitem ao aluno verificar esta 

relação entre o conhecimento da Matemática a partir da observação do seu cotidiano, surge 

como um momento ímpar para mostrar ao aluno o quanto a ela é presente e necessária em sua 

vida. 

 Estabelecer relação entre a Matemática escolar e a cotidiana, é vital para o processo de 

ensino e aprendizagem. Conforme evidencia D’Ambrósio (2002): 

 

O cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura. A todo 

instante, os indivíduos estão comparando, classificando, quantificando, 

medindo, explicando, generalizando, inferindo e, de algum modo, avaliando, 

usando os instrumentos materiais e intelectuais que são próprios à sua cultura. 

 

 Os PCNs (1998) enfatizam que ao ensinar Matemática é importante estimular os alunos 

a refletirem sobre como o saber matemático produzido na sala de aula poderá contribuir para a 

“[...] solução tanto de problemas do cotidiano como de problemas ligados à investigação 

científica”. Nesse cenário, “[...] o aluno pode identificar os conhecimentos matemáticos como 

meios que o auxiliam a compreender e atuar no mundo” (BRASIL, 1998, p. 63). 

 Micotti (1999, p. 10), ressalta que: 

 

A aplicação dos aprendizados em contextos diferentes daqueles em que foram 

adquiridos exige muito mais que a simples decoração ou a solução mecânica 

de exercícios: domínio de conceitos, flexibilidade de raciocínio, capacidade 

de análise e abstração. Essas capacidades são necessárias em todas as áreas de 

estudo, mas a falta delas, em Matemática, chama a atenção.  

 

 Este apontamento reforça a importância de que o ensino esteja relacionado com as 

situações do dia a dia caso isso não aconteça, o aluno pode enxergar determinado conteúdo 

como vazio e desnecessário. Sabe-se que alguns conteúdos de Matemática, não são verificados 

de modo imediato em situações cotidianas, porém, deve-se considerar que esse conhecimento 
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é fundamental para a compreensão de outras áreas do conhecimento como a Física, Química, 

Geografia, Biologia, Computação, dentre outras.  

Segundo PCNs (2000, p. 31), 

 

[...] o ensino de Matemática prestará sua contribuição, à medida que forem 

exploradas metodologias que priorizem a criação de estratégias, a 

comprovação, a justificativa, a argumentação, o espírito crítico, e favoreçam 

a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda 

do desenvolvimento da confiança na própria capacidade de conhecer e 

enfrentar desafios. 

 

 Para Moretto (2003, p. 115), a visão do professor é fundamental para que o resultado do 

processo seja positivo, uma vez que este é “mediador do processo de aprendizagem”, 

compreendendo que “não basta saber Matemática”, é necessário a utilização de metodologias 

que lhe dão suporte para desenvolver o seu trabalho. Assim, a visão tradicionalista de que o 

bom professor é que sabe de Matemática, cai por terra, uma vez que ter domino dos conteúdos 

“é condição necessária, mas não suficiente”. (idem, p. 115). 

 Ainda, “é preciso que o professor conheça as tecnologias disponíveis para apoio 

pedagógico e as melhores técnicas [estratégias] de intervenção pedagógica, de modo a criar as 

melhores condições para que o aluno aprenda”. (ibidem, p. 115). É importante destacar que o 

professor não pode ser responsabilizado pelos problemas encontrados na aprendizagem de 

Matemática, mas que é necessário que o mesmo assuma o seu papel.  

 Dessa forma, fica claro que o ensino da Matemática precisa estar relacionado com 

situações cotidianas do aluno, ao mesmo tempo que a aprendizagem não consiste no ato de 

decorar modelos, realizar exercícios e problemas, é importante que o aprender se construa por 

um “fazer ativo” e que esta ação seja materializada por meio da reflexão do aluno, diante dos 

conhecimentos que ele possui frente a alguma situação cabível de solução Matemática. 

Conforme aponta Biaggi (2000, p. 4), “não é possível preparar alunos capazes de solucionar 

problemas ensinando conceitos matemáticos desvinculados da realidade, ou que se mostrem 

sem significado para eles, esperando que saibam como utilizá-los no futuro”. 

 

1.3 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

 Diante das dificuldades verificadas na aprendizagem de Matemática, estudos diversos 

(POLYA, 1985; ECHEVERRÍA; POZO,1998; NCTM, 2000; ONUCHIC et al., 2014) apontam 

para a utilização da Resolução de Problemas como uma importante metodologia para auxiliar 
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no processo de ensino de Matemática, e que ao longo dos anos vem sendo melhor compreendida 

pelos professores. 

  

Um problema matemático é uma situação que demanda a realização de uma 

sequência de ações ou operações para obter um resultado. Ou seja, a solução 

não está disponível de início, no entanto é possível construí-la. Em muitos 

casos, os problemas usualmente apresentados aos alunos não constituem 

verdadeiros problemas porque, via de regra, não existe um real desafio nem a 

necessidade de verificação para validar o processo de solução (BRASIL, 

1998, p. 41). 

 

 A utilização de problemas matemáticos em sala de aula deve ser bem planejada pelo 

professor, de modo a compreender quais os elementos caraterísticos de um problema. Para 

Lester (1982, apud DANTE, 2009), um “problema é uma situação que um indivíduo ou grupo 

quer ou precisa resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e direto que o leve à 

solução”. Para Van de Walle (2001, apud ONUCHIC; ALLEVATO, 2012), “[...] um problema 

é definido como qualquer tarefa ou atividade para a qual os estudantes não têm métodos ou 

regras prescritas ou memorizadas, nem a percepção de que haja um método específico para 

chegar à solução correta”. 

 Em meio a estes apontamentos, pode-se perceber que a maneira como o problema deve 

ser abordado vai além da memorização de fórmulas ou repetições de exercícios, uma vez que, 

nessa busca por uma solução, o aluno pode utilizar das mais diferentes formas de encontrar uma 

resposta. 

 Miguel (2005, p. 387) evidencia que: 

 

[...] a resolução de problemas é tratada na escola, de forma geral, de modo 

desmotivador, como um conjunto de exercícios de fixação/aplicação. Nesse 

modo de agir, a tarefa do aluno geralmente se resume em “descobrir” a conta, 

fórmula ou procedimento algorítmico para a solução. Perde-se com isso o 

aspecto lúdico que um problema pode assumir quando é encarado como um 

desafio. 

  

 Esse contexto descrito por Miguel (2005) é algo que realmente pode ser verificado nas 

aulas de Matemática. Isso pode ser corroborado pelo fato de os professores acompanharem as 

sugestões do livro didático, porém, não se preocupam em verificar cuidadosamente como 

explorar o conteúdo trabalhado de modo articulado com os problemas. Outra questão a ser 

pontuada em relação ao apontamento do autor, parte da falta de conhecimento por parte do 

professor dos elementos que caracterizam um problema, bem como o seu processo de solução.  
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 Echeverría e Pozo (1998, p. 16), esclarecem que “[...] um problema se diferencia de um 

exercício na medida em que, neste último, dispomos e utilizamos mecanismos que nos levam, 

de forma imediata, à solução”. Tomar consciência da diferença entre exercícios e problemas é 

fundamental para que a sua utilização seja aplicada de forma correta na sala de aula. 

 Dante (2003, p. 16-21), apresenta uma classificação para os tipos de problemas a serem 

introduzidos nas aulas: 

 

1. Exercícios de reconhecimentos: seu objetivo é fazer com que o aluno 

reconheça, identifique ou lembre um conceito, uma definição, etc.; 

2. Exercícios de algoritmos: Seu objetivo é treinar a habilidade em executar 

um algoritmo e reforçar conhecimentos anteriores; 

3. Problemas-padrão: Seu objetivo é recordar e fixar os fatos básicos através 

dos algoritmos das quatros operações fundamentais, além de reforçar o 

vínculo existentes entre essas operações e seu emprego nas situações do dia-

a-dia. 

4. Problemas-processo ou heurísticos: Seu objetivo é fazer o aluno pensar, 

elaborar um plano, tentar uma estratégia de acordo com sua intuição, testar 

essa estratégia é verificar se chegou à solução correta. 

5. Problemas de aplicação: São aqueles que retratam situações reais do dia a 

dia e que exigem o uso da Matemática para serem resolvidos. Por meio de 

conceitos, técnicas e procedimentos matemáticos procura-se matematizar uma 

situação real, organizando os dados em tabelas, traçando gráficos e 

levantamentos de dados. Podem ser apresentados em forma de projetos a 

serem desenvolvidos usando conhecimentos e princípios de outras áreas que 

não a da Matemática, desde que a resposta se relacione a algo que desperte 

interesse; 

6. Problemas de quebra-cabeça: São aqueles que envolvem e desafiam grande 

parte dos alunos. (grifo nosso). 

 

 Quanto a abordagem da Resolução de Problemas na sala de aula, Schoelder e Lester 

(1989 apud JUSTULIN; ONUCHIC, 2011, p.3), apontam três modos de empregar a Resolução 

de Problemas, onde se pode: 

 

• Ensinar sobre resolução de problemas: baseia-se no modelo de Polya (1986) 

em que são ensinados os passos que um bom resolvedor de problemas deve 

seguir; 

• Ensinar para resolver problemas: centra-se na importância de como a 

matemática pode ser aplicada; 

• Ensinar Matemática através da resolução de problemas: o ponto de partida 

para se ensinar Matemática é a Resolução de Problemas. Esse modo é visto 

como uma metodologia de ensino; 

  

 Para resolver um problema, o aluno deve trilhar caminhos que possibilitem a obtenção 

de uma solução para ele, levando em consideração os conhecimentos que possui sobre o 

conteúdo, mas agregando outras informações oriundas de sua observação e reflexão. Antes de 
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qualquer conceituação, Dante (1988, p. 86) afirma que “[...] um bom problema deve ser 

desafiador, mas possível de ser resolvido, real, interessante e que propicie várias estratégias de 

solução”. 

 Em relação às etapas básicas ou procedimentos que devem ser adotados na resolução de 

um problema, Polya (1995), destaca quatros a serem utilizadas: 

 1ª. Compreensão do problema; 

 2ª. Elaboração de um plano; 

 3ª. Execução do plano; 

 4ª. Verificação da solução encontrada. 

 Já Onuchic et al. (2014, p. 45) apontam dez etapas que devem orientar o ensino de 

Matemática com a Resolução de Problemas: 

 

(1) proposição do problema, (2) leitura individual, (3) leitura em conjunto, (4) 

resolução do problema, (5) observar e incentivar, (6) registro das resoluções 

na lousa, (7) plenária, (8) busca do consenso, (9) formalização do conteúdo, 

(10) proposição e resolução de novos problemas. 

 

 As etapas que envolvem a resolução de problemas apontados por Polya (1995) e 

Onuchic et al. (2014) concordam que a utilização dessa metodologia deve ser bem planejada e 

desenvolvida de forma correta de modo a alcançar os objetivos definidos, ao passo que 

Echeverría e Pozo (1998), complementam que o ensino através da mesma metodologia não 

deve ser pautado apenas em propiciar aos alunos a aquisição de habilidades e estratégias 

eficientes, mas, produzir neles hábitos e atitudes que fortaleçam a sua aprendizagem, a partir 

do entendimento de que para cada novo problema, uma solução deve ser formulada. 

Corroborando com estes apontamentos, Onuchic (1999), frisa que o processo de ensino 

e aprendizagem de um conteúdo matemático deve ser desenvolvido a partir de uma “situação-

problema que expressa aspecto chave desse tópico”, para que assim seja discutido com os 

educandos quais os caminhos a serem seguidos, buscando obter uma ou mais respostas 

possíveis para o problema, desde que seja fruto de uma cadeia de ações previamente realizadas. 

 Assim, para que os problemas propostos sejam pensados conforme destaca Onuchic 

(1999) e, consigam alcançar os objetivos apresentados por Echeverría e Pozo (1998), segundo 

Polya (1985, p. 23), é necessário que a situação problema apresentada possua “sentido” e 

“propósito” para o aluno, devendo “estar relacionado de modo natural com coisas familiares e 

deve servir a um fim compreensível”.  
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 Para garantir que a sua utilização seja eficaz, Dante (2003, p 15 - 16), destaca que a 

Resolução de Problemas deve possuir como objetivo: 

 

Fazer com que o aluno pense produtivamente; desenvolver o raciocínio do 

aluno; preparar o aluno para enfrentar situações novas; dar oportunidades aos 

alunos de se envolverem com suas aplicações; tornar as aulas de matemáticas 

mais interessantes e desafiadoras; equipar o aluno com estratégias e 

procedimentos que auxiliam na análise e na solução de situações onde se 

procura um ou mais elementos desconhecidos. 

 

 Os objetivos destacados por Dante (2003) demonstram que desenvolver o ensino de 

Matemática pela Resolução de Problemas, pode promover grandes mudanças, principalmente 

por parte do professor, que passará a ser mediador no processo de elaboração das soluções. 

Algo que pode fragilizar ou até mesmo dificultar o processo de ensino auxiliado por esta 

metodologia, recai justamente sobre a posição a ser tomada pelo docente, uma vez que este 

deve estar aberto para mudanças. Conforme destaca Dante (2003): 

 

[...] Ensinar a resolver problemas é uma tarefa mais difícil do que ensinar 

conceitos habilidades e algoritmos matemáticos, não é um mecanismo direto 

de ensino, mas uma variedade de processos de pensamentos que precisam ser 

cuidadosamente desenvolvidos pelo aluno com o apoio e incentivo do 

professor. (DANTE, 2003, p. 30). 
  

 Então, surge um grande desafio: compreender que não se deve ensinar apenas com 

metodologias que localizam os conteúdos (conhecimento) no centro da ilha da aprendizagem, 

e situem os alunos como meros espectadores periféricos, munidos apenas de lápis e livro, que, 

para chegarem à ilha, precisam atravessar suas fronteiras pela única ponte da repetição de 

exercícios. O processo de ensino deve favorecer a chegada ao centro, por meio de n-

possibilidades que permitem a ruptura das fronteiras estabelecidas pelas particularidades de 

cada aluno, tornando agora um cenário onde o aluno também faz parte do centro, porque o 

docente possibilitou o seu acesso.  

 Assim, a utilização de problemas para o estudo de conceitos matemáticos contribui 

significativamente para a aprendizagem dos alunos. Essa construção de significados e aquisição 

de conceitos ocorre de forma gradativa e reflexiva, ou seja, a determinação da solução é 

consequência de todo um conjunto de ações que são pensadas, aplicadas e verificadas, a fim de 

alcançar uma possível solução. 

 Além do mais, considerando as etapas apontadas por Onuchic et al. (2014), nota-se que 

no processo de resolução de problemas, os alunos podem apresentar e defender o seu modelo 
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de solução, ao mesmo tempo em que observa as propostas elaboradas pelos colegas. Este espaço 

de debate e apresentação das ideias utilizadas no processo de resolução de um problema, 

propicia ainda mais solidez aos conhecimentos adquiridos pelos alunos. Tal metodologia é parte 

fundamental para o desenvolvimento das atividades propostas nesta dissertação.  

 

1.4 AVALIAÇÃO 

 

Diante da busca em implementar metodologias que propiciem uma aprendizagem sólida 

e significativa, muito se discute sobre os métodos utilizados pelos professores para aferir o 

progresso do aluno. Nessa perspectiva, é importante resgatar algumas questões fundamentais 

para o processo de ensino, e que na maioria das vezes são esquecidas por gestores e professores. 

Para Scriven (apud HAYDT, 2002, p.12): 

 

A avaliação é uma atividade metodológica que consiste na coleta e na 

combinação de dados relativos ao desempenho, usando um conjunto 

ponderado de escalas de critérios que leve a classificações comparativas ou 

numéricas, e na justificação: dos instrumentos e da coleta de dados; das 

ponderações e da seleção de critérios. 

  

 Nessa perspectiva, Luckesi (2010, p. 69) compreende a avaliação como sendo “[...] um 

juízo de qualidade sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão”, a qual 

deverá estar em consonância com três variáveis importantes, o “juízo de qualidade”, “dados 

relevantes” e a “tomada de decisão”, que devem ser empregadas de modo indissociável para 

que a avaliação possa cumprir o seu papel.    

Para Vasconcellos (2001, p. 43), avaliação é, 

 

[...] um processo abrangente da existência humana, que implica uma reflexão 

crítica sobre a prática, no sentido de captar seus avanços, suas resistências, 

suas dificuldades e possibilitar uma tomada de decisão sobre o que fazer para 

superar os obstáculos. 

 

 A avaliação deve orientar o professor na busca de resultados (informações) referentes à 

aprendizagem dos alunos, fundamentais para o aprimoramento de sua prática, evidenciando os 

obstáculos vencidos e quais precisam ser superados. 

   Entretanto, os métodos de avaliação empregados são, na maioria das vezes, realizados 

de forma separada do processo educativo, ou seja, [...] “os educadores percebem a ação de 

educar e a ação de avaliar como dois momentos distintos e não relacionados". (HOFFMANN, 
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2014, p. l5). Na visão de Luckesi (2010), a avalição não pode ser vista como diferente do ato 

de ensinar, uma vez que tanto a avaliação como o ensino devem ser promovido de forma 

prazerosa, e não com uma imposição.  

Para que a avaliação contribua para o aprimoramento do ensino, é importante que o 

professor reflita criticamente sobre a sua utilização, sendo necessário compreender “como 

avaliar”, “por que avaliar” e “para que avaliar”, de modo que o processo avaliativo seja 

orientado para superar as dificuldades apresentadas pelos alunos e não apenas para definir notas. 

Assim, cabe ao professor refletir quais são os objetivos que o método de avaliação 

adotado deverá alcançar. Segundo Haydt (2002), a avaliação da aprendizagem pode ser 

abordada com as seguintes funcionalidades básicas: a “classificação”, onde seu objetivo é 

apenas quantificar a aprendizagem através de um conceito ou nota;  a função de “controlar”, 

que é orientada para o acompanhamento do processo de aprendizagem; a outra função é 

“diagnosticar”, ou seja, investigar como se desenvolve todo o processo, analisando quais os 

fatores que estão ou podem contribuir para melhorar o ensino e aprendizagem dos alunos. 

Nesse contexto, Haydt (2002), Sant’anna (2013) e Luckesi (2010) destacam a existência 

de três modalidades de avaliação da aprendizagem: somativa, formativa e diagnóstica. 

A avaliação somativa, segundo Haydt (2002), possui como objetivo o classificar o 

aluno para determinar se ele será aprovado ou reprovado e está vinculada à noção de medir. A 

aprendizagem nesta modalidade de avaliação é mensurada por notas, onde “[...] não importa 

como elas foram obtidas nem por quais caminhos” (LUCKESI, 2010, p. 18). Vale destacar, que 

esta modalidade de avaliação é muito utilizada pelos professores para aferir a aprendizagem 

dos alunos. 

 A avaliação formativa apresenta como características fornecer ao professor e ao aluno 

como está ocorrendo o desenvolvimento da aprendizagem. Ela possibilita a identificação dos 

problemas que estão influenciando na aprendizagem, propiciando ao docente identificar e 

intervir sobres estes problemas. Ainda, Haydt (2002) aponta que essa modalidade de avaliação 

possui caráter “orientadora” do processo de ensino, ao mesmo tempo em que possibilita ao 

aluno “condições para a recuperação paralela e orientando o estudo contínuo e sistemático do 

aluno, para que sua aprendizagem possa avançar em direção aos objetivos propostos”. 

 A avaliação diagnóstica tem o objetivo de identificar quais os conhecimentos e 

habilidades adquiridos ou não pelos alunos, de modo a nortear o trabalho docente em ações que 

busquem possibilitar a aprendizagem dos conhecimentos necessários e o aprimoramento dos 

conceitos já adquiridos. Segundo Sant’Anna (2013, p. 33), a avaliação diagnóstica possibilita 



40 
 

ao professor realizar “uma sondagem, projeção e retrospecção da situação de desenvolvimento 

do aluno, dando-lhe elementos para verificar o que aprendeu e como aprendeu”. 

 Diante dessas reflexões, percebe-se que a avaliação assume papéis bem distintos no 

processo de ensino e aprendizagem, apresentando-se de forma classificatória (avaliação 

somativa), investigativa (avaliação formativa) e norteadora (avaliação diagnóstica). 

Considerando essas finalidades, nota-se que os modelos de avaliação descritos vão evidenciar 

ao professor em quem contexto encontra-se a aprendizagem de seus alunos. Nessa perspectiva, 

a avaliação quando bem direcionada por objetivos concisos poderá ser um importante 

instrumento de orientação ao trabalho docente, fornecendo informações sobre a aprendizagem 

dos alunos.  

 Os PCNs (1998), destacam que a avaliação assume o papel de fornecer ao professor 

informações de como está acontecendo a aprendizagem dos alunos, evidenciando: 

 

[...] os conhecimentos adquiridos, os raciocínios desenvolvidos, as crenças, 

hábitos e valores incorporados, o domínio de certas estratégias, para que ele 

possa propor revisões e reelaborações de conceitos e procedimentos ainda 

parcialmente consolidados (BRASIL, 1998, p. 54). 

  

 Na busca de construir uma melhor relação de sentido entre o ensino e o processo 

avaliativo, é importante evidenciar que a “[...] avaliação só será eficiente e eficaz se ocorrer de 

forma interativa entre professores e alunos, ambos caminhando na mesma direção, em busca 

dos mesmos objetivos”. (SANT’ANNA, 2013, p.27). A partir desses apontamentos, surge uma 

importante reflexão: Será que o modelo de avaliação que estou utilizando está contribuindo 

para a verificação da aprendizagem de meus alunos ao mesmo tempo em que orienta o meu 

trabalho na sala de aula? 

 Assim, para que este objetivo seja alcançado é necessária uma maior reflexão do docente 

quanto as suas metodologias de ensino e avaliação, reforçando que o ensino só ocorrerá quando 

seu processo de desenvolvimento estiver orientado por avaliações que busquem possibilitar 

uma melhor aprendizagem.  

 Em posse das discussões sobre avaliações, suas concepções e contribuições no processo 

de ensino e aprendizagem, destacamos a relação tríade: ensino - aprendizagem - avaliação, 

presente nesta dissertação, que forneceram elementos que orientaram o desenvolvimento das 

atividades na sala de aula; além dos procedimentos que se fizeram necessários na correção e 

orientação das atividades. 
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 A utilização da Metodologia de ensino de Matemática pela Resolução de Problemas, a 

defesa da importância do professor como mediador e orientador no processo de aprendizagem 

e a busca por uma aprendizagem significativa, fez com que adotássemos dois dos três modelos 

de avaliação descritos anteriormente. Inicialmente, o da avalição diagnóstica, com a qual 

buscamos identificar os conhecimentos prévios dos alunos, que nortearam o planejamento e 

execução das atividades propostas, durante os quais pôde ser realizada a avaliação formativa. 
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2 RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA 

  

Este Capítulo aborda sobre o uso de material manipulável e de tecnologia, em especial, 

o Origami e o software GeoGebra, respectivamente. Ainda, serão destacados a aplicação de 

recursos tecnológicos no ensino de Matemática, a partir do emprego de computadores, 

dispositivos móveis, softwares e aplicativos.  

 

2.1 MATERIAIS MANIPULÁVEIS 

 

 O ensino de conceitos matemáticos, através do uso de materiais manipuláveis, 

possibilita que ideias abstratas tenham mais significado através do contato com objetos reais.  

Conforme destaca D’Ambrósio (2012), durante muito tempo deu-se maior ênfase a uma 

Matemática mais algebrizada, produzindo assim um rótulo de disciplina sem relação com o 

cotidiano, cuja aprendizagem seria para poucos. Diante dessa reflexão emerge alguns 

questionamentos: De que formas estamos ensinando Matemática aos nossos alunos? Quais 

metodologias adotamos como suporte em nossa prática em sala de aula? 

Menezes e Silva (2015, p.512) ressalta que “[...] ensinar não significa mais só transmitir 

um determinado conhecimento por meio de uma aula tradicional e sim, criar mecanismos que 

naturalmente norteiam o aluno ao encontro da aprendizagem e a situações que propiciem a 

aplicação da teoria na prática”. Tal reflexão traduz o anseio de inúmeras professores, alunos e 

pessoas da sociedade que almejam uma educação de qualidade, onde os alunos vejam sentido 

nos conhecimentos que são trabalhados em sala de aula.  

Alguns importantes estudos, (PAVANELLO, 1989; ALMOULOUD; MANRIQUE, 

2001; LORENZATO, 2001), apontam que muitos dos conteúdos de Matemática foram ou estão 

sendo abandonados nas escolas, e a Geometria é apontada como o conteúdo que mais sofre com 

este abandono. Diante desse contexto, é importante destacar que “[...] o conhecimento não pode 

ser simplesmente transmitido do professor para o aluno. O aprendizado deve ser um processo 

ativo, e que os aprendizes “colocam a mão na massa” (hands-on)” (MALTEMPI, 2004, p. 265).  

 Dessa forma, diante desse “abandono” de alguns conteúdos no ensino da Matemática e 

a apontamentos para a adoção de meios que favoreçam outras formas de se ensinar e se aprender 

Matemática, que metodologias ou instrumentos devem ser utilizados pelo professor com o 

objetivo de possibilitar aos seus alunos os conteúdos fundamentais para a sua formação? 

Dentre as metodologias (ou instrumentos) utilizadas no ensino de Matemática, o 

emprego de material concreto é sem dúvidas aquele que apresenta maior destaque e utilização 
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dos professores em suas aulas. Quanto à utilização de material concreto nas aulas de 

Matemática, Lorenzato (2012, p.20) afirma: “começar pelo concreto para se chegar a ideias 

mais abstratas”. 

 Diante desta intima relação da Matemática com o nosso cotidiano, a utilização de 

material concreto surge como uma ferramenta que contribui para a aprendizagem a partir do 

que o aluno pode ver, tocar, analisar, construir. Assim, “[...] um dos procedimentos que pode 

auxiliar o professor a conferir sentido aos conhecimentos matemáticos trabalhados na escola e 

tornar suas aulas mais interessantes é o uso de materiais manipuláveis” (OSHIMA; 

PAVANELLO, 2011, p.2). 

 Para Reys (1971, apud PASSOS 2012, p. 78) materiais manipuláveis são “[...] objetos 

ou coisas que o aluno é capaz de sentir, tocar, manipular e movimentar. Podem ser objetos reais 

que têm aplicação no dia-a-dia ou podem ser objetos que são usados para representar uma 

ideia”. 

 O uso de material concreto como ferramenta auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática ganhou muita força nos últimos anos, especialmente quando 

Lorenzato (2012, p.18) conceituou Material Didático (MD) como sendo “[...] qualquer 

instrumento útil ao processo de ensino – aprendizagem”. Segundo o autor, podemos ter os mais 

variados tipos de MD, podendo ser “[...]um giz, uma calculadora, um filme, um quebra-cabeça, 

um jogo, uma embalagem, uma transparência, entre outros”. O material concreto manipulável 

é, portanto, um MD que funciona como “[...] um excelente catalisador para o aluno construir 

seu saber matemático”. (idem, ibidem, p.21). 

 Passos (2012, p.78), ao discutir sobre a utilização e a função do MD no ensino, aponta 

que: 

 

Os recursos didáticos nas aulas de matemática envolvem uma diversidade de 

elementos utilizados principalmente como suporte experimental na 

organização do processo de ensino e de aprendizagem. Entretanto, considero 

que esses materiais devem servir como mediadores para facilitar a relação 

professor/aluno/conhecimento no momento em que um saber está sendo 

construído. 

 

 Para Kallef (2003, p. 17), é “[...] importante que se leve o aluno a vivenciar experiências 

com diversos tipos de materiais concretos manipulativos, a fim de que ele possa ter a 

oportunidade de encontrar o meio material que seja mais apropriado à sua percepção sensorial 

e que mais aguce a sua curiosidade”. 
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 Quanto às vantagens do material manipulável nas aulas de Matemática e sua 

contribuição para a aprendizagem dos alunos, Sarmento (2010, p. 4) destaca que a sua 

utilização: 

 

a) Propicia um ambiente favorável à aprendizagem, pois desperta a 

curiosidade das crianças e aproveita seu potencial lúdico;  

b) Possibilita o desenvolvimento da percepção dos alunos por meio das 

interações realizadas com os colegas e com o professor;  

c) Contribui com a descoberta (redescoberta) das relações matemáticas 

subjacente em cada material;  

d) É motivador, pois dar um sentido para o ensino da matemática. O conteúdo 

passa a ter um significado especial;  

e) Facilita a internalização das relações percebidas. 

 

 Ao utilizarmos qualquer atividade onde o aluno possa olhar, tocar, construir o objeto, já 

se constitui como uma importante ferramenta para o processo de ensino e aprendizagem. Vale 

ressaltar que a inserção de qualquer tipo de material didático nas aulas de Matemática “[...] não 

é garantia de um bom ensino, nem de uma aprendizagem significativa e nem substitui o 

professor” (LORENZATO, 2012, p.18). Dessa forma, são ferramentas que surgem como 

auxiliar ao processo, cabendo ao professor a partir desses objetos analisar quais as 

possibilidades de sua exploração. Para Chaves (2013, p. 30) “[...] os materiais didáticos 

manipuláveis propiciam aos alunos interação e socialização na sala de aula, além de auxiliar na 

compreensão de entes geométricos possibilitando a efetiva assimilação do conteúdo”. 

 Reforça Araújo (2004, p.8) que ao utilizar material didático em suas aulas, “[...] o 

professor deve considerar que o objetivo a ser atingido não está no material em si, mas nas 

ações que são desenvolvidas através dele, isto é, no modo como o mesmo será explorado”. 

Assim, ressalta-se que o desenvolvimento de qualquer atividade auxiliada por MD seja muito 

bem planejada pelo professor.  

 O planejamento das atividades com MD deve ocorrer de forma rigorosa e o professor 

não pode se sentir obrigado a utilizar estas atividades de modo corriqueiro, pelo contrário, 

defende-se que elas sejam empregadas dentro do contexto da sala de aula, dos conteúdos, dos 

alunos e, para que isso aconteça de forma efetiva, o planejamento deve ser uma peça chave. 

Quando tais cuidados não são tomados, a utilização de MD nas aulas de Matemática 

empregados sem o seu devido cuidado, pode levar os alunos a enxergar o MD muito mais como 

uma forma de passar o tempo, brincadeira do que um objeto de ensino. 

 A utilização de qualquer MD em sala de aula se faz necessária, entretanto “[...] nenhum 

material didático – manipulável ou de outra natureza – constitui a salvação para a melhoria do 
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ensino de Matemática. Sua eficácia ou não dependerá da forma como o mesmo for utilizado” 

(NACARATO, 2005, p. 5). 

 Como potencialidade de utilização de material concreto no ensino de Matemática, Rêgo 

e Rêgo (2013, p. 64 - 67) propõem uma atividade de estudo de PA e PG a partir de uma 

abordagem geométrica. A atividade apresentada busca construir o entendimento de conceitos 

de PA e PG utilizando o material Cuisinaire de uma forma bastante didática. Entretanto, 

ressaltasse que não foi adotado no desenvolvimento dessa pesquisa a atividade hora proposta.   

 

2.1.1 Origami 

 

 Quanto a utilização do Origami na sala de aula, existe uma maior ênfase na geometria 

plana e espacial, através da apresentação das técnicas de montagens e orientações, conforme 

pode-se verificar em Imenes (1996); Rego, Rego e Gaudêncio (2004); Suzuki, Marques e Parra 

(2006); Genova (2008); Cavacami e Furuya, (2009); Leroy (2010); Costa (2010); Tridapalli 

(2017). 

O Origami é uma técnica japonesa direcionada para a construção de objetos, figuras 

planas (bidimensionais) e tridimensionais, utilizando para isso apenas pedaços de papel. A 

palavra Origami é formada pela junção das palavras ori (dobrar) e kami (papel), cujo significado 

é “dobrar papel”. Conforme ressaltam Sheng et al. (2005), na confecção de um Origami 

devemos tem como princípio básico evitar a utilização de cola e tesoura, para assim oferecer à 

dobradura o seu formato adequado.  

De acordo com Rêgo, Rêgo e Gaudêncio Junior (2004, p. 18): 

 

O Origami pode representar para o processo de ensino/aprendizagem de 

Matemática um importante recurso metodológico, através do qual os alunos 

ampliarão os seus conhecimentos geométricos formais, adquiridos 

inicialmente de maneira informal por meio da observação do mundo, de 

objetos e formas que o cercam. 

 

Devido ao seu dinamismo e também por utilizar material de baixo custo (o papel), o 

Origami está se tornando uma importante ferramenta, auxiliar ao ensino de Geometria. Segundo 

Carneiro e Spira (2015, p.5) “[...] o uso de dobraduras no ensino de geometria está tornando-se 

cada vez mais reconhecido como um instrumento pedagógico interessante e, muitas vezes 

eficaz, tanto pelo seu caráter lúdico quanto pela sensação de descoberta que muitas vezes 

provoca”. 
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A dobradura de papel é uma das possibilidades de se fazer experiências 

exploratórias. Além de permitir a manipulação das formas, o indivíduo ao 

executar as dobras vai participando ativamente da formação do modelo, 

podendo constatar através de movimentos das dobras elementos e 

propriedades destas que são de grande utilidade para o uso da geometria 

(ALMEIDA; LOPES; SILVA, 2000, p. 2). 

 

Outro ponto a ser destacado, é o fato deste contato com o material concreto possibilitar, 

além da aprendizagem, entendimento, satisfação, descontração e estímulos à criatividade do 

aluno. Em suma, a dobradura parte da transformação de um simples pedaço de papel que pode 

ser quadrado, retangular, triangular e até mesmo circular e, a partir disso, pode-se construir as 

mais diferentes figuras, por exemplo animais e flores, objetos utilitários, figuras geométricas e 

decorativas e o papel utilizado pode apresentar as mais diferentes cores. 

Analisando as dobraduras realizadas, podemos identificar conceitos básicos como 

ângulos, vértices, diagonais, triângulos, quadrados, retângulos, losango, trapézio, semelhança 

de figuras, noções de proporcionalidade, frações, Progressões Aritméticas (PA) e Progressões 

Geométricas (PG).  

Com o estudo da Geometria em sala de aula, é possível o desenvolvimento de inúmeras 

competências, como a experimentação, a imaginação, a criatividade, fazendo com que o aluno 

seja instigado a argumentar sobre os procedimentos que utilizou para realizar suas construções, 

como afirma Rancan (2011). Morosini e Wrobel (2014, p. 34) também valorizam o uso do 

Origami no ensino da Geometria, mencionando que este “[...] pode ajudar no desenvolvimento 

cognitivo, facilitando a aprendizagem e a compreensão da Matemática através da manipulação 

de um simples pedaço de papel, material de fácil acesso”.  

Ribeiro (2010, p.78) aponta que, 

 

No origami, enquanto as mãos se movimentam ativam os dois lados do 

cérebro. A zona do tato, motora e visual está em atividade e os sentimentos 

são de satisfação, orgulho e alegria ao completar uma dobradura. Outros 

benefícios do origami são o desenvolvimento da inteligência espacial, 

atenção, paciência, memória e imaginação.  

 

Todo origami começa quando pomos as mãos em movimento, existindo uma grande 

diferença entre conhecer alguma coisa através da mente e conhecer a mesma coisa através do 

tato (FUSE,1990). Sendo assim, não podemos continuar a ensinar Matemática como um 

conjunto de técnicas, teorias e fórmulas, mas, propiciar o reconhecimento da aplicação da 

Matemática em sua vida cotidiana. Deve-se buscar que o aluno se aproxime mais do professor, 
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para motivá-lo a se interessar pelo estudo de Matemática e, para isso, é necessário implantar 

ações inovadoras que facilitem a aprendizagem. 

A maioria das atividades com emprego de Origami são para explorar conceitos de 

Geometria Plana ou Espacial. Em sua obra Mathematics and Origami (Matemática e Origami) 

Hernandez (2000) apresenta a possibilidade de exploração de alguns conteúdos matemáticos 

utilizando dobraduras, tais como, geometria espacial, analítica, plana, funções, PA e PG. 

 

2.2 TECNOLOGIA E ENSINO DE MATEMÁTICA   

  

 Com o advento da era das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), e seus 

impactos no meio social, desde o acesso à informação até às formas de comunicação, ao longo 

dos anos, inúmeros estudos apontam para a necessidade e importância de se utilizar a tecnologia 

na sala de aula (BORBA;PENTEADO, 2007; KENSKI, 2012; KENSKI, 2013; INÊS et al., 

2015; REIS, 2017). Segundo estes autores, a inserção da tecnologia no meio escolar ainda 

ocorre de maneira lenta, apesar da existência de vários projetos educacionais direcionados para 

difundir e promover os recursos tecnológicos nas escolas, principalmente com a criação de 

laboratórios de informática e lousas digitais. 

 Quando nos referimos às novas tecnologias, pensamos inicialmente em computador, 

celular e tablets. Estas são as formas mais comuns de tecnologia que enxergamos, entretanto, 

conforme aponta Moran (2003, p. 1), o conceito de tecnologia é muito mais amplo. 

 

Tecnologias são os meios, os apoios, as ferramentas que utilizamos para que 

os alunos aprendam. [...] O giz que escreve na lousa é tecnologia de 

comunicação e uma boa organização da escrita facilita e muito a 

aprendizagem. A forma de olhar, de gesticular, de falar com os outros isso 

também é tecnologia. O livro, a revista e o jornal são tecnologias fundamentais 

para a gestão e para a aprendizagem e ainda não sabemos utilizá-las 

adequadamente. O gravador, o retroprojetor, a televisão, o vídeo também são 

tecnologias importantes e também muito mal utilizadas, em geral.  

 

 Os PCNs (2000, p. 50), aponta que as novas tecnologias, “[...] precisam encontrar espaço 

próprio no aprendizado escolar regular, de forma semelhante ao que aconteceu com as ciências, 

muitas décadas antes, devendo ser vistas também como processo, e não simplesmente como 

produto”. Moran (2006, p. 2), reforça que o uso das tecnologias na educação é de suma 

importância, uma vez que elas “[...] são pontes que abrem a sala de aula para o mundo, que 

representam e articulam o nosso conhecimento do mundo”. 
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 Desse modo, é importante que a escola e, principalmente, os professores reflitam sobre 

as suas práticas, e de que forma está levando em consideração a utilização de recursos 

tecnológicos nas aulas. O uso de tecnologia não é específico de uma disciplina, como Língua 

Portuguesa, Geografia, História, Matemática, dentre outras. O que delimita o tipo de tecnologia 

a ser empregada são os objetivos definidos pelo professor para a exploração de determinado 

conteúdo.      

 Nesse contexto, D’Ambrósio (2012, p. 74) ressalta que 

 

Será essencial para a escola estimar a aquisição, a organização, a geração e a 

difusão do conhecimento vivo, integrado nos valores e nas expectativas da 

sociedade. Isso será impossível de atingir sem ampla utilização de tecnologia 

na educação. Informática e comunicações dominarão a tecnologia educativa 

do futuro.  

  

 Essa perspectiva descrita por D’ Ambrósio (2012) está bem distante de muitas escolas, 

uma vez que, praticamente não se utiliza novas tecnologias na sala de aula. Quando empregada, 

é importante analisar seu impacto sobre a aprendizagem. O seu emprego na sala de aula, muda 

toda a dinâmica de trabalho do professor, fazendo com que o mesmo tenha conhecimento do 

que está sendo proposto, necessitando assim de bastante estudo e planejamento. 

 Para Kenski (2012) nos encontramos na era da “sociedade tecnológica”, e que este 

modelo de sociedade é modelado pelas mudanças que ocorrem nas tecnologias. Além do mais, 

a sua inserção na educação é vital e urgente, isso pois, a “educação e tecnologias são 

indissociáveis”. (ibidem, p. 43). 

 Quanto ao uso das novas tecnologias no ensino de Matemática, Gomes e Rodrigues 

(2014, p. 60) destacam que: 

 

Aliar a informática ao ensino de Matemática é interessante, pois o educador 

pode mostrar para o aluno os diversos contextos históricos que 

proporcionaram o desenvolvimento de seus saberes. Isso pode ser feito por 

intermédio de vídeos, da apresentação de problemas contextualizados e por 

meio dos mais diversos recursos digitais. 

 

 Dessa forma, é perceptível que a utilização da tecnologia de maneira afetiva é muito 

importante para o processo educativo. É compreender, que a utilização de qualquer ferramenta 

tecnológica, seja ela qual for, só apresentará resultados efetivos na aprendizagem dos alunos se 

a sua utilização for condicionada para tal finalidade. Na visão de Kenski (2012, p. 46), para que 

elas consigam promover mudanças no desenvolvimento do processo educativo, “elas precisam 

ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente”. 



49 
 

 Essa incorporação pedagógica destacada pela autora, está relacionada às possibilidades 

de exploração dos recursos, de modo que não crie uma lacuna no processo de ensino e 

principalmente na aprendizagem. Para que isso não aconteça (idem, ibidem, p. 46) ressalta que 

“é preciso respeitar as especificidades do ensino e da própria tecnologia para poder garantir que 

o seu uso, realmente, faça diferença”. Ainda nesse contexto, o emprego da tecnologia possibilita 

o estudo ou exploração de problemas matemáticos, explorando conhecimentos através de 

atividades experimentais, possibilitando que o aluno estabeleça relação entre a teoria e a prática, 

levando em consideração os conteúdos estudados em sala de aula (SANTOS, 2016). 

 Além do mais, mesmo com as novas tecnologias sendo tão comuns no meio social, vale 

destacar que o professor assume um papel importante para sua promoção na aula. Não é 

simplesmente levar a ferramenta tecnológica, mas principalmente, construir um espaço de 

ensino que se articule de maneira efetiva ao ensino e aprendizagem, e que nesse processo o 

aluno seja participante e ativo.  

 De acordo com Cerconi e Martins (2014, p. 11), 

 

 [...] mesmo a informática na educação sendo uma realidade, ainda está longe 

de ser uma totalidade, e talvez essa seja a grande dificuldade identificada no 

cenário educacional, pois a grande parte dos educadores não possui domínio 

instrumental e pedagógico para a utilização dessas tecnologias.  

 

 A partir dos desafios descritos por Cerconi e Martins (2014), vale destacar a importância 

da preparação dos professores para trabalhar estas ferramentas. Considerando todo o processo 

de desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, a formação do professor é peça 

chave para que o seu trabalho em sala de aula ocorra de forma efetiva. 

 É importante ressaltar que, 

 

[...] mais importante do que o programa, é o modo como ele será utilizado. 

Nenhum software é valido por si; as interferências que o professor fará e o 

ambiente criado a partir delas determinarão a qualidade do trabalho. O uso de 

um excelente software não é garantia de um bom trabalho, assim como um 

software ruim não produz, obrigatoriamente, mais resultados (SMOLE; 

DINIZ, 2001, p.178). 

 

 Uma ferramenta tecnológica que vem sendo muito utilizada e ganhando bastante 

notoriedade no âmbito educacional são, os dispositivos móveis. Os celulares ou quaisquer 

outros tipos de dispositivos móveis, estão sendo cada vez mais explorados, e este crescimento 

acontece principalmente pelo fato “[...] das tecnologias móveis, serem altamente portáteis, 
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relativamente baratas, ampliaram enormemente o potencial e a viabilidade da aprendizagem 

personalizada” (UNESCO, 2014, p. 14). 

 Devido ao fácil acesso aos dispositivos móveis e às dificuldades enfrentadas em 

algumas escolas desprovidas de computadores suficientes para todos os alunos, estes podem ser 

utilizados para o desenvolvimento de atividades de ensino através de algum aplicativo.  

 

2.2.1 Software GeoGebra 

 

 Dentre todos os recursos tecnológicos, os softwares talvez sejam aqueles que 

apresentam maior adesão dos professores para seu uso na sala de aula. Isso pode ser explicado 

pelas características que os mesmos apresentam em relação a exploração dos conteúdos que se 

deseja trabalhar. Assim, como qualquer ferramenta computacional, deve-se levar em 

consideração muitos aspectos. 

 

Os softwares educacionais são aqueles que têm por objetivo contribuir para o 

processo do ensino-aprendizagem de determinado conteúdo. No entanto, um 

software que não foi criado objetivando o ensino, quando utilizado em 

situação educacional, pode ser considerado um software educativo. Para a 

escolha de um software ou jogo para uso em sala de aula deve-se levar em 

consideração critérios técnicos e pedagógicos (BRASIL, 2014, p. 43) 

 

 Analisando as pesquisas realizadas por pesquisadores da Educação Matemática 

(BORBA; PENTEADO, 2007), encontramos um leque de possibilidades de atividades de 

ensino da Matemática mediado pelas ferramentas tecnológicas, sejam aplicativos, softwares, 

plataformas na internet, dentre outros. Segundo Bento (2010, p. 20), “[...] os softwares 

educacionais estão sendo incorporados ao processo de ensino e aprendizagem como ferramenta 

de mediação entre o indivíduo e o conhecimento”. 

 Em meios às possibilidades, dentre as muitas ferramentas tecnológicos utilizadas no 

ensino de Matemática, destacamos o Software GeoGebra, que possibilita ao professor a 

elaboração de atividades para o ensino de conteúdos trabalhados no Ensino Fundamental e 

Ensino Médio.  

 Sobre o GeoGebra, o IG2, apresenta algumas características do software, destacando: 

 

                                                             
2 Instituto GeoGebra no Rio de Janeiro. Disponível em: < http://www.geogebra.im-uff.mat.br/index.html>. Acesso 

em: 17 mai. 2018. O Instituto Geogebra no Rio de Janeiro é integrante do IGI (INTERNATIONAL GEOGEBRA 

INSTITUTES). 
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Criado por Markus Hohenwarter, o GeoGebra é um software gratuito de 

matemática dinâmica desenvolvido para o ensino e aprendizagem da 

matemática nos vários níveis de ensino (do básico ao universitário). O 

GeoGebra reúne recursos de geometria, álgebra, tabelas, gráficos, 

probabilidade, estatística e cálculos simbólicos em um único ambiente. Assim, 

o GeoGebra tem a vantagem didática de apresentar, ao mesmo tempo, 

representações diferentes de um mesmo objeto que interagem entre si. (IG, 

2018, np). 

  

 Em relação à sua disponibilidade para uso, encontramos versão do GeoGebra para todos 

os sistemas operacionais, bastando apenas selecionar a opção de instalação para computador3. 

Além da versão para computador, temos também as versões do Software para celular, a partir 

de aplicativos. Vale destacar que as atividades elaboradas com auxílio do Geogebra (em seus 

ambientes 2D e 3D) são bastantes didáticas quanto aos passos a serem realizados, bem como a 

análise dos resultados obtidos.  

 Na versão utilizada em dispositivos móveis como celular ou tablet, as construções 

exigem maiores habilidades dos usuários, para construir no Geogebra 3D Grapher (ambiente 

3D) e a Calculadora Gráfica Geogebra (ambiente 2D). 

 Diante de cenário de muitas possibilidades de utilização do Software seja em 

computador ou celular, Santos (2016, p.4) ressalta que ao utilizar o GeoGebra o professor “[...] 

cria possibilidades de desenvolver atividades de forma criativa e interativa no espaço da sala de 

aula, visando a construção lógica e a capacidade de criar dos alunos”.  

 Nesse contexto pode-se perceber que o GeoGebra apresenta em sua estrutura uma gama 

de ferramentas que podem ser utilizadas de forma direcionada para o estudo de conteúdos de 

Funções, Geometria, Estatística, Álgebra e Cálculo Diferencial e Integral. Na literatura, uma 

grande parte das pesquisas sobre o GeoGebra no ensino de Matemática investiga as suas 

contribuições e possibilidades do software no estudo das funções4 (MOREIRA, 2012; 

FERREIRA, 2013; ALMEIDA, 2014), geometria5 (BENTO, 2010; NASCIMENTO, 2012; 

LOPES, 2013; SILVA, 2017). 

 Entretanto, Borba (2014, p. 45) destaca que “[...] atividades matemáticas diferenciadas 

começaram a ser elaboradas com base no uso do GeoGebra”. Diante do potencial que o 

GeoGebra possui, inúmeras são as possiblidades de se utilizar esta ferramenta computacional 

no ensino de Matemática, que pode ocorrer com o emprego de ferramentas existente no 

software como é o caso das ferramentas de conceitos de Geometria Plana e Analítica.  

                                                             
3 Disponível em: https://www.geogebra.org/download?lang=pt. 
4 Englobamos as funções (afim, quadráticas, exponencial, logarítmica e trigonométrica). 
5 Levamos em consideração a Geometria Plana, Espacial ou Analítica. 
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 Quanto o potencial didático-pedagógico do GeoGebra, Santos (2018, p.19) esclarece 

que este: 

  

[...] se evidencia pelo seu dinamismo em agregar numa mesma interface os 

elementos da geometria, da álgebra, do cálculo, da estatística, dos gráficos e 

de tabelas, os quais podem ser combinados e explorados de diversas maneiras, 

o que permite o levantamento de conjecturas e a averiguação de hipóteses. 

 

 Nesse contexto, podemos verificar que o software possui grande potencialidades de 

utilização no ensino de Matemática, especialmente, por possibilitar ser adaptado a diversos 

conteúdos. Portanto, ao propormos atividades de investigação utilizando metodologias 

alternativas como esta, estamos contribuindo para a aprendizagem do aluno. 

 

2.3 INVESTIGAÇÃO DA TEMÁTICA 

  

 Para o desenvolvimento desse estudo, foi realizada a aplicação de um conjunto de 

atividades, organizadas a partir dos conteúdos de PA e PG, estabelecendo relação com 

conteúdos de Geometria Plana e Espacial. Para atender aos objetivos apresentados, utilizamos 

a técnica de dobraduras (Origami) e o software GeoGebra com o objetivo de produzir uma 

maior interação entre o aluno e os conteúdos abordados. Essa articulação entre metodologias 

diferentes, aplicadas no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de PA e PG ocorriam 

conforme ilustra a Figura 1. 

 

         Figura 1: Etapas de desenvolvimento da Proposta de atividade 

 Fonte: Elaborado pelo autor 
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 A partir do Origami podemos realizar observações e reflexões acerca dos conhecimentos 

que podem ser explorados ou verificados. Logo mais, o Software GeoGebra surge como uma 

forma de produzir uma maior aproximação entre o aluno e a tecnologia, a partir de animações 

e ilustração das mesmas técnicas que são aplicadas no papel e que também podem ser 

visualizadas tanto no software quanto no aplicativo. Essa mediação entre a ferramenta 

tecnológica e o material concreto, evidencia a importância de propor algo diferente, já que, o 

aluno deve ser visto como um ser ativo nesse processo, valorizando suas particularidades 

individuais. 

 As reflexões apresentadas visam propor e discutir o ensino da Matemática numa 

perspectiva construtivista, onde entendemos que o ensino deve ser promovido de modo que o 

aluno veja sentido no que está sendo abordado em sala de aula, utilizando das mais diferentes 

metodologias de ensino de modo a possibilitar uma aprendizagem significativa.  
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3 METODOLOGIA 

 

Este Capítulo apresenta a metodologia empregada no desenvolvimento dessa pesquisa, através 

da descrição das etapas de desenvolvimento e aplicações das atividades que foram elaboradas, 

evidenciando o universo da pesquisa, o método de análise e coletas de dados que são objetos 

de discussão.  

   

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.1.1 Universo da Pesquisa 

 

 As atividades propostas nessa pesquisa foram desenvolvidas com 30 alunos, 

matriculados na 2ª série do Ensino Médio, na disciplina de Matemática em uma escola pública 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada no Oeste Potiguar do estado do Rio 

Grande do Norte. Ressaltasse que o pesquisador é também professor da referida escola e turma 

onde foram aplicadas as atividades aqui apresentadas. 

    

3.1.2 Técnica e instrumentos de pesquisa 

 

O presente estudo apoia-se numa abordagem de cunho qualitativo, uma vez que se busca 

analisar todo o contexto relacionado as informações produzidas. Este tipo de pesquisa visa a 

obtenção de “[...] informações fidedignas para se explicar em profundidade o significado e as 

características de cada contexto em que encontra o objeto de pesquisa” (OLIVEIRA, 2007, p. 

60). 

Ainda, do ponto de vista de seus objetivos, caracteriza-se como explicativa. Quanto aos 

procedimentos empregados, caracteriza-se como pesquisa de campo, possuindo por objetivo 

verificar informações relacionadas ao problema ao qual procuramos apresentar uma resposta. 

Em relação as pesquisas de campo Gil (2008, p. 57), destaca que estas pesquisas “procuram 

muito mais o aprofundamento das questões propostas do que a distribuição das características 

da população segundo determinadas variáveis.”  

 É importante destacar que a pesquisa de campo tem o “objetivo de conseguir 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual procuramos uma resposta, 

ou de uma hipótese, que queiramos comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as 

relações entre eles” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 59). 
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3.1.3 Investigação das Concepções Prévias dos alunos 

 

 Para realizarmos a coletas das informações resultantes das atividades propostas, foi 

necessário estabelecer meios que viabilizassem o desenvolvimento da proposta e também a 

aprendizagem dos alunos. Conforme apontam Dencker e Viá (2003, p. 37, apud OLIVEIRA, 

2007, p. 57), “[...] as técnicas referem-se aos procedimentos concretos empregados pelo 

pesquisador para levantar os dados e as informações necessárias para esclarecer o problema que 

está pesquisando”. Como já destacado, utilizamos um questionário na forma de pré-teste para 

verificar o nível de conhecimento prévios dos alunos em relação aos conteúdos básicos de 

Geometria Plana. 

 A partir dos conhecimentos prévios dos alunos, pudemos estruturar as nossas 

metodologias de modo a auxiliar o aluno em suas dificuldades e possibilitar a elaboração dos 

conceitos necessários.  Conforme destaca Moreira (1999), segundo a concepção da 

aprendizagem significativa de Ausubel, o ensino deve partir do que o aluno sabe e o professor 

deve levar isso em consideração.  

Para investigarmos as concepções prévias dos alunos foi utilizado um questionário, 

denominado Avaliação Diagnóstica (Anexo B), contendo questões elementares sobre 

Geometria, fundamentais para o desenvolvimento da proposta didática aqui apresentada. Esse 

momento foi fundamental para a identificação das necessidades de realizar aulas de 

nivelamento, uma vez que para o desenvolvimento da proposta de atividade idealizada, 

utilizamos os recursos Origami e GeoGebra. 

  

3.1.4 Caracterização da proposta de atividade 

  

Para o desenvolvimento e a aplicação das atividades propostas nesta pesquisa ocorreram 

as etapas descritas a seguir: 

 

1ª Etapa: Intervenção para nivelamento (Revisão de conteúdo) 

 

 A partir dos resultados obtidos com a Avaliação Diagnóstica foram planejadas três 

oficinas didáticas. Nessa perspectiva, o GeoGebra foi utilizado de forma colaborativa com o 

Origami no ensino de conceitos de Geometria Plana e Espacial. Essa etapa teve por objetivo 

aprimorar os conhecimentos dos alunos em relação aos conteúdos alvo, levando em 

consideração os conhecimentos que os alunos possuíam, ressaltando alguns conteúdos 
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abordados em sala de aula eram desconhecidos por grande parte dos alunos. Além do mais, 

nesta etapa o aluno aprendeu a utilizar os recursos didáticos simultaneamente com a revisão do 

conteúdo. É importante destacar que os conteúdos de Geometria Plana e Espacial apresentados 

na Oficina 1 são estudados em séries anteriores, presentes em livros didáticos de matemática 

do Ensino Fundamental II. Os conteúdos trabalhados na Oficina 2 e Oficina 3 estão presentes 

no livro didático da 2ª série, mas isso ocorreu devido a coleção escolhida pela escola para o 

ensino médio, entretanto, em outras coleções o conteúdo de PA e PG pode ser encontrado no 

livro didático da 1ª série. 

 

Oficina 1: Conceitos de Geometria Plana e Espacial 

 

 A Oficina 1 foi desenvolvida a partir da realização de aulas expositivas dialogadas, onde 

buscamos discutir conceitos de Geometria Plana e Espacial através da análise de definições e 

propriedades, com auxílio do Origami e o do GeoGebra. Nessa etapa abordamos os seguintes 

conteúdos: Entes primitivos; Polígonos Regulares; Estudo dos triângulos; Semelhança e razão 

de semelhança de polígonos; Quadriláteros; Área e perímetros de figuras geométricas planas; 

Estudo das propriedades e características dos prismas (de modo específico, os prismas 

quadrangulares). Diante da grande quantidade de conteúdo, foram necessárias 20 aulas, cada 

uma com duração de 50 minutos, para estudar os conceitos definidos. 

 Para a oficina foram destinadas 6h/aula para o estudo da técnica Origami e a construção 

de prismas quadrangulares, sendo com métodos diferentes para o paralelepípedo e para o cubo. 

Adotando a mesma técnica, o professor orientou os alunos a seguirem os passos presentes no 

Apêndice A, sempre assessorado pelo recurso didático GeoGebra para melhor ilustrar as 

técnicas de dobraduras. 

 Na oficina de Origami cada aluno pôde construir seus objetos ao mesmo tempo em que 

eram questionados sobre quais conhecimentos matemáticos poderiam ser explorados com a 

construção do material. Ao término da oficina todos os alunos conseguiam construir os sólidos 

trabalhados utilizando o origami.  

 

Oficina 2: Estudo das Progressões Aritméticas 

 

 A Oficina 2 consistiu na construção do entendimento acerca do conteúdo de sequências 

numéricas, classificadas como Progressões Aritméticas (PA). Nesta etapa o 

professor/pesquisador indica que na PA todo termo a partir do primeiro termo da sequência é 
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obtido a partir da soma de uma constante real, chamada de razão da PA. Além de evidenciar o 

comportamento linear dos valores assumidos pelos termos. Para o desenvolvimento dessa 

oficina foram utilizadas 12h/aula. A partir de uma abordagem direcionada para a apresentação 

dos conceitos fundamentais da PA, como por exemplo determinação de sua razão, termo geral 

de uma PA, propriedades e soma dos termos. 

 Para realizar a mediação dos conteúdos com os alunos, os conceitos e a resolução dos 

problemas foram apresentados em slide. A solução do problema era construída utilizando o 

Origami ao passo que eram ilustrados com o GeoGebra. Na exposição dos conteúdos buscou-

se articular problemas que envolvessem sequências numéricas que são característica de uma 

PA, de modo que o aluno além de compreender a ideia conceitual ele consiga materializar este 

conceito através de objetos construídos com dobraduras ou a partir da utilização da ferramenta 

computacional. 

 

Oficina 3: Estudo das Progressões Geométricas 

 

 A Oficina 3, foi destinada ao estudo das sequências numéricas classificadas como 

Progressões Geométricas (PG), pondo em destaque que na PG, cada termo a partir do primeiro, 

é obtido através da “multiplicação” de uma razão constante por seu termo anterior. Para o 

desenvolvimento dessa oficina foram utilizadas 16h/aula. Esta oficina direcionou-se para o 

estudo da PG, abordando sua definição, propriedades, termo geral, soma dos termos de uma PG 

Finita e Infinita.  

 Na realização dessa oficina, utilizou-se de slide para apresentação dos conceitos e 

também de problemas, onde a sua solução poderia ser construída/verificada utilizando os 

padrões obtidos com Origami, como também os construídos como auxílio do Software 

GeoGebra.  

 

3ª Etapa: Avaliação da aprendizagem 

 

 Para realizar a avaliação da aprendizagem dos alunos, ao término das Oficinas 2 e 3 

foram realizadas duas atividades, uma compostas com situações problemas relacionados ao 

estudo da PA (Apêndice C) e uma outra atividade com situações problemas que abordavam o 

estudo da PA (Apêndice D). 

 A partir das atividades de ensino de PA e PG utilizando situações problemas, Origami 

e GeoGebra, a avaliação da aprendizagem foi idealizada levando em consideração os recursos 
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metodológicos adotados em sala de aula. Assim, os alunos podiam utilizar lápis, caneta, 

borracha, principalmente, Origami e GeoGebra. A adoção desse modelo de avaliação está 

alinhada com a forma como os conteúdos foram trabalhados em sala de aula. 

 É importante frisar que as soluções apresentadas pelos alunos em cada problema 

proposto, poderiam ser de acordo a maneira que fosse mais conveniente, seja adotando os 

modelos matemáticos, ou de forma contextualizado inserindo as ferramentas (Origami ou 

GeoGebra) no apoio e justificativa da solução apresentada. Além do mais, vários dos problemas 

que foram elaborados, seja para estudo em sala de aula como os da avaliação poderiam ser 

resolvidos (ilustrados) com Origami ou pelo GeoGebra.  

 Dessa forma, uma caraterística importante dessa avaliação é que os problemas propostos 

buscam produzir soluções onde o aluno pode materializar a situação, seja auxiliado pelo 

Origami ou pelo software.  
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4 PROPOSTA DE ATIVIDADE PARA O ENSINO DE PROGRESSÕES 

 

Neste Capítulo apresentamos uma proposta de atividade para o ensino-aprendizagem-

avaliação de sequências numéricas formadas por padrão existente entre seus termos. Dessa 

forma, as atividades idealizadas visam explorar os conceitos de PA e PG a partir da utilização 

de objetos construídos com Origami, e a construção de ilustrações e animações com auxílio do 

Software GeoGebra. Os problemas aqui apresentados foram criados pelo autor explorando as 

potencialidades das ferramentas para o estudo das progressões. A proposta estar dividida em 

duas secções, onde a primeira secção apresenta uma sequência de atividades para estudo de PA 

e PG utilizando Origami e a segunda secção uma sequência de atividades para estudo de PA e 

PG utilizando o GeoGebra. Entretanto, no desenvolvimento da pesquisa as ferramentas 

(Origami e GeoGebra) forma utilizadas simultaneamente para estudar os conteúdos alvo.  

 

4.1 UTILIZANDO ORIGAMI 

 

Todos os conceitos abordados foram trabalhados em sala de aula adotando a 

metodologia da Resolução de Problemas (RP) (ALLEVATO; ONUCHIC, 2009; ONUCHIC; 

ALLEVATO, 2014). Para auxiliar no processo de resolução dos problemas propostos, 

utilizaremos a técnica de dobradura (Origami), (REGO; REGO; GAUDÊNCIO JUNIOR, 2004; 

TRIDAPALLI, 2017) como uma ferramenta importante no ensino de Matemática. Dessa forma, 

são apresentados problemas geradores que auxiliaram na construção dos conceitos da PA e da 

PG, organizados em suas respectivas secções. 

 

4.1.1 Progressão aritmética (PA) 

 

 O estudo das Progressões Aritméticas com auxílio do Origami, foi realizado a partir da 

proposição de problemas geradores que relacionam os conceitos matemáticos a serem 

estudados com as dobraduras realizadas para construção de figuras planas ou sólidos 

geométricos6. A utilização do Origami como auxiliar no estudo dos conceitos de PA e no 

processo de resolução dos problemas geradores, se dá devido às suas potencialidades e 

valorização dos objetos confeccionados pelos próprios alunos. A seguir descrevemos os 

                                                             
6 Os sólidos geométricos utilizados no desenvolvimento das atividades foram o Cubo e o Paralelepípedo 

(elaborados com a técnica do Origami).  
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problemas geradores idealizados, onde sua resolução partia da materialização da situação 

problema apresentada com auxílio do Origami. 

 Para construir a noção intuitiva de Progressão Aritmética e a obtenção de um modelo 

matemático que auxilie no cálculo de termos da PA, formulou-se e propôs-se aos alunos o 

seguinte problema gerador: 

 

Problema 1. Pedro foi orientado a organizar as caixas de uma determinada mercadoria de 

modo que elas fossem dispostas em pilhas formando uma “escadinha” da seguinte forma: a 

primeira pilha possui 1 caixa, a segunda pilha 2 caixas, a terceira pilha 3 caixas, a quarta 

pilha 4 caixas e assim sucessivamente. Sabendo que esse padrão empregado na arrumação 

de todas as caixas é constante, pergunta-se: Quantas caixas serão necessárias para construir 

a 7ª pilha? E a 15ª? E n- ésima pilha?  

 

Proposta de solução: 

 Para auxiliar o aluno na visualização do problema, ele utilizou paralelepípedos 

construídos na Oficina 1. Dessa forma, dispondo desses paralelepípedos solicitamos que os 

alunos buscassem construir a situação problema descrita utilizando os paralelepípedos. Uma 

possível ilustração do problema pode ser verificada na Figura 2. 

 

  Figura 2: Materialização do problema 1 utilizando Origami 

 
      Fonte: Própria do autor 

  

A partir da figura apresentada, nota-se que na construção de “cada nova pilha”, a 

devemos adicionar um paralelepípedo a mais em relação a quantidade utilizada na pilha 

anterior. Para organização dos dados referentes ao problema apresentado, pode-se propor aos 

alunos a construção de um quadro similar ao Quadro 3.  
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Quadro 3: Construção da solução do problema 1 e generalização dos resultados 

Posição da 

pilha 

Quantidade de 

caixas 

Organização dos 

termos 

Ideia intuitiva de 

PA 

Termo geral da PA 

1ª 1 a1 = 1 a1 = 1 a1 = 1 

2ª 2 a2 = 2 a2 = 1 + 1 = a1 + r a2 = a1 + r = a1 + (2-1). r 

3ª 3 a3 = 3 a3 = 2 + 1 = a2 + r a3 = a1 + 2r = a1 + (3-1). r 

4ª 4 a4 = 4 a4 = 3 + 1 = a3 + r a4 = a1 + 3r = a1 + (4-1). r 

5ª 5 a5 = 5 a5 = 4 + 1 = a4 + r a5 = a1 + 4r = a1 + (5-1). r 

6ª 6 a6 = 6 a6 = 5 + 1 = a5 + r a6 = a1 + 5r = a1 + (6-1). r 

... 

... 

... 

... 

... 

n n an = n an = an-1 + r an = a1 + (n-1). r 
Fonte: Elaborado pelo autor 
  

 Considerando o Problema 1 e a Figura 2, podemos introduzir alguns elementos básicos 

para o estudo da PA, como a ordem dos termos (1º, 2º, 3º, ... até o n-ésimo termo), a razão “r” 

da PA e “n” que representa a quantidade de termos existentes em uma determinada sequência. 

A partir dessas informações alguns questionamentos podem ser realizados aos alunos com o 

objetivo de gerar um melhor entendimento, incentivando para que obtenham outras soluções 

distintas para este problema. Em particular destacamos a definição de interpolação aritmética. 

 O conceito de interpolação aritmética reside na ideia de “inserir meios aritméticos”, ou 

seja, dado o a1 (primeiro termo) e um termo an (n-ésima posição), solicita-se que o aluno 

identifique os valores que devem constar entre os dois termos (a1 e an) de modo a obtermos 

uma PA. Para construir tal entendimento com origami, podemos partir do seguinte problema. 

 

Problema 2. Durante uma atividade em sala de aula, o professor Léo resolveu sortear barras 

de chocolate entre 7 alunos escolhidos por ele. As barras possuem todas o mesmo peso e 

formato (paralelepípedo) e serão distribuídas de modo que o primeiro aluno sorteado 

receberá 1 barra e o sétimo aluno receberá 13 barras. Sendo assim, quantas barras de 

chocolate devem receber o 2º, 3º, 4º, 5º e 6º aluno, respectivamente? 

 

Proposta de solução:  

 Uma maneira fácil e dinâmica para encontrar a solução desse problema é utilizando 

blocos de paralelepípedo para ilustrar a situação descrita no problema. Na Figura 3 

apresentamos uma representação da solução, dividida em dois momentos. A partir da utilização 

do material concreto e sabendo que cada aluno vai receber certa quantidade de barras de 

chocolate, pode-se associar o formato da barra ao paralelepípedo. 

 Com a utilização dos blocos, ilustramos na Figura 3 (a) as informações presentes no 

problema 2, onde 1º é a posição do primeiro aluno e a quantidade de barra recebida por ele, e 
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7º é a posição do sétimo aluno com sua respectiva quantidade de barras recebidas. Uma possível 

disposição dos paralelepípedos pode ser verificada na Figura 3 (b). 

 

  Figura 3: Materialização do problema 2 com origami (a). Ilustração da solução do problema (b). 

(a) (b) 

  Fonte: Própria do autor 
 

 Para auxiliar na solução do Problema 2 podemos construir um quadro semelhante ao 

que consta no Quadro 4 para estruturar a solução e realizar possíveis discussões sobre os 

resultados obtidos. É importante destacar que nesse problema buscamos construir o 

entendimento de interpolação a partir de uma situação problema que nos possibilita construir a 

solução do problema sem a realização de cálculo, construir uma solução a partir da utilização 

dos blocos de paralelepípedo.  

 

          Quadro 4: Procedimento inicial de elaboração da solução do problema 2 
Ordem dos alunos 

sorteados 

Quantidade de barras a 

receber 

Organização termos na 

forma uma PA 

1º 1 a1 = 1 

2º ? a2 = a1 + r 

3º ? a3 = a1 + 2r 

4º ? a4 = a1 + 3r 

5º ? a5 = a1 + 4r 

6º ? a6 = a1 + 5r 

7º 13 a7 = a1 + 6r = 13 
                 Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 Após apresentar uma resposta para o Problema, através do Origami e do quadro auxiliar, 

podemos representar algebricamente a solução. A partir das informações presentes no Quadro 

4, o aluno pode estabelecer a relação entre os termos a7 e o a1, 

a7 = a1 + 6r = 13, onde a1 = 1. 

 Daí, temos que: 

a1 + 6r = 13  →  1 + 6r = 13  →  6r = 12 ∴ r = 2 

1º 
7º 
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 Sabendo que a razão é 2, fica simples determinar os demais termos, nesta ordem: 1º = 

1; 2º = 3; 3º= 5; 4º=7; 5º= 9; 6º = 11; 7º = 13.  

 Dessa forma, utilizando um mesmo problema podemos formular outros problemas de 

modo que aluno seja incentivado a pensar em possíveis soluções, realizar experimentos e 

verificar se encontrou uma resposta razoável para o problema proposto. É importante destacar 

que o problema deve possuir por objetivo instigar o aluno a pensar, valorizando seus 

conhecimentos prévios (ALLEVATO; ONUCHIC, 2009). Além de auxiliar do aluno no 

processo de resolução do problema, as informações construídas no quadro podem ser utilizadas 

na etapa de generalização dos conceitos, estando o professor atento as possíveis dificuldades 

apresentadas pelos alunos 

 

4.1.1.1 Propriedades da PA 

 

 Considerando o Problema 2, podemos explorar a solução ilustrada na Figura 2 (b) e as 

informações apresentadas no Quadro 4 para citar duas propriedades importantes no estudo de 

PA finita.  

Propriedade 1. Em toda PA de razão r, a soma dos termos equidistantes (igual distância) dos 

extremos é igual à soma dos extremos. Exemplo no Quadro 5. 

 

    Quadro 5: Representação da propriedade 1 da PA 

Propriedade 1 

Termos dos extremos Termos equidistantes Soma dos termos equidistantes 

a1 e a7 

a1 + a7 = 14 

a2 e a5 

a3 e a6 

a2 + a5 = 14 

a3 + a6 = 14 

    Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A partir da apresentação de uma PA qualquer, pode-se pedir para que os alunos 

elaborem um quadro (semelhante a Quadro 5) e identifiquem os elementos dessa PA que 

atendem a Propriedade 1. Com essa Propriedade podemos discutir com os alunos o que são 

termos extremos e termos equidistantes dos extremos. Destaca-se que esta propriedade é válida 

para qualquer sequência em PA, seja ímpar ou par a quantidade de termos da PA finita.  

Propriedade 2. Dada uma PA finita com número ímpar de termos, o termo central será a 

média aritmética dos extremos e, portanto, é também média aritmética de qualquer par de 

termos equidistantes dos extremos. 
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     Quadro 6: Representação da propriedade 2 da PA 

Propriedade 

2 

Termo central Termos dos extremos e 

equidistantes 

Média aritmética dos termos 

a4 = 7 

a1 e a7 

a2 e a5 

a3 e a6 

�̅� = 
a1 + a7 

2
= 

14

2
= 7 

�̅� = 
a2 + a5 

2
= 

14

2
= 7 

�̅� = 
a3 + a6 

2
= 

14

2
= 7 

     Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O emprego de quadros para auxiliar os alunos no processo de estudo e resolução dos 

problemas, apresenta-se como mais uma ferramenta que o professor pode utilizar na sala de 

aula, utilizando-se sequencias com maior número de termos. 

 

4.1.1.2 Soma dos termos de uma PA 

 

 A partir do exposto no Problema 2, podemos discutir e construir uma ideia importante 

relativa às Progressões Aritméticas, que é a soma dos termos de uma sequência finita    em PA. 

Dessa forma, consideremos o seguinte problema. 

 

Problema 3. Sabendo que na distribuição das barras de chocolates a primeira pessoa recebeu 

1 barras, a segunda 3 barras, a terceira 5 barras e assim sucessivamente até a sétima pessoa 

que deverá receber 13 barras. Dessa forma, perguntasse quantas barras foram distribuídas 

entre as pessoas? 

 

Proposta de solução: 

 Inicialmente é conveniente que seja realizada a materialização da situação descrita no 

Problema 3. (Figura 4). 

 

           Figura 4: Materialização do problema 3 com origami 

 
           Fonte: Própria do autor 
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 Após a materialização do problema, pode-se construir um quadro para organizar as 

informações obtidas. O Quadro 7, apresentado a seguir, pode ser utilizado como um modelo a 

ser adotado, onde na sua última coluna “Organização dos termos como soma de termos de uma 

PA” é desenvolvida a noção de soma utilizando as representações (a1, a2, a3, a4, ...., a7). 

 

Quadro 7: Ilustração da ideia de soma dos termos de uma PA 

Ordem de 

sorteio 

Barras recebidas 

por cada pessoa 

Organização termos 

na forma uma PA 

Organização dos termos como soma de 

termos de uma PA 

1ª 1 a1 = 1 S1 = a1 = 1 

2ª 3 a2 = 3 S2 = a1 + a2 = 4 

3ª 5 a3 = 5 S3 = a1 + a2 + a3 = 9  

4ª 7 a4 = 7 S4 = a1 + a2 + a3 + a4 = 16 

5ª 9 a5 = 9 S5 = a1 + a2 + a3 + a4 + a5 = 25 

6ª 11 a6 = 11 S6 = a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 = 36 

7ª 13 a7 = 13 S7 = a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 = 49 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Considerando as informações apresentadas no Quadro 7, devemos questionar os alunos 

qual seria a soma dos “n primeiros termos” de uma PA finita qualquer. Sendo assim, 

considerando a Propriedade 1 da PA, a soma de dois termos equidistantes dos estremos é igual 

a soma dos extremos.  

 Considerando S6= a1+ a2+ a3+ a4+ a5+ a6, onde a1+ a6=a2+ a5=a3+ a4. 

Temos que: 

S6= a1+ a2+ a3+ a4+ a5+ a6 ⇒ S6=(a1+a6)+(a2+a5)+(a3+ a4) 

∴S6=(a1+a6)+(a1+a6)+(a1+a6) 

S6=(a1+a6) . 3 , ou ainda S6= 
(a1+a6) . 6

2
 (uma vez que 3 é metade de 6). 

 A partir disso, devemos incentivar os alunos a construir um modelo matemático que 

possibilite calcular a soma dos “n” primeiros termos de uma PA. O modelo matemático 

apresentado a seguir é utilizado para calcular a soma dos termos. 

     Sn= 
(a1+ an).n

2
 ,       (1)7 

onde: Sn é a Soma dos n termos de uma PA finita, a1 é o primeiro termo, n é o número de 

termos e an é o n- ésimo termo. 

 Com isso, o objetivo desse problema é construir um modelo matemático que possa ser 

utilizado para realizar soma de sequência com uma quantidade maior de termos. Para 

aprofundar o conhecimento sobre a fórmula da soma dos termos da PA, consideremos o 

problema a seguir. 

                                                             
7 Fonte: (NETO et al, 2009). 
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Problema 4. Deseja-se montar uma sequência de pilhas, onde a primeira pilha possui “1 

paralelepípedo” e a última pilha construída possui “13 paralelepípedos”. Sabendo que para 

sua montagem foram confeccionados 49 paralelepípedos, qual o total de pilhas construídas?  

 

Proposta de solução: 

 A partir da análise da pergunta, percebe-se que a situação descrita pode ser solucionada 

com o emprego de paralelepípedos. 

 

            Figura 5: Materialização do problema 4 com origami 

 
 Fonte: Própria do autor 

 

 Inicialmente é importante que os alunos busquem ilustrar e apresentar uma solução para 

o problema utilizando os paralelepípedos. A partir dessa ilustração do problema, o aluno deve 

ser instigado a realizar simulações para determinar a quantidade pilhas construídas. Após esse 

primeiro momento, sugere-se que eles utilizem a fórmula para comparar com os resultados 

obtidos inicialmente.  

Dessa forma, temos que:  

Sn= 49 (quantidade de paralelepípedos construídos) 

a1 = 1 (quantidade de paralelepípedos na 1ª pilha) 

n = n (quantidade de pilhas construídas com a quantidade de paralelepípedos construídos) 

an = 13 (quantidade de paralelepípedos na n-ésima pilha) 

Sn= 
(a1+ an).n

2
 → 49 = 

( 1+13).𝑛

2
 = 14n = 98 → n = 

98

14
 ∴ n = 7 

Logo, foram construídas sete pilhas de paralelepípedos. 
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4.1.2 Progressão Geométrica (PG) 

  

 De modo semelhante ao que foi realizado no estudo de PA, apresentamos nesta seção 

propostas de problemas para o estudo de PG com auxílio do Origami. Esse estudo foi realizado 

a partir da verificação dos padrões geométricos existentes nas dobraduras, desde as marcações 

que são realizadas no papel até a observância da quantidade de dobras necessários para construir 

os objetos (figuras planas, módulos ou sólidos). Além do mais, os sólidos geométricos 

(paralelepípedos e cubos) construídos pelos alunos na Oficina 1 foram utilizados na 

materialização de alguns problemas. O problema a seguir é o ponto de partida para discutir a 

noção intuitiva de PG. 

 

Problema 5. Uma atividade de sala de aula o aluno deve realizar algumas dobraduras em 

uma folha de papel em formato retangular seguindo algumas etapas. Inicialmente deve 

dobrar o papel ao meio, fazendo coincidir dois lados paralelos (horizontalmente), e repetir o 

processo para dois lados paralelos (verticalmente), formando 4 retângulos internos e 

semelhantes. Na segunda etapa, deve levar dois lados paralelos (esquerdo e direito, 

horizontalmente) ao encontro da marca (reta) central obtida na etapa anterior, procedendo da 

mesma forma para os lados (esquerdo e direito, verticalmente), fazendo coincidir com a reta 

que divide os lados menores ao meio, obtendo 16 retângulos internos e semelhantes. 

Mantendo-se este padrão, descreva quantas dobraduras e quantos retângulos são obtidos após 

cada etapa realizada. 

(Ver Apêndice A - Orientação da construção do Paralelepípedo com Origami). 

 

Solução proposta: Este problema está diretamente relacionado com a verificação de padrões 

na realização de dobraduras. A seguir ilustraremos o resultado das duas Etapas iniciais. 

 

  Figura 6: Resultado da etapa 1 (a). Resultado da etapa 2 (b). 

(a) (b) 
Fonte: Própria do autor 
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 As informações apresentadas no Problema 5 podem ser organizadas de modo 

semelhante ao que consta no Quadro 8, relacionando as etapas realizadas, o total de dobraduras 

aplicadas e a quantidade de retângulos semelhantes gerados. Assim, perguntasse: Quantas 

dobraduras são realizadas na 8ª etapa? Quantos retângulos poderei verificar no papel após a 

realização da 8ª etapa? 

 

     Quadro 8: Organização dos dados fornecidos no problema 5 
Etapas Quantidade de dobraduras Quantidade de retângulos 

1ª 2 4 

2ª 4 16 

3ª 8 64 

4ª 16 256 

5ª 32 1024 

6ª 64 4.096 

7ª 128 16.384 

8ª 256 65.536 

... 

... 

... 

nª ? ? 
      Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Antes de buscar uma solução para esses questionamentos, devemos estabelecer a relação 

“Passos realizados” e “Quantidade de dobraduras” explorando de modo intuitivo a ideia básica 

de Progressão Geométrica. (Quadro 9). 

 

      Quadro 9: Sequência determinada pela quantidade de dobraduras realizadas 

Etapas Quantidade de 

dobraduras 

Sequência Relação com a PG Termo geral da PG 

1ª 2 a1 = 2 a1 = 2 a1 = 2 

2ª 4 a2 = 4 a2 = 2.2 = 2.21 a2 = a1.q1 

3ª 8 a3 = 8 a3 = 2.2.2 = 2. 22 a3 = a1.q2 

4ª 16 a4 = 16 a4 = 2.2.2.2 = 2. 23 a4 = a1.q3 

5ª 32 a5 = 32 a5 = 2.2.2.2.2 = 2. 24 a5 = a1.q4 

6ª 64 a3 = 64 a6 = 2.2.2.2.2.2 = 2. 25 a6 = a1.q5 

7ª 128 a4 = 128 a7 = 2.2.2.2.2.2.2 = 2. 26 a7 = a1.q6 

8ª 256 a5 = 256 a8 = 2.2.2.2.2.2.2.2 = 2. 27 a8 = a1.q7 

... 

... 

... 

... 

... 

nª ? an = 2n an = 2. 2(n-1) an = a1.q(n-1) 
      Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Do Quadro 9 é possível verificar que a quantidade de dobraduras realizadas em “n 

etapas” pode ser fornecida a partir do modelo matemático an = 2n. A partir desses resultados 

pode ser determinado o modelo matemático an = a1.q
(n-1), utilizado para obtenção do Termo 

Geral de uma PG, onde nesse problema, temos que o primeiro termo  (a1 = 2) e a razão (q = 2). 

No caso onde (a1 = q) e aplicando propriedades da potência o modelo matemático an = a1.q
(n-1) 

este modelo se reduz a an = qn. Outra possibilidade de exploração das informações contidas no 
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problema 5 é, considerar a quantidade de retângulos obtidos em cada etapa, conforme 

verificamos no Quadro 10. 

 

  Quadro 10: Sequência determinada pela quantidade de retângulos 
Etapas Quantidade de 

retângulos 

Sequência Relação com a PG Determinação do Termo 

geral da PG 

1ª 4 a1 = 4 a1 = 4 a1 = a1 

2ª 16 a2 = 16 a2 = 4.4 = 4.41 a2 = a1. q 

3ª 64 a3 = 64 a3 = 4.4.4 = 4.42 a3 = a1. q2 

4ª 256 a4 = 256 a4 = 4.4.4.4 = 4.43 a4 = a1. q3 

5ª 1024 a5 = 1024 a5 = 4.4.4.4.4 = 4.44 a5 = a1. q4 

6ª 4.096 a6 = 4.096 a6 = 4.4.4.4.4.4 = 4.45 a6 = a1. q5 

7ª 16.384 a7 =16.384 a7 = 4.4.4.4.4.4.4 = 4.46 a7 = a1. q6 

8ª 65.536 a8 = 65.536 a8 = 4.4.4.4.4.4.4.4 = 4.47 a8 = a1. q7 

... 

... 

... 

... 

... 

nª ? an = 4n an = 4.4(n -1) an = a1. q(n-1) 
   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A expressão 𝑎𝑛 =  𝑎1. 𝑞(𝑛−1) obtida na última coluna dos Quadros 9 e 10 é conhecida 

como fórmula do termo geral de uma PG, onde 𝑛 é o número de termos da PG, 𝑎𝑛 é o 𝑛 - ésimo 

termo, 𝑎1 é o primeiro termo e 𝑞 é a razão da PG. 

 Uma vez que o problema envolve conceito e operação de potências, é importante estar 

atento às dificuldades dos alunos na construção dos conceitos e na realização das manipulações 

algébricas. 

 

4.1.2.1 Interpolação Geométrica 

 

 A interpolação geométrica consiste na determinação dos termos que devem ser inseridos 

entre os termos 𝑎1 e 𝑎𝑛 de modo que a sequência construída seja uma PG. Nesse caso, teremos 

o primeiro termo e um termo que ocupa a posição “n” e a partir disso devemos estabelecer quais 

são os valores dos termos existentes entre eles. Analisemos o problema a seguir. 

 

Problema 6. Ao realizar uma sequência de dobraduras com papel, pode-se verificar a 

existência de um padrão geométrico existente entre cada etapa e a quantidade de dobraduras 

realizadas, onde, para cada nova etapa é constatado que a quantidade de dobraduras 

realizadas em cada etapa apresenta padrão de crescimento igual a 2. Dessa forma, sabendo 

que na primeira etapa são realizadas 2 dobraduras e na sexta etapa são realizadas 64 

dobraduras, quantas dobraduras foram realizadas nas etapas 2, 3, 4 e 5? 

 

Proposta de solução. 
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Utilizando uma folha de papel os alunos devem tentar ilustrar o problema, observando 

a quantidade de dobraduras aplicadas na realização de cada etapa. Nessa ação, eles também 

devem registrar suas constatações, conforme ilustra o Quadro 11. 

 

     Quadro 11: Estudo da interpolação geométrica com Origami 

Etapa Quantidade de dobraduras 

1ª 2 

2ª 4 

3ª 8 

4ª 16 

5ª 32 

6ª 64 
    Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Após a realização de cada etapa e o registro das informações, é possível verificar que as 

dobraduras apresentam padrão geométrico. Nessa perspectiva, vale destacar que a simples ação 

de realizar as dobraduras produz resultados que poderão contribuir para discutir o conceito de 

interpolação geométrica. 

 

4.1.2.2 Propriedades 

  

 Para discutir as propriedades de PG finitas, podemos utilizar os valores obtidos no 

Quadro 11, relacionando os dados contidos no quadro com o que consta em cada uma das 

propriedades apresentadas a seguir. 

Propriedade 1. Dados três termos (números) consecutivos em PG finita, o termo central é 

média geométrica dos outros dois. 

 Assim, dada a sequência (a, b, c) a média geométrica dessa sequência é dada por: 

    𝑏2 = 𝑎. 𝑐 ou 𝑏 = √𝑎. 𝑐,                 (2)8 

onde “b” é o termo central e “a e c” são os extremos. 

 

        Quadro 12: Estudo da propriedade 1 da PG 

Propriedade 1 

Termos em sequência Média geométrica  

a1 = 2  

 a2 = 4 

a3 = 8 

(a2 )2 = a1. a3 

(4 )2 = 2. 8 

16 = 16 
            Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Propriedade 2. Em toda PG finita o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual 

ao produto dos extremos. 

                                                             
8 Fonte: (PAIVA, 2015). 
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Propriedade 3. Consideremos uma PG finita de número ímpar de termos, o termo central é 

média geométrica dos extremos, e também média geométrica de qualquer par de termos 

equidistantes dos extremos. 

 As Propriedades 2 e 3 podem ser discutidas a partir das informações apresentadas no 

Quadro 13. 

 

   Quadro 13: Estudo das propriedades 2 e 3 da PG 

Termos da sequência Produto de termos equidistantes 

(Propriedade 2)  

Termo central (a5 = 32) 

(Propriedade 3) 

a1 = 2  
a2. a8 = a1. a9 

4 . 256 = 2 . 512 

a5 = √𝑎1. 𝑎9 

32 = √2. 512 
a2 = 4 

a3 = 8 

a4 = 16 
a3. a7 = a1. a9 

8 . 128 = 2 . 512 

a5 = √𝑎2. 𝑎8 

32 = √4. 256 a5 = 32 

a6 = 64 a5 = √𝑎3. 𝑎7 

32 = √8. 128 a7 = 128 
a4. a6 = a1. a9 

16 . 64 = 2 . 512 
a8 = 256 a5 = √𝑎4. 𝑎6 

32 = √16. 64 a9 = 512 
   Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 A partir dos resultados apresentados no Quadro 13 podemos verificar que os dados 

verificam a Propriedade 2 (coluna 2) e Propriedade 3 (coluna 3). Dessa forma, pode-se solicitar 

que os alunos aumentem a quantidade de termos da sequência e verifiquem a aplicação das 

propriedades com esses novos termos. 

 

4.1.2.3 Somas dos termos de uma PG 

   

 Na soma dos termos de uma PG devemos considerar dois casos específicos, quando a 

soma realizada é dita “finita” ou “infinita”. Na PG finita, os seus termos ficam determinados, 

ou seja, só serão somados os termos que estão entre o primeiro e o último termo a ser somado. 

Logo, quando se pede a soma de termos de uma PG infinita, é possível definir o primeiro termo 

e os termos posteriores, porém não é definido qual o valor do último termo. 

 

Problema 7.  Uma folha de papel quadrada de medida do lado 24 cm é dobrada em etapas, 

onde cada etapa consiste na realização de sequência de dobraduras, e a final de cada etapa é 

obtido quadrados semelhantes. Na primeira etapa a folha é dobrada fazendo coincidir lados 

paralelos (horizontalmente e verticalmente) determinando 4 quadrados. Na próxima etapa, 

devemos levar dois lados (esquerdo e direito) paralelos (horizontalmente) ao encontro da 

marca (reta) central obtida na etapa anterior, e depois levar os outros dois lados paralelos  
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(verticalmente) ao encontro da marca (reta) central obtida na etapa anterior, de modo que, 

obtendo assim 16 quadrados. 

 

Diante do exposto no problema pergunta-se: (a) Levando em consideração o primeiro 

quadrado, qual a medida do lado, o perímetro e a área dos 4 primeiros quadrados semelhantes 

obtidos após cada etapa? (b) Qual a soma das áreas dos infinitos quadrados construídos 

conforme o padrão estabelecido? 

Proposta de solução: 

Para formular uma solução para esse problema, devemos incialmente, utilizando um 

pedaço de papel, construir a ideia apresentada e verificar quais informações (quantidades) 

podemos obter de forma concreta. 

 

  Figura 7: Resultado da sequência das dobraduras realizadas. Etapa 1 (a). Etapa 2 (b) e Etapa 3 (c). 

(a) (b) (c) 

Fonte: Própria do autor 

 

Possível solução para a alternativa a.  

 A partir da construção das etapas descritas no Problema proposto e ilustrado na Figura 

7, o próximo passo é elaborar um quadro para relacionar tais informações. Pelo apresentado no 

Problema podemos verificar que a quantidade de quadrado semelhantes produzidos a cada nova 

etapa ocorre segundo uma PG de razão “4”, enquanto a medida do lado e o perímetro diminuem 

na razão de “1/2” e a área na razão de “1/4”. Diante disso, podemos estruturar estes dados 

conforme o quadro a seguir. 

 

Quadro 14: Variação das medidas dos lados, perímetro e área do quadrado após cada etapa 

continua. 

Etapas Quantidade de 

quadrados obtidos 

Medida do lado Perímetro Área do quadrado 

1ª Q1 = 1 L1 = 24 cm 2p = 96 cm A1 = 576 cm2 

2ª Q2 = 4 L2 = 12 cm  2p = 48 cm A2 = 144 cm2 

3ª Q3 = 16 L3 = 6 cm  2p = 24 cm A3 = 36 cm2 

4ª Q4 = 64 L4 = 3 cm  2p = 12 cm A4 = 9 cm2 
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conclusão. 

5ª Q5 = 256 L5 = 
3

2
 cm 2p = 6 cm A5 = 

9

4
 cm2 

6ª Q6 =1024 L6 = 
3

4
 cm 2p = 3 cm 

A6 = 
9

16
 cm2 

... 

... 

... 

... 

... 

nª Qn = 4(n-1) Ln = 
24

2(𝑛−1) 2p = 
96

2(𝑛−1) An = [
24

2(𝑛−1)]
2
 

... 

... 

... 

... 

... 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com auxílio do Quadro 14 é possível determinar a medida do lado dos 4 primeiros 

quadrados (24 cm, 12 cm, 6 cm, 3 cm), perímetro (96 cm, 48 cm, 24 cm, 12 cm) e áreas 

(576cm2, 144cm2, 36cm2, 9cm2). A partir dos resultados apresentados no Quadro 14 podemos 

trabalhar o conceito de PG decrescente e crescente, simultaneamente. 

A soma dos termos de uma PG leva em consideração a sua sequência de termos é finita 

ou infinita. Quando a PG for finita devemos considerar que.   

▪ se q =1, então 𝑆𝑛 = 𝑛. 𝑎1         (3) 

▪ se 𝑞 ≠ 1, então 𝑆𝑛 =  
𝑎1.(1− 𝑞𝑛)

1−𝑞
       (4) 

Alternativa (b). Nessa alternativa foi perguntado qual seria a soma das áreas dos quadrados. 

Para determinar o valor da soma das infinitas áreas utilizaremos o seguinte modelo matemático. 

     𝑆∞ =  
𝑎1

1−𝑞
      (5)9 

 Dessa forma, considerando 𝑎1 = 576 e 𝑞 = 
1

4
 (cada área é menor que a anterior nesta 

razão), obtemos o valor da soma das infinitas áreas, em cm2. 

S∞= 
576

1 - 
1

4

 = 
576

3

4

 = 
576 . 4

3
  ∴ S∞ = 768 

 Assim, realizando os cálculos necessários temos que a soma das infinitas áreas será igual 

a 768 cm2.  

 

 

                                                             
9 Fonte: (PAIVA, 2015). 
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4.2 UTILIZANDO O GEOGEBRA 

 

Nesta secção apresentamos uma proposta de ensino de PA e PG com o auxílio do 

Software GeoGebra. Essa interação foi realizada a partir da utilização das ferramentas e 

comandos existentes na interface do software, realizado em suas janelas de visualização (2D e 

3 D). Cada ação realizada com o auxílio desse recurso computacional ocorrera relacionando 

conceitos de Geometria para realização das construções, que colaboraram para construir o 

entendimento da PA e PG. 

 

4.2.1 Progressão Aritmética (PA) 

 

 A construção da ideia de Progressão Aritmética com o auxílio do GeoGebra, foi 

realizada mediante a construção de figuras planas e de sólidos geométricos, tomando como 

ponto de partida a proposição de problemas que apresentam em seu contexto padrões numéricos 

em PA. A noção intuitiva de PA foi introduzida considerando o problema a seguir, que teve por 

objetivo a introdução do conceito e a determinação da fórmula do termo geral. 

 

Problema 8.  Uma atividade de sala de aula consistia em ilustrar uma escada, utilizando 

prismas que devem ser dispostos da seguinte forma: a primeiro degrau possui 1 prisma, o 

segundo degrau 2 prismas, o degrau 3 prismas e assim sucessivamente até uma certa altura. 

A partir dessa situação, construa uma sequência com as quantidades de prismas necessários 

na construção de cada degrau. 

 

Proposta de solução: 

Uma solução para este problema pode ser ilustrada utilizando o GeoGebra a partir da 

construção e ilustração do problema, conforme os passos a seguir. 

Procedimento 1 - Inicialmente devemos construir na “Janela de visualização” certa quantidade 

de retângulos, que são as bases das caixas. Dessa fora, construiremos 6 retângulos utilizando a 

ferramenta “Polígono10”           (Figura 8). 

 Procedimento 2 - Após construir os polígonos que formam as bases, devemos abrir a “Janela 

de visualização 3D”. Através da ferramenta “Extrusão para Prisma ou Cilindro”  

                                                             
10 Com esta ferramenta, podemos construir um polígono irregular com a quantidade de lados a qual desejamos. 

Para isso, basta selecionar três ou mais pontos. Estes pontos serão os vértices do polígono, e para que a construção 

seja realizada deve-se clicar no ponto inicial para que o polígono seja fechado.  



75 
 

iremos construir as quantidades de Prisma. Para construir cada Prisma basta apenas dar um 

“clique” sobre o poligono de determinar a altura que desejar. 

 

          Figura 8: Ilustração do problema 8 com auxílio do GeoGebra 

 
          Fonte: Extraído do GeoGebra a partir da construção feita pelos autores 
 

Na Figura 8 apresentamos o processo de construção dos 6 primeiros degraus. Nela pode-

se verificar na janela situada à esquerda, que são construídas as 6 bases, conforme orienta o 

Procedimento 1. Na janela à direita é ilustrado o processo de construção dos prismas conforme 

orienta o Procedimento 2. Uma maneira de organizar os dados presentes no problema e 

encontrados no processo de construção, podem ser organizados conforme o Quadro 15. 

 

Quadro 15: Padrão aritmético construído com auxílio do GeoGebra 

Posição da 

pilha 

Quantidade 

de caixas 

Organização 

dos termos 

Ideia intuitiva de PA Termo geral da PA 

1ª 1 a1 = 1 a1 = 1 a1 = 1 

2ª 2 a2 = 2 a2 = 1 + 1 = a1 + r a2 = a1 + r = a1 + (2-1). r 

3ª 3 a3 = 3 a3 = 2 + 1 = a2 + r a3 = a1 + 2r = a1 + (3-1). r 

4ª 4 a4 = 4 a4 = 3 + 1 = a3 + r a4 = a1 + 3r = a1 + (4-1). r 

5ª 5 a5 = 5 a5 = 4 + 1 = a4 + r a5 = a1 + 4r = a1 + (5-1). r 

6ª 6 a6 = 6 a6 = 5 + 1 = a5 + r a6 = a1 + 5r = a1 + (6-1). r 

... 

... 

... 

... 

... 

n n an = n an = an-1 + r an = a1 + (n-1). r 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 Considerando as orientações apresentadas no problema 8 e os resultados construídos 

através do Quadro 15, os alunos devem realizar a ilustração da situação problema com o auxílio 

do GeoGebra, onde teremos como resultado a seguinte representação. 
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       Figura 9: Resultado da ilustração da solução do problema 8 utilizando o GeoGebra  

 
        Fonte: Extraído do GeoGebra a partir da construção feita pelos autores 

 

 É importante destacar que enquanto vai realizando a construção da situação descrita, o 

aluno utiliza-se de conhecimentos prévios da Geometria Plana e Espacial. Para construir a 

solução no GeoGebra deve-se elaborar um planejamento das construções que serão necessárias. 

A partir desse problema podemos ressaltar questões importantes em relação aos prismas, 

sabendo que são todos idênticos, possuem medidas de seus lados, a área das faces e volume 

iguais.  

 

4.2.1.1 Interpolação aritmética 

 

 Para introduzirmos a ideia de interpolação com auxílio do GeoGebra, podemos tomar o 

seguinte Problema em nossas discussões. 

 

Problema 9. A divisão de caixas de chocolates entre 7 pessoas é realizada em PA. Sorteando-

se sempre a pessoa que vai receber a caixa, fica determinado que a primeira pessoa sorteada 

receberá 1 caixa e a sétima pessoa receberá 13 caixas. Sendo assim, quantas caixas a 2ª, 3ª 

até a 6ª receberá respectivamente?  

 

Proposta de solução:  

Sabendo que as caixas possuem formato de paralelepípedo (prismas), deve-se 

inicialmente construir a quantidade de bases necessárias (7 retângulos). Os passos a seguir 

nortearam as construções a serem realizadas.  

 Procedimento 1 - Utilizando a ferramenta “Polígono” , construir na “Janela de 

visualização” 7 retângulos que serão as bases das caixas (prismas). 
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   Figura 10: Procedimentos iniciais para ilustrar a ideia de interpolação aritmética com o auxílio do GeoGebra 

 
   Fonte: Extraído do GeoGebra a partir da construção feita pelos autores 
  

 Para estruturar uma solução para este problema, pode-se utilizar um quadro para 

organização dos dados fornecidos no problema e determinar os valores que se pedem. 

 

    Quadro 16: Organização dos dados do problema 9 

Posição dos 

retângulos 

Quantidade de paralelepípedos 

que devem ser construídos 

Organização termos na forma uma PA 

1ª 1 a1 = 1 

2ª ? a2 = a1 + r 

3ª ? a3 = a1 + 2r 

4ª ? a4 = a1 + 3r 

5ª ? a5 = a1 + 4r 

6ª ? a6 = a1 + 5r 

7ª 13 a7 = a1 + 6r = 13 
     Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 Considerando as informações dadas no Problema e utilizando o Quadro 16, podemos 

observar que: 

a7 = a1 + 6r = 13, onde a1 = 1. 

Dessa forma, resulta em: 

a1 + 6r = 13  →  1 + 6r = 13  →  6r = 12 ∴ r = 2 

 Realizando as operações necessários, encontraremos razão 2. A partir dos resultados 

apresentados no Quadro 17, os alunos devem ilustrar a solução do problema utilizando o 

GeoGebra. 

 

     Quadro 17: Quantidade de paralelepípedos determinados por interpolação aritmética 

                     continua. 

Posição dos 

retângulos 

Quantidade de paralelepípedos 

que devem ser construídos 

Organização termos na forma uma PA 

1ª 1 a1 = 1 

2ª 3 a2 = a1 + 2 
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  conclusão. 

3ª 5 a3 = a1 + 2.2 

4ª 7 a4 = a1 + 3.2 

5ª 9 a5 = a1 + 4.2 

6ª 11 a6 = a1 + 5.2 

7ª 13 a7 = a1 + 6.2 = 13 
     Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 Procedimento 2 - Na “Janela de visualização 3D”, utilizar a ferramenta “Extrusão para 

Prisma ou Cilindro”    para criar a quantiade de Prismas existente sobre cada uma das 

bases (retângulos) que foram elaboradas. Para isso, basta clicar sobre uma face e determinar a 

altura que o prisa deve possuir. 

 

           Figura 11: Ilustração do problema de interpolação com GeoGebra 3D 

 
            Fonte: Extraído do GeoGebra a partir da construção feita pelos autores 

 

Sabendo que a razão é 2 (dois), deve-se criar 3 prismas sobre o segundo retângulo, 5 

sobre o terceiro, 7 sobre o quarto, 9 sobre o quinto e 11 sobre o sexto. Realizado estes passos, 

obteremos como resultado a seguinte ilustração. 

 

Figura 12: Solução do problema de interpolação aritmética com auxílio do GeoGebra 3D 

 
                  Fonte: Extraído do GeoGebra a partir da construção feita pelo autor 

7ª 

1ª 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 
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 Diante da Figura 12, podemos perceber que além dos conteúdos que foi explorado para 

que a sua construção fosse realizada de modo correto, constata-se o aspecto prático e visual que 

a elaboração da solução proporciona ao aluno. 

 

4.2.1.2 Propriedades da PA 

  

 Para discutir as propriedades da PA finita em sala de aula, pode tomar como ponto de 

partida o seguinte problema. 

 

Problema 10.  Para realizar um trabalho de matemática, João resolveu inovar e construiu 

retângulos utilizando quadrados de dimensão 10cm x 10cm. A primeira situação ilustrada 

por João foi criar uma sequência de retângulos utilizando os quadrados, de modo que: 

1º retângulo → 2 quadrados 

2º retângulo → 5 quadrados 

3º retângulo → 8 quadrados 

4º retângulo → 11 quadrados 

. 

. 

. 

Diante disso, determine a área do quadrado e de cada retângulo construído. 

 

Proposta de solução:  

Uma ideia para construir esse problema no GeoGebra é inicialmente determinar a área 

do retângulo, levando em consideração a quantidade de quadrados utilizados em sua construção. 

Considerando: A = 102 = 100 cm2 (área de um quadrado). 

 

    Quadro 18: Organização dos dados do problema 10 

Retângulo Quantidade de quadrados 

utilizados  
Área 

Relação entre a área e PA 

1º Q1 = 2 A1 = 200 cm2 a1 = 200 

2º Q2 =5 A2 = 500 cm2 a2 = 500 = a1 + 300 

3º Q3 = 8 A3 = 800 cm2 a3 = 800 = a1 + 600 

4º  Q4 =11 A4 = 1100 cm2 a4 = 1100 = a1 + 900 

5º Q5 = 14 A5 = 1400 cm2 a5 = 1400 = a1 + 1200 

6º Q6 = 17 A6 = 1700 cm2 a6 = 1700 = a1 + 1500 

... ... ... ... 

nº Qn = 3n - 1 An = A(n-1) + 300 an = a1 + (n-1).300 

     Fonte: Elaborado pelo autor 
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 A partir do solicitado no Problema 10 e utilizando os dados do Quadro 18, podemos 

ilustrar a situação apresentada na Figura 13. 

 

        Figura 13: Ilustração do problema 10 com o GeoGebra 

 
         Fonte: Extraído do GeoGebra a partir da construção feita pelo autor 

 

 Para realizar a ilustração do Problema conforme mostra a Figura 13, devemos utilizar a 

ferramenta “Polígono” , e construir na “Janela de visualização” os retângulos com sua 

respectiva quantidade de quadrados. Para a construção adotamos a seguinte escala: 

Medida do lado: 1: 10  Área: 1: 100 

 Além da ideia de sequência, o aluno utilizará de conhecimentos prévios de geometria 

plana, como por exemplo vértices, área do quadrado e do retângulo, decomposição de figuras 

planas. Dessa forma, o conteúdo de PA é desenvolvido em colaboração com outros conteúdos, 

e isso é essencial para que o aluno possa perceber a relação entre os conteúdos. 

 Ainda, utilizando a mesma construção realizada, podemos discutir com os alunos as 

propriedades relacionadas a PA, aos quais destacamos a seguir. 

Propriedade 1. Em toda PA de razão r, a soma dos termos equidistantes (igual distância) dos 

extremos é igual à soma dos extremos. 

 Considerando as áreas dos seis primeiros retângulos construídos, podemos discutir a 

aplicação da Propriedade 1, uma vez que, ao somarmos a área do 1º com o 6º, 2º com o 5º e do 

3º com o 4º (Quadro 19). 

 

    Quadro 19: Representação da propriedade 1 da PA 

Propriedade 1 

Termos dos extremos Termos equidistantes Soma dos termos equidistantes 

a1 e a6 

a1 + a6 = 1900 

a2 e a5 

a3 e a4 

a2 + a5 = 1900 

a3 + a4 = 1900 

    Fonte: Elaborado pelo autor 

  

1º 

2º 

3º 

4º 
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Propriedade 2. Dada uma PA finita com número ímpar de termos, o termo central será a 

média aritmética dos extremos e, portanto, é também média aritmética de qualquer par de 

termos equidistantes dos extremos. 

 

     Quadro 20: Representação da propriedade 2 da PA 

Propriedade 

2 

Termo central Termos dos extremos 

e equidistantes 

Média aritmética dos termos 

a4 = 1100 

a1 e a7 

a2 e a5 

a3 e a6 

�̅� = 
a1 + a7 

2
= 

200 + 2000

2
= 

2200

2
= 1.100 

�̅� = 
a2 + a5 

2
= 

500 + 1700

2
= 

2200

2
= 1.100 

�̅� = 
a3 + a6 

2
= 

800+1400

2
= 

2200

2
=1.100 

     Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 No quadro foi utilizado o valor da área dos sete primeiros retângulos, mas deve ser 

solicitado que os alunos trabalhem com valores maiores. 

  

4.2.1.3 Soma dos termos de uma PA 

 

 Considerando o Problema 10, se mantivermos este padrão de construção, quantos 

quadrados foram produzidos para que fosse possível construir os quatro primeiros retângulos? 

Com auxílio do GeoGebra construa a situação problema proposta, e mostre utilizando o 

software se a área obtida é igual. Inicialmente devemos adotar considerar o quadro a seguir e 

adotar a seguinte conversão: 

 Medida do lado: 1: 10. 

 

      Quadro 21: Construção da ideia de soma dos termos de uma PA utilizando quadrados   

Retângulo formado Quantidade de quadrados construídos  Soma dos termos 

1º 2 S1 = a1 = 2 

2º 5 S2 = a1 + a2 = 7 

3º 8 S3 = a1 + a2 + a3 = 15  

4º 11 S4 = a1 + a2 + a3 + a4 = 26 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
n Qn = 3n - 1 Sn = 

(𝑎1 + 𝑎4).𝑛 

2
 

       Fonte: elaborado pelos autores 

 

 Para ilustrar o problema devemos realizar os seguintes passos. 

Procedimento 1: Utilizando a ferramenta “Polígono Regular” devemos selecionar 

dois pontos e determinar o número de vértices (igual a 4). A partir das quantidades obtidas 

segundo o Quadro 21, teremos como resultado a figura a seguir. 
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  Figura 14: Ilustração do problema da soma dos termos da PA obtida através do GeoGebra 

 
              Fonte: Extraído do GeoGebra a partir da construção feita pelo autor 
 

 Com a realização a construção dos quatro primeiros retângulos segundo as condições 

estabelecidas, podemos visualizar na “Janela de Álgebra” que foi necessário construir 26 

quadrados. Assim, obtemos a solução do problema apenas realizando as construções segundo 

as informações organizadas no Quadro 21. 

 Para ilustrar a segunda pergunta, devemos utilizar a Ferramenta “Polígono” 

e construir o retângulo utilizando os vértices do primeiro e último quadrado em cada caso. 

 

               Figura 15: Ilustração e determinação da quantidade de retângulos do problema 10 com auxílio do           

  GeoGebra 

 
  Fonte: Extraído do GeoGebra a partir da construção feita pelos autores 
 

Após a realização da orientação anterior, é possível verificar a área de cada retângulo 

na “Janela de Álgebra” - “Quadriláteros” representado por sua ordem de construção sua 

respectiva área: q1 = 2; q2 = 5; q3 = 8 e q4 = 11. 

q1 

q2 

q3 

q4 
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 A partir dos dados obtidos no GeoGebra, podemos construir um quadro para verificar 

se as áreas obtidas no software são iguais às que foram elaborados anteriormente. 

Adotando: Área: 1: 100 

 

      Quadro 22: Solução do problema 10 utilizando informações do GeoGebra 

Retângulo Área no GeoGebra  Realizando a conversão de unidade  

1º 2 200 cm2 

2º 5 500 cm2 

3º 8 800 cm2 

4º 11 1100 cm2 

      Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Com a utilização do software GeoGebra como recurso didático auxiliar no estudo da 

PA, pode-se perceber que a obtenção das soluções se torna mais dinâmica. Nessa perspectiva, 

deve-se estimular os alunos a pensarem quais os procedimentos que devem ser empregados 

para elaborar uma solução para o problema. 

 

4.2.1 Progressão geométrica (PG) 

  

 De modo semelhante ao apresentando anteriormente em PA, descreveremos nessa 

secção uma sequência de atividade composta por definições e propriedades da Progressões 

Geométricas introduzidos a partir de problemas geradores, cujo processo de resolução é 

mediado pelo Software GeoGebra. A noção intuitiva de PG pode ser discutida a partir do seguinte 

problema. 

 

Problema 11. Para a construção de uma peça de artesanato são utilizados pedaços de madeira 

de formato quadrangular, onde o primeiro pedaço possui medida do lado igual a 1 cm. O 

segundo pedaço terá medida do lado igual 2 cm, o terceiro 4 cm, o quarto 8 cm e assim 

sucessivamente. Mantendo-se esse padrão, qual seria a medida do quinto quadrado? E do n-

ésimo quadrado? 

 

Proposta de Solução: Uma solução para este problema pode ser ilustrada utilizando o 

GeoGebra, conforme os passos a seguir. 

 Procedimento 1 - Para ilustrar o problema, vamos construir as figuras quadrangulares na 

“Janela de visualização”. Inicialmente devemos criar dois pontos e selecionar a ferramenta 

“Polígono regular” . A selecionarmos os dois pontos aparecerá uma caixa de diálogo 

solicitando o número de vértices, que nesse caso devemos colocar “4”.  
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   Figura 16: Procedimento inicial da ilustração do problema 11 com o GeoGebra 

   Fonte: Extraído do GeoGebra a partir da construção feita pelos autores 

 

 Como o primeiro quadrado tem lados com 1 cm, selecionamos dois pontos distantes 

entre si por 1. Esse procedimento deve ser realizado para os próximos três quadrados, 

obedecendo sempre a medida do lado fornecida. Realizando as orientações anteriores, teremos 

como resultado a Figura 17, onde cada quadrado a partir do segundo terá a medida de seu lado 

igual ao dobro da medida do lado do quadrado anterior, sendo a sua razão igual a 2.  

 

        Figura 17: Resultado final da ilustração do problema 11 através do GeoGebra 

 
        Fonte: Extraído do GeoGebra a partir da construção feita pelos autores 

  

 Com auxílio do Quadro 23 podemos organizar as informações e realizar observações 

bem significativas em relação aos questionamentos que podem ser lançados para os alunos. 
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     Quadro 23: Construção da ideia intuitiva de PG utilizando dados do problema 11 

Quadrado Medida do lado Medidas como termos de uma sequência  Relação com a PG 

1º 1 cm a1 =1 a1 =1 

2º 2 cm a2 = 2 a2 = 1.2 = 1.21 

3º 4 cm a3 = 4 a3 = 2.2 = 1.22 

4º 8 cm a4 = 8 a4 = 2.2.2 = 1.23 

5º 16 cm a5 = 16 a5 = 2.2.2.2 = 1.24 

... ... ... ... 

nº - - an = 1. 2(n-1) 

     Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 Através da solução construída para o problema notamos que foi possível uma solução 

razoável para o que foi questionado, utilizando o GeoGebra como ferramenta auxiliar e também 

do quadro. Dessa forma, pode-se discutir com os alunos a ideia intuitiva de PG e posteriormente 

chegar a ideias mais abstratas. 

 Após a verificação de resultados, deve-se orientar os alunos na formulação de um 

modelo matemático que possa auxiliar na determinação do valor do perímetro e da área do n-

ésimo quadrado. O quadro a seguir, apresenta a medida do lado, perímetro e área no n-ésimo 

quadrado. 

 

Quadro 24: Solução do problema 11 e abstrações dos resultados obtidos 

Quadrado Medida 

do lado 

Perímetro Relação com a PG Área Relação com a PG 

1º 1 cm 2p1 = 4 cm a1 = 22 A1 = 1 cm2 a1 =1 = 40 

2º 2 cm 2p2 = 8 cm a2 = 23 A2 = 4 cm2 a2 = 4 = 41 

3º 4 cm 2p3 = 16 cm a3 = 24 A3 = 16 cm2 a3 = 16 = 42 

4º 8 cm 2p4 = 32 cm a4 = 25 A4 = 64 cm2 a4 = 64 = 43 

5º 16 cm 2p5 = 64 cm a5 = 26 A5= 256 cm2 a5 = 256 = 44 

... ... ...  ... ... 

nº l = 2(n-1) 2pn = 2(n+1) an = 2(n+1) An = 4(n-1) an = 4(n-1) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 Com os dados apresentados no Quadro 24, podemos gerar outros problemas abordando 

medida de lado, perímetro e área. Como forma de explorar essas informações, o professor deve 

solicitar que alunos elaborem problema. Nota-se aqui a articulação entre vários conteúdos cujo 

objetivo é gerar o entendimento de outro conceito (PG).  

 

4.2.1.1 Interpolação geométrica 

 

 A ideia utilizada para conceituação de interpolação geométrica é semelhante a 

interpolação aritmética. O que vai diferenciar uma em relação a outra é apenas a construção de 

suas sequencias, pois na PA a razão será somada ao termo e na PG a razão é multiplicada. 
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 Dessa forma, pode-se utilizar do Problema 11 para discutir com os alunos os valores 

das medidas entre dois valores. Pode-se utilizar como discussão da ideia, pedir que os alunos 

determinem as medidas do lado, perímetro e área do 3º ao 8º quadrado, sendo dadas as suas 

respetivas medidas. 

 

4.1.2.2 Propriedades 

  

 Ainda, considerando as soluções construídos para o Problema 9, podemos verificar se 

as seguintes propriedades são válidas. 

Propriedade 1. Seja a, b e c três termos consecutivos de uma PG (… , 𝑎, 𝑏, 𝑐, … ), o termo central 

é média geométrica dos outros dois. 

     𝑏2 = 𝑎. 𝑐         (6)11 

Propriedade 2. Então, em toda PG finita o produto de dois termos equidistantes dos extremos 

é igual ao produto dos extremos. 

Propriedade 3. Consideremos uma PG finita de número ímpar de termos, o termo central é 

média geométrica dos extremos, e ainda será média geométrica de qualquer par de termo 

equidistantes dos extremos. 

 

4.1.2.3 Somas dos termos de uma PG 

  

 Para a realização da soma dos termos de uma sequência onde seus termos estão 

progressão geométrica, deve-se levar em consideração dois tipos específicos de PG, quando ela 

for finita ou infinita.  

 Para discutir o conceito de soma de PG nessas duas abordagens, podemos analisar o 

exposto no Problema 11, e a sua solução apresentada no Quadro 23, observando somas com 

poucos termos, para, posteriormente propor somas maiores e chegarmos nas somas que 

envolvem termos infinitos. Dessa forma, podemos levantar o seguinte questionamento: Qual 

seria a soma das áreas dos 4 primeiros quadrados? 

 Para iniciar a elaboração de uma solução para o questionamento anterior, organizamos 

os dados necessários do Problema 11 no Quadro 25. 

 

                                                             
11 Fonte: (PAIVA, 2015). 
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        Quadro 25: Construção da ideia de soma dos termos de uma PG 
Quadrado Medida do lado Perímetro Área 

1º 1 cm 2p1 = 4 cm A1 = 1 cm2 

2º 2 cm 2p2 = 8 cm A2 = 4 cm2 

3º 4 cm 2p3 = 16 cm A3 = 16 cm2 

4º 8 cm 2p4 = 32 cm A4 = 64 cm2 

5º 16 cm 2p5 = 64 cm A5= 256 cm2 

... ... ... ... 

nº l = 2(n-1) 2pn = 2(n+1) An = 4(n-1) 

        Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 Pelos valores fornecidos no Quadro 25, somando de forma direta teremos como 

resultado 85 cm2. Com essa quantidade termos, a soma foi extremamente simples, não sendo 

necessário a utilização de nenhum tipo de fórmula.  

Logo, dada uma PG finita, podemos determinar a soma de seus termos considerando: 

▪ se q =1, então 𝑆𝑛 = 𝑛. 𝑎1            (7) 

▪ se 𝑞 ≠ 1, então 𝑆𝑛 =  
𝑎1.(1− 𝑞𝑛)

1−𝑞
           (8) 

 Assim, para discutirmos a soma dos termos de uma PG infinita podemos partir da 

proposição do seguinte problema. 

 

Problema 12.A partir de um segmento de 32 cm de comprimento determinamos seu ponto 

médio, obtendo dois segmentos com 16cm de comprimento. Determinando o ponto médio 

desse novo segmento, teremos dois segmentos com 8 cm de comprimento. Procedendo dessa 

forma, qual a soma das medidas dos infinitos segmentos? 

 

Proposta de solução: Uma solução para este problema pode ser ilustrada utilizando o 

GeoGebra, conforme os procedimentos a seguir. 

 Procedimento 1 - Para ilustrar o problema, iremos utilizar as ferramentas “Segmento” 

e “Ponto Médio ou Centro” . Na “Janela de visualização” devemos utilizar essas duas 

ferramentas devemos criar os novos segmentos e determinar o seu respectivo ponto médio. Uma 

possível ilustração do Problema pode ser verificada na Figura a seguir. 
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         Figura 18: Ilustração do problema 12 com auxílio do GeoGebra 

 
         Fonte: Extraído do GeoGebra a partir da construção feita pelos autores 

 

 Pela ilustração podemos perceber que o segmento AB = 32 cm, o segmento AC = 16 

cm e o segmento AD = 8 cm. Cada segmento foi construído a partir da determinação do ponto 

médio do segmento anterior. Assim, para organizar os dados obtidos podemos utilizar um 

quadro semelhante ao Quadro 26 para produzir as discussões e construir as soluções. 

  
             Quadro 26: Medidas dos segmentos construídos após a realização de cada passo 

Passos Quantidade de segmentos 

construídos 

Medida do segmento 

1º S1 = 1 M1 = 32 cm 

2º S2 = 2 M2 = 18 cm  

3º S3 = 4 M3 = 8 cm  

4º S4 = 8 M4 = 4 cm  

5º S5 = 16 M5 = 2 cm 

6º S6 =32 M6 = 1 cm 

... 

... 

... 

nº Sn = 2(n-1) Mn = 
32

2(𝑛−1) 

... 

... 

... 

            Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Para realizar a soma dos infinitos termos de uma PG, utilizaremos o seguinte modelo 

matemático. 

     𝑆∞ =  
𝑎1

1−𝑞
          (9) 

 Considerando a ilustração do problema, a organização de seus dados no Quadro 23 e o 

modelo matemático que devemos utilizar, a solução do problema será: 

 a1 = 32 e q = 
1

2
 (razão entre as medidas de cada novo segmento e o anterior) 
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S∞= 
32

1 - 
1

2

 = 
32
1

2

 =
32 . 2

1
 ∴ S∞ = 64 

 Assim, a soma das infinitas medidas dos segmentos obtidos será igual a 64 cm. Com a 

apresentação da solução do Problema proposto, vale destacar que outros questionamentos 

poderiam ser realizados, explorando todas as informações que podem ser construídas ao longo 

da elaboração da solução.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesse Capítulo faremos uma breve discussão sobre o pré-teste aplicado aos alunos e 

uma análise dos resultados obtidos na avaliação de desempenho dos alunos após a realização 

das Oficinas 2 e 3, respectivamente. Dessa forma, destacamos os resultados dessas avaliações, 

bem como algumas reflexões sobre as soluções apresentadas pelos alunos. No modelo de 

avaliação adotado os alunos podiam utilizar Origami ou GeoGebra para auxiliar na construção 

da solução. 

 

5.1 ANÁLISE DO PRÉ- TESTE 

  

 Nessa secção são apresentadas algumas breves discussões sobre o resultado dos alunos 

a partir da aplicação do pré-teste. O seu objetivo foi verificar quais os conhecimentos básicos 

de Geometria Plana os alunos possuíam. Os Problemas que foram frutos dessa análise podem 

ser consultados no Apêndice B. 

 Dessa forma, pode-se perceber que a turma como um todo possuía poucos (ou quase 

nada) de conhecimento relacionados à conceitos elementares de Geometria Plana, como ponto, 

reta, plano, ângulos, polígonos e áreas. Diante da proposta de atividade idealizada para 

desenvolver o estudo de PA e PG, e também das ferramentas empregadas (Origami e 

GeoGebra), foi necessário a realização da Oficina 1 para apresentar conceitos básicos que 

seriam necessários para a continuidade da atividade de pesquisa. (ver descrição da Oficina 1 p. 

55- 56). 

 

5.2 ANÁLISE DO TESTE COM QUESTÕES DE PROGRESSÃO ARITMÉTICA 

 

 Os Problemas que foram frutos dessa análise podem ser consultados no Apêndice C. A 

situação descrita no Problema 1 envolve a construção de uma escada, onde, para realizar a sua 

materialização, podemos utilizar blocos em formato de paralelepípedo para representar os 

degraus, observando que a partir do 1º degrau eles vão aumento de um em um. O gráfico a 

seguir apresenta a distribuição percentual das alternativas “a” e “b” das soluções apresentadas 

pelos alunos. 
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        Gráfico 1 - Percentual de respostas do Problema 1 (PA) 

 
         Fonte: Elaborado pelo o autor 
  

 A partir do Gráfico 1, percebe-se que 97% dos alunos conseguiram apresentar uma 

solução para a “alternativa a”, enquanto 73% dos alunos responderam de forma correta a 

“alternativa b”, seja utilizando fórmulas ou de forma contextualizada. Destaca-se que no 

Problema 1, a “alternativa a” explorava conceitos básicos de PA, enquanto que a “alternativa 

b” abordava a ideia de soma dos termos. Pelo contexto do Problema, o aluno poderia utilizar 

paralelepípedos para ilustrar a construção da escada. 

 

       Figura 19: Problema 1 materializado por um aluno utilizando Origami 

        Fonte: Acervo do autor. 

 

 O Problema 2 descrevia uma situação a observação de paralelepípedo sobre uma mesa, 

onde podia-se visualizar 5 de suas faces. Ao colocarmos um outro paralelepípedo sobre o que 

já estava sobre a mesa percebia que a quantidade de faces visíveis passou a ser igual a 9. Diante 

dessa situação, foram realizados dois questionamentos, cujo percentual de respostas 

apresentadas pode ser verificado no gráfico a seguir.    

 

 

97%

73%

3%

27%

Alternativa a Alternativa b

Correta Errada



92 
 

        Gráfico 2 - Percentual de respostas do Problema 2 (PA) 

 
         Fonte: Elaborado pelo o autor 
 

 Pelo Gráfico 2, podemos verificar que 83% dos alunos construíram uma solução para a 

“alternativa a”, enquanto que 73% estruturaram corretamente uma solução para a “alternativa 

b”.  A “alternativa a” questionou os alunos sobre a quantidade de faces que poderiam ser 

verificadas ao montarmos uma pilha com 8 paralelepípedos.  

 Para auxiliar esse problema, os alunos tinham os paralelepípedos em mãos e a partir da 

materialização da situação, algumas das respostas apresentadas destacavam a montagem da 

pilha e a contagem das faces. Na “alternativa b”, destacava-se que em uma pilha de 

paralelepípedos poderiam ser visualizadas 73 faces, questionando assim, qual seria a quantidade 

de paralelepípedos necessária para construí-la. 

 

       Figura 20: Aluno realizando a contagem das faces 

         Fonte: Acervo do autor. 
 

 O Problema 3 apresenta a construção de uma sequência de quadrados onde o primeiro 

possui medida do lado igual a 2 cm, o segundo 4 cm, o terceiro 6 cm, e assim sucessivamente. 

83%
73%

17%
27%

Alternativa a Alternativa b

Correta Errada
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Para este problema foram realizados quatro questionamentos onde a distribuição percentual dos 

erros, acertos e ausente de resposta estão apresentadas no gráfico a seguir. 

 

          Gráfico 3 - Percentual de respostas do Problema 3 (PA) 

 
          Fonte: Elaborado pelo o autor 
 

 Nota-se que na alternativa “a” 87% dos alunos apresentaram uma solução correta para 

o que foi perguntado. Esse quesito era bem simples, visto que os alunos teriam que determinar 

a medida do lado do 5º quadrado e sua área. Na alternativa “b”, tivemos 63% de soluções 

estruturadas de forma correta, onde nessa alternativa o aluno deveria determinar a área de cada 

um dos quadrados apresentados no problema, e para isso bastava utilizar o modelo matemático 

para o cálculo da área de um quadrado, e a partir das medidas fornecidas encontrar suas 

respectivas áreas. 

 No item “c” tivemos 50% de soluções estruturadas de forma correta, onde o aluno era 

orientado a construir uma sequência com as áreas obtidas e após este procedimento teria que 

realizar a diferença entre todas as áreas a partir do segundo quadrado em relação ao quadrado 

anterior. Com isso, o resultado dessa diferença formaria uma sequência em PA das áreas das 

figuras, sendo de imediato a sua construção e determinação da sua razão. 

 Considerando os resultados obtidos na alternativa “d”, o aluno teria que determinar a 

soma de todas as áreas do 1º ao 25º quadrado. Nesse item tivemos 23% de acertos, 43% de erros 

e 33% dos alunos deixaram a alternativa sem solução. Para responder essa alternativa, o aluno 

poderia responder somando todas as áreas calculadas do 1º ao 25º quadrado ou aplicar a fórmula 

da soma dos termos de uma PA. Entretanto, vale destacar que em muitas soluções elaboradas 

para essa alternativa os alunos adotaram os “valores errados” na solução do problema, uma vez 

que, utilizaram das medidas do lado de cada quadrado quando era para utilizar o valor de sua 

área, ou em alguns casos o aluno não levou em consideração a área do 1º quadrado. A seguir, 

podemos verificar na Figura 21 as soluções apresentadas pelos alunos. 

87%

63%

50%

23%

10%

23% 23%

43%

3%
13%

27%
33%

Alternativa a Alternativa b Alternativa c Alternativa d

Correta Errada Não repondeu
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Figura 21: Solução onde aluno não considerou a área do 1º quadrado 

 
Fonte: Produção dos alunos. 

 

 Pela Figura 21, percebe-se que o aluno conseguiu atribuir os seus conhecimentos para 

cada uma das alternativas. No item c, construiu de forma correta a sequência com o valor das 

áreas, encontrou a razão. A partir da resposta do item “c” o aluno responderia o item “d”, que 

em seu enunciado percebemos que ele pede a soma das áreas do 1º quadrado ao 25º. Assim, por 

mais que o aluno não tenha observado o detalhe (considerar a área do 1º quadrado) não podemos 

afirmar que ele errou o problema, mas que cometeu um erro de interpretação e isso pode ser 

verificado ao analisar a solução apresentada, onde o aluno realiza de forma correta todas   as 

operações. 

 

        Figura 22: Ilustração do Problema 3 utilizando o GeoGebra App 

       Fonte: Acervo do autor (Produção dos alunos). 

 

 Conforme destacado na Figura 22, o aluno poderia utilizar o App do GeoGebra para 

ilustrar e determinar uma solução para o problema. Para isso, são utilizadas as duas guias de 

acesso (destacado na Figura 22), onde o primeiro fornece informações sobre os quadrados 
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construídos, como medidas do lado e área, e a guia ao lado apresenta todas as ferramentas 

disponíveis no App para a construção de ilustrações. 

 Assim, para verificar os resultados encontrados, o aluno comparou os valores 

encontrados no App GeoGebra com os resultados dos cálculos realizados com as fórmulas, 

podendo constatar que os valores eram iguais. Muitos alunos destacavam que apesar da 

dificuldade de realizar algumas construções no celular, a construção ficava interessante, 

apontando também que o GeoGebra apresentava valores mais próximo do correto devido o 

software utilizar várias casas decimais. 

 

5.3 ANÁLISE DO TESTE COM QUESTÕES DE PROGRESSÃO GEOMÉTRICA 

 

 As discussões realizadas a seguir resultam da análise das respostas apresentadas para os 

problemas da atividade avaliativa de PG, problemas que podemos verificar no Apêndice D. O 

Problema 1 apresentava triângulos semelhantes entre si, onde a medida da base e altura de um 

triângulo era o dobro das medidas de um outro triângulo anterior. Diante dessa situação, foram 

realizados dois questionamentos. A distribuição percentual das respostas determinadas pelos 

alunos para as alternativas “a” e “b” podem ser verificadas no gráfico a seguir. 

 

        Gráfico 4 - Percentual de respostas do Problema 1 (PG) 

 
        Fonte: Elaborado pelo o autor 
 

 A partir do gráfico é possível perceber que praticamente todos os alunos apresentaram 

uma solução correta para a alternativa “a” (100%) e também para a alternativa “b” (97%). 

Apesar de ser um problema bem simples, o desempenho dos alunos foi muito satisfatório em 

relação a utilização de conceitos de proporcionalidade, semelhança, cálculo de área para apontar 

os caminhos adotados na construção da solução. 

 

 

100% 97%

0% 3%

Alternativa a Alternativa b

Correta Não repondeu
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Figura 23: Resposta apresentada por um aluno para as alternativas “a” e “b” 

 
Fonte: Acervo do autor (Produção dos alunos). 

 

 O Problema 2 (PG) destacava a realização de dobraduras de um papel quadrado com 

medida do lado igual a 4cm. Após dobrar o papel ao meio em relação aos lados, obteremos um 

quadrado semelhante ao anterior cuja medida do lado vale 2 cm, e mantendo-se esse padrão de 

forma infinita, perguntou -se na alternativa “a” qual “a medida do lado e área da figura 4” e na 

alternativa “b” qual “a soma das áreas dos infinitos quadrados obtidos conforme o padrão 

estabelecido”. No gráfico a seguir podemos verificar os percentuais de respostas apresentados 

para este problema. 

 

    Gráfico 5 - Percentual de respostas do Problema 2 (PG) 

 
   Fonte: Elaborado pelo o autor 
 

 Pelo Gráfico 5 nota-se um percentual de acerto de “79%” de soluções corretas para a 

alternativa “a” e de “55%” para a alternativa “b”. A situação descrita nesse problema poderia 

ser ilustrada (construída) com auxílio de dobraduras, onde o aluno podia verificar que a passo 

aplicado a medida do lado era metade (1/2) cm da medida do lado anterior, e como a área é o 

produto dos lados, a resposta apresenta seria (1/4) cm2. Esse procedimento utilizando dobradura 

pode ser visualizada na Figura 24, onde pode-se destacar o resultado do 4º passo de dobra ao 

lado. 

 

79%

55%

14%

38%

7% 7%

Alternativa a Alternativa b

Correta Errada Não repondeu
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Figura 24: Aluno realizando dobraduras conforme orienta o problema 2 (a). Resultado final das dobraduras 

realizadas (b).

 
 Fonte: (a) Acervo do autor. (b) Produção dos alunos. 

 

 Observando a alternativa “b” nota-se que tivemos um percentual de “55% de acertos” e 

“38% de erros”. Dessa forma, vale destacar que aproximadamente 20% dos alunos que 

“erraram” a solução foi devido a utilização errada de termos, ou seja, em vez de trabalhar com 

a área alguns alunos utilizaram as medidas dos lados. Na Figura 25 (a) podemos verificar uma 

solução apresentada conforme o enunciado da questão (utilizando as medidas das áreas) e na 

Figura 25 (b), uma solução para a alternativa “b” utilizando as medidas dos lados. Conforme 

destacou-se anteriormente, apesar de soluções diferentes os procedimentos aplicados foram 

realizados de forma correta, demonstrando que mesmo com o erro de interpretação o aluno 

tinha compreensão do que a alternativa solicitava.  

 

 Figura 25: Soluções apresentadas para a alternativa “b”. Aluno considerou a medida da área (a). Aluno        

 considerou a medida do lado (b). 

 

 Fonte: Acervo do autor. (a) e (b). Produção dos alunos. 
 

 Entretanto, do ponto de vista de uma aprendizagem dos conceitos se fosse solicitado a 

soma das medidas dos alunos o procedimento empregado estava correto. Assim, ao analisarmos 

(a) 

(b) (a) 

(b) 
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os procedimentos empregados na resolução dos problemas, mais de 75% dos alunos 

conseguiram compreender a ideia de determinação de termo, razão e somas infinitas. 

 O Problema 3 proposto na avaliação dos conceitos de PG foi adaptado de Paiva (2015). 

O autor destacava que os pontos médios dos lados de um quadrado com 20cm de lado são 

vértices de um segundo quadrado, os pontos médios do segundo quadrado são vértices de um 

terceiro quadrado e assim sucessivamente de forma infinita. Uma observação importante em 

relação a esse problema é o fato de ter uma figura para ilustrar a situação descrita, ficando ao 

aluno realizar essa ilustração para que assim pudesse realizar os cálculos necessários. No 

gráfico a seguir podemos verificar os percentuais de cada alternativa presente no problema. 

 

     Gráfico 6 - Percentual de respostas do Problema 3 (PG) 

 
      Fonte: Elaborado pelo o autor 
 

 Na alternativa “a” tivemos um percentual de 37% de respostas corretas (aceitáveis) e 

46% de soluções erradas. Nesse item o aluno deveria encontrar a medida do lado do 10º 

quadrado levando em consideração as informações iniciais. Ao analisarmos a alternativa “b” 

podemos perceber um percentual bem baixo de acertos, uma vez que 23% dos alunos 

responderam de forma correta ou apresentaram uma solução aceitável, enquanto que 60% não 

conseguiram apresentar uma resposta coerente e 17% deixaram a alternativa sem resposta. Na 

Figura 26 podemos ver uma solução elaborado por um aluno. 

 

37%

23%

46%

60%

17% 17%

Alternativa a Alternativa b

Correta Errada Não repondeu
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Figura 26: Solução algébrica para a alternativa “a” do problema 3 (a). Ilustração do problema 3 com 

auxílio do App GeoGebra (b). 

Fonte: Acervo do autor. (a) e (b) Produção dos alunos. 
 

 Na Figura 26 (a) o aluno apresenta de forma algébrica a solução para o Problema 3, 

destacando ainda na Figura 26 (b) a solução com auxílio do App GeoGebra. Os alunos que 

acertaram o problema, conseguiram elaborar as suas respostas utilizando fórmulas necessárias 

ao passo que construíam a figura no aplicativo. Alguns alunos destacaram que “o problema 

ficou mais fácil de resolver quando conseguiram visualizar o problema com o aplicativo”. 

 Outro ponto destacado foi o fato de o GeoGebra possibilitar uma resposta mais precisa, 

sem a necessidade de realizar arredondamentos. Como destacado pelo aluno na Figura 26 (a) 

ao irem realizando as construções, ele comprava o resultado obtido com o cálculo que estava 

sendo realizado. Durante a realização dessa atividade de PG vários alunos falaram da 

dificuldade em resolver o problema, alegando que não sabiam desenhar a figura e que a questão 

era muito difícil. Observando o contexto, pode-se perceber que essa dificuldade apresentada 

por eles ocorria muito em função das dificuldades de interpretação, uma vez que era necessário 

construir a figura, e também de ausência de alguns conhecimentos prévios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com a realização desse estudo buscamos fortalecer as pesquisas sobre o processo de 

ensino- aprendizagem de Matemática, a partir da proposição de atividades para o ensino de PA 

e PG. Nesse contexto, evidencia-se para a importância da utilização de metodologias no auxílio 

do trabalho docente na sala de aula. A escolhas das metodologias adotadas na elaboração da 

proposta de atividade levou em consideração dois aspectos importantes.  

 O primeiro está relacionado a investigação de conhecimentos prévios dos alunos, ao 

entendermos que o ensino deve tomar como ponto de partida os conhecimentos prévios dos 

alunos. A partir disso, pensou-se em estratégias que possibilitassem o aprimoramento desses 

conhecimentos ou utiliza-los como conceitos auxiliares na construção e aquisição de novos 

conhecimentos. O segundo aspecto recai sobre quais metodologias apresentariam 

potencialidades para atingir os objetivos previamente definidos, contribuindo para ao 

desenvolvimento das atividades na sala de aula e que estimulassem a participação e o fazer 

ativo do aluno. 

 Logo, diante da vasta quantidade de metodologias existentes, desenvolvemos nossa 

pesquisa adotando a Resolução de Problemas, o Origami (MD) e o Software GeoGebra (TIC). 

A partir dessas três metodologias, o nosso objetivo geral consistiu em estruturar uma proposta 

de atividades utilizando esses recursos didáticos, para processo de ensino - aprendizagem das 

progressões aritméticas e geométricas.  

 Dessa forma, ao realizarmos a atividades com os alunos pode-se constatar que na visão 

de muitos alunos aprender Matemática consistia apenas em decorar fórmulas e realizar muitos 

exercícios. Conforme observado durante as atividades, os alunos achavam diferente utilizar 

dobraduras para aprender Matemática, e ainda mais o celular na sala de aula, isso pois, existiam 

restrições para que o aluno portasse celular. Percebe-se que ensinar os conceitos de PA e PG a 

partir da proposição de problemas e o emprego do Origami e do GeoGebra (Software ou 

Aplicativo) tornou-se muito significativo para o aluno como para o professor. Não é só estudar 

Matemática, é resolver problemas, investigar e formular soluções, debater os resultados obtidos, 

tudo isso em um espaço de colaboração entre o professor e o aluno.  

 Destaca-se ainda, a importância da realização da avaliação dos conhecimentos prévios 

dos alunos, onde foi possível perceber que os alunos apresentaram dificuldades e ausência se 

alguns conhecimentos de Geometria. A partir disso foi realizada a Oficina 1, cujo objetivo foi 

propiciar o aprimoramento dos conhecimentos básicos de geometria plana/espacial. 
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Continuamente, realizou-se a Oficina 2, direcionada para o ensino de PA, e a Oficina 3 para o 

estudo da PG.  

 Vale ressaltar que ensinar PA e PG utilizando oficinas foi bastante desafiador, porém 

extremamente satisfatório quanto a participação e a colaboração entre os alunos. Durante as 

aulas, os alunos poderiam partilhar com os colegas como pensaram suas respostas, explicando 

como o Origami ou o GeoGebra contribuiu para estruturar a solução do problema. A sala passou 

a ser um espaço de construção e discussão dos conteúdos estudados, onde todos podiam 

colaborar com observações, como também um momento para sanar dúvidas. 

Conforme pontuado em nossas discussões, adotamos uma forma de avaliação onde os 

alunos poderiam utilizar o Origami e o GeoGebra na resolução dos problemas propostos. A 

avaliação apresentou observações interessantes, onde podemos destacar que os alunos não 

estavam muito preocupados em ter que utilizar apenas fórmulas para resolver os problemas, 

uma vez que algumas soluções apresentadas resultaram das observações/manipulações dos 

materiais e com isso contextualizou-se a respostas.  

Entretanto, em grande parte das soluções apresentadas os alunos partiam da observação 

do material e a partir utilizavam das fórmulas aprendidas para responder o problema. Assim, 

ressalta-se que o resultado é importante, mas acompanhar como ocorre o processo de elaboração 

das soluções, os significados dados aos conceitos, a interpretação e a forma de construção de 

respostas é algo primordial quando se busca uma aprendizagem significativa. 

Com o desenvolvimento desse estudo, podemos perceber que é possível desenvolver o 

ensino de Matemática utilizando outras metodologias, seja na proposta didática de ensino como 

no método de avaliação. Verificamos que ao adotarmos essas metodologias, possibilitamos 

formas diferentes de ensinar e consequentemente de aprender. 

A partir da relação tríade Resolução de Problemas - Origami - GeoGebra, foi possível 

ensinar utilizando-as em conjunto, e quanto as questões de aprendizagem, notou-se que os 

alunos “elegiam” a que mais contribuía para sua forma de aprender. Alguns alunos destacavam 

que resolver problema com Origami era mais interessante devido ao fato de poder manipular o 

objeto, realizar variações. Para outros, a resolução de problemas com auxílio do GeoGebra era 

bem “bacana” principalmente por utilizar celular na sala, por que a construção das figuras no 

Aplicativo ficava mais interessantes, e também por que na “Janela de álgebra” era possível 

comparar os resultados obtidos no GeoGebra com os cálculos realizados. Nesse contexto, tanto 

o Origami como GeoGebra foram importantes auxiliares no processo de ensino-aprendizagem 

dos conceitos estudados, o que enaltece ainda mais as suas possibilidades e potencialidades no 

ensino de Matemática. 
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Além das contribuições apresentadas pelas atividades idealizadas no âmbito na sala de 

aula, elas instigaram os alunos a solicitarem que outros conteúdos estudados durante o ano 

letivo também utilizassem de metodologias diferentes. Como resultado desse processo, o 

professor em parceria com os alunos utilizou uma sala que se encontrava sem uso na escola 

para ser um Laboratório de Ensino de Matemática - LEM. Esse espaço foi organizado para ser 

um espaço de sala de aulas, com mesas, quadro e vários jogos que a escola possui. O LEM é 

utilizado para realizar atividades com material didático e também para produção de outros 

materiais didáticos que serão utilizados na sala de aula. 

A partir do proposto nesse estudo ressaltamos que é possível pensar e construir novas 

formas de ensinar e aprender, aprendizagem que tenha sentido e significado para o aluno. O 

docente enquanto mediador como aponta Vygotsky, deve estar atento e aberto ao novos e 

principalmente utilizar o novo como aliado em sua prática. Ainda, é preciso compreender que 

cada aluno possui sua forma de aprender, e que a adoção de várias metodologias, por mais 

desafiador que seja, poderá contribuir para que o aluno faça uso dela e consiga incorporar novos 

conhecimentos em sua estrutura cognitiva. 

A realização de atividades que envolvem várias metodologias exige que o professor 

busque estudar suscintamente as suas características, potencialidades e campos de 

possibilidade. É um exercício de reflexão com ação, onde o professor busca formas de melhorar 

sua prática pedagógica e a sala de aula possibilita o desenvolvimento de atividades, sua 

avaliação e aperfeiçoamento.  

O grande desafio ao utilizar três metodologias de ensino de Matemática com profundas 

discussões teóricas, consistia justamente em determinar um denominador comum. A partir 

desse fio condutor e a partir da realização de adaptações foi possível trabalhar em sala de aula 

PA e PG. A grande contribuição desse estudo reside justamente em não colocar limites para a 

quantidade de metodologias utilizadas na sala de aula, e o conteúdo alvo. Poderíamos ter 

enveredado para a Geometria, mas mostramos que com as ferramentas que utilizamos podemos 

possibilitar o ensino de outros conteúdos da Matemática.  

Diante das discussões apresentadas, deixamos como perspectivas de pesquisas futuras a 

elaboração de outras propostas de atividade de ensino de Matemática a partir da utilização do 

Origami, GeoGebra e da Resolução de Problemas. Outras metodologias como a Modelagem 

Matemática ou Etnomatemática podem ser utilizadas na elaboração de outras propostas, 

levando em consideração as especificidades de cada conteúdo.  
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APÊNDICE A - UTILIZAÇÃO DO ORIGAMI NA CONSTRUÇÃO DO 

PARALELEPÍPEDO: UM GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA O ENSINO DE 

GEOMETRIA ESPACIAL  

 

 

Leocides Gomes da Silva 

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE). 

Professor da Rede Estadual de Ensino. SEEC - RN. 

Glaydson Francisco Barros de Oliveira 

Doutor. Professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino 

(PPGE). Professor da UFERSA - Campus Pau dos Ferros. 

 A cartilha “Utilização do origami na construção do paralelepípedo: um guia de 

orientação para o ensino de geometria espacial”, apresenta orientações para a confecção dos 

módulos que são utilizados na confecção do paralelepípedo, a partir da aplicação de técnicas de 

dobraduras (origami). Esta proposta é fruto dos primeiros resultados de pesquisa de dissertação 

mestrado, em andamento, do Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE), da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte - Campus Pau dos Ferros-RN.  

 Nos estudos da geometria espacial, o paralelepípedo é um tipo de prisma, possuindo 

assim as mesmas características e propriedades que são referentes aos prismas12. A cartilha 

apresenta um guia com orientações básicas para a construção passo a passo dos módulos a 

serem utilizados na confecção do paralelepípedo, tendo como conteúdo da aula de matemática 

o “prisma quadrangular”. No processo de confecção do paralelepípedo busca-se meios de atrair, 

interagir e motivar o aluno a realizar abstrações, ao mesmo que tempo, que analisa 

propriedades, características e estabelece relação com figuras geométricas, de forma concreta e 

prática. Em vez de levar as construções prontas para a sala de aula, o professor junto com os 

seus alunos, trabalha a confecção do paralelepípedo utilizando o origami, estabelecendo o 

diálogo, enquanto um instrumento de aprendizagem e troca de saberes.   

Essa atividade foi elaborada para explorar conhecimentos de geometria espacial para alunos da 

educação básica a partir do 6º ano do fundamental II.  Em cada turma é exigido um nível de 

profundidade dos conteúdos da geometria plana e também espacial. Dessa forma, é importante 

                                                             
12Os prismas são sólidos geométricos constituídos por: arestas, vértices, faces laterais, base superior e inferior. 

Uma característica que diferencia os prismas dos demais sólidos geométricos, é fato de que no prisma o número 

de faces laterais é igual ao número de lados do polígono que constitui as suas bases. 

APRESENTAÇÃO 
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que haja um bom planejamento da atividade, de forma a adequá-la ao nível da turma e do 

conteúdo que está sendo proposto. Isso contribuirá para que o aluno consiga adquirir, aprimorar 

e memorizar os conteúdos estudados em sala de aula. A seguir, disponibilizamos um modelo 

de plano de aula que pode ser utilizado no 2 º ano do ensino médio.  

TEMA GERADOR DA AULA 

▪ Motivando a aprendizagem em geometria espacial com origami 

CONTEXTO DE APLICAÇÃO 

▪ Nível de Ensino: Médio 

▪ Área disciplinar: Matemática 

▪ Ano: 2º Ano 

▪ Duração: 8 horas/aula 

OBJETIVO 

▪ Saber identificar propriedades características, calcular relações fundamentais:(diagonal, área 

e volume) do prisma quadrangular regular, utilizando-as em diferentes contextos. 

CONTEÚDOS 

▪ Resgate de conhecimentos da geometria plana. 

▪ Conhecimento dos elementos de um Paralelepípedo. 

▪ Construir o entendimento dos prismas a partir da construção do paralelepípedo. 

▪ Estudos das propriedades dos Prismas. 

▪ Relação de Euller. 

▪ Nomenclatura dos prismas. 

▪ Determinação dos modelos matemáticos utilizado no cálculo de área lateral, total e volume 

de um Prisma. 

MATERIAL A UTILIZAR 

▪ Régua transparente 

▪ Papel colorido (em formato retangular) 

  

 O origami é uma técnica japonesa, formada pela junção das palavras “ori e kami”, que 

significa “dobrar papel”. Assim, a partir da aplicação de uma sequência de dobraduras podemos 

formar os mais diferentes objetos, flores, animais, dentre outras.  

 

UM POUCO SOBRE ORIGAMI 
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Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados quando se utiliza origami, uma vez que, 

conforme destaca Sheng et al. (2005, p. 2), na confecção de um Origami devemos ter o princípio 

básico, evitar o uso da cola e da tesoura, dando à dobradura o formato adequado. Não utilizando 

outro material que não seja o papel, estaremos estimulando a nossa inventividade.  

 Considerando sua utilização na sala de aula, Tridapalli (2017, p.29) destaca “[...] que o 

aluno precisa ter o contato com as formas geométricas que constam nos livros didáticos para 

que que ele concretize aquela ideia que até então era abstrata, pois estava apenas desenhada”. 

Nessa perspectiva, o origami surgi como uma importante ferramenta para que o aluno consiga 

adquirir os conhecimentos geométricos a partir da realização de dobraduras, além da 

possibilidade de verificar a presença de outros conceitos matemáticos.  

         

   Para realizar a construção do paralelepípedo, devemos 

inicialmente dispor de seis pedaços de papéis de formato 

retangular, utilizando três cores diferente conforme a Figura 1. O 

papel utilizado na confecção desta cartilha é o papel dupla face, 

mas podemos utilizar qualquer tipo de papel, desde que ele não seja 

muito flexível ou rígido para que não produza dificuldades na 

realização das dobraduras ou no processo de montagem. 

 O próximo passo é organizar as folhas conforme ilustra a Figura 2, garantindo que a 

medida do lado de cada pedaço de papel seja igual ao de outro, conforme podemos ver na 

Figura 2. Para que os pedaços possuam mesma medida, será necessário a utilização de uma 

régua para realizar os cortes. Observemos que a folha amarela possui uma de suas medidas 

igual a medida do lado da folha vermelha (medida b), e a outra medida igual a folha verde 

(medida c). Desta forma, obtemos uma figura plana de área (bc). 

COMO CONSTRUIR O PARALELEPÍPEDO COM ORIGAMI 

Fonte: Própria dos autores 

Observação: As medidas “a, b e c”, são medidas genéricas. Para orientar a elaboração 

podemos atribuir qualquer valor, como por exemplo: a = 15 cm; b = 8 cm e c = 5 cm. A 

escolha pelo valor das medidas dos lados fica a critério do professor, ressaltando que 

quanto maior for as medidas dos lados, maior será o paralelepípedo construído. 
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Figura 1: Materiais com medidas iguais. Figura 2: Medidas dos lados dos 3 retângulos. 

Fonte: Própria dos autores 

 Como o paralelepípedo possui 6 (seis) faces, será necessário a utilização de 6 pedaços 

de papel para construir cada uma das faces. Para garantir que as folhas sejam dobradas de forma 

adequada, devemos ter em mãos duas folhas vermelhas, duas folhas amarelas e duas folhas 

verdes, todas com as dimensões estabelecidas na Figura 2. É importante que os passos 

seguintes, sejam realizados conforme a sequência definida para evitar qualquer erro ou trabalho 

extra que venha a comprometer o tempo estabelecido para o ensino desta atividade.  

 Escolha um dos retângulos (optamos pelo verde) e dobre-o ao meio em relação ao lado 

menor conforme a Figura 3 (a), e logo após dobre-o ao meio em relação ao lado maior de modo 

semelhante ao que se pode ver na Figura 3(b). 

Figura 3: Obtenção dos eixos de simetria do retângulo. Eixo que divide o lado (a) menor e o (b) maior. 

(a) (b) 

Fonte: Própria dos autores 

 

PASSO 1 - Orientação para a 1ª e 2ª dobradura 

a b 

PASSO A PASSO 

a 

a 

c c 

b 

b 
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 Agora leve os lados menores do retângulo (medida c), esquerdo e direito, ao encontro 

da marca (reta) central obtida no passo anterior. Da mesma maneira faça com os lados maiores 

(medida a), e os faça coincidirem com a reta que divide os lados menores ao meio, conforme 

podemos observar na Figura 4 (a) e Figura 4 (b), respectivamente. 

Figura 4: Dobradura 3 e 4 

(a) (b) 

Fonte: Própria dos autores 

 Após a realização das dobraduras, podemos perceber que a folha possui marcas na 

horizontal e vertical. Na face de cada folha deverá ter 16 retângulos conforme podemos verificar 

na Figura 5(a). Este procedimento realizado na folha verde, deve ser aplicado nas outras folhas 

que foram escolhidas (vermelha e amarela). Pela Figura 5 (b), podemos perceber que a folha 

amarela e vermelha possui marcas e quantidade de retângulos iguais a folha verde.   

Figura 5: Resultado das dobraduras para as faces de cor (a) verde, (b) vermelho e amarelo. 

(a) (b) 

Fonte: Própria dos autores 

Após a realização das dobras em todas as 6 folhas, procederemos agora na confecção 

dos módulos que serão utilizados na montagem do paralelepípedo. 

 

 

PASSO 2 - Orientação para a 2ª e 3ªdobradura 
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 Para construir o módulo 1, devemos realizar a mesma dobradura tanto na folha de cor 

verde como também na amarela. Para isso, devemos seguir a sequência: levar os lados a 

superior e inferior, ao encontro da reta central e em seguida, conduzir os lados c, esquerdo e 

direito, ao encontro da reta vertical central que divide os lados a ao meio, deixando a folha da 

forma da Figura 6 (a) para as duas folhas da cor verde. O mesmo procedimento deverá ser 

seguido para a obtenção da Figura 6 (b), para as duas folhas da cor amarela. Neste módulo as 

4 faces devem ficar exatamente da forma estabelecida na Figura 6, pois será de fundamental 

importância para o momento da montagem. 

Figura 6: Obtenção de 4 faces do paralelepípedo. Sendo (a) 2 verdes e (b) 2 amarelas. 

(a) (b) 

Fonte: Própria dos autores 

 Para construir o módulo 2, exclusivo para as folhas vermelhas, procederemos de uma 

forma um pouco diferente da estabelecida no Passo 3. Aqui, seguiremos uma sequência inversa 

a do passo 3, ou seja, devemos dobrar a folha conduzindo o lado menor (medida b) à reta central 

que divide o lado a, e depois conduzir os lados superior e inferior, em direção a reta horizontal 

central, conforme podemos verificar na Figura 7(a) e Figura 7 (b). 

Figura 7: Construção do módulo 2 

 (a) 
 (b) 

Fonte: Própria dos autores 

PASSO 3 - Construção dos módulos 1 e 2 
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 Para iniciarmos a montagem do paralelepípedo devemos ter em mãos seis módulos, 

conforme podemos observar na Figura 8. 

Figura 8: Módulos para confecção do paralelepípedo 

Fonte: Própria dos autores 

 O primeiro iniciara montagem devemos pegar o módulo verde e colocá-lo com a aba 

para cima, e com isso devemos levar os módulos amarelos e encaixá-los nas abas do módulo 

verde, conforme orienta a Figura 9. 

   Figura 9: Processo inicial da montagem 

 

Fonte: Própria dos autores 

 Após realizarmos o encaixe dos módulos amarelo no módulo verde, devemos agora 

encaixar o módulo vermelho na lateral do módulo verde, de modo que ele passa entre a aba do 

módulo amarelo e o módulo verde. Esta ação pode ser verificada na Figura 10 (a), e ao finalizar 

os encaixes teremos como resultado a Figura 10 (b).  

 

 

 

 

PASSO 4 - Procedimentos para montagem 
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Figura 10: Processo inicial da montagem 

 (a) (b) 

Fonte: Própria dos autores 

 Para finalizarmos a nossa montagem, devemos pegar o módulo verde e encaixa-lo entre 

as aberturas deixadas pelo módulo vermelho e o módulo amarelo. A posição de encaixe do 

módulo verde pode ser vista na Figura 11. Para realizar tal encaixe, podemos encontra alguma 

dificuldade, mas realizando o encaixe de maneira bem devagar conseguiremos sua montagem. 

Figura 11: Processo inicial da montagem 

Fonte: Própria dos autores 

 Após a aplicação dos procedimentos anteriores, teremos o paralelepípedo montado com 

módulos construídos com origami, conforme podemos verificar na Figura 12. 

Figura 12: Paralelepípedo montado 

Fonte: Própria dos autores 



119 
 

 Podemos perceber que para realizar a construção dos módulos e a montagem do 

paralelepípedo não teremos muitas dificuldades, uma vez que as etapas são bem simples de 

serem realizadas. Ainda vale destacar, que as cores e a sequência de montagem podem ser 

variadas, e para gerar uma melhor compreensão das técnicas aplicadas optamos por um 

processo de montagem mais simples e padronizado. 

Diante da proposta apresentada nesta cartilha, focamos apenas no processo de 

construção dos módulos e montagem do paralelepípedo. A partir dos procedimentos 

apresentados, podemos utilizá-los para explorar as propriedades do paralelepípedo. Dessa 

forma, estaremos construindo um objeto de aprendizagem que servirá não somente para 

evidenciar as partes que compõem sua estrutura, como: faces, vértices, arestas, diagonal, mas 

também, de propriedades que o caracteriza, proporcionando o cálculo de seu volume, da área 

das faces e da diagonal. A partir dessa abordagem podemos introduzir o estudo dos prismas a 

partir do prisma quadrangular.  

Fica como sugestão aprofundar os estudos da técnica de origami para confecção de 

outros prismas e exploração de outras propriedades dos diferentes tipos de prismas. 
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APÊNDICE B - PRÉ - TESTE  

 

PRÉ - TESTE 

Aluno (a):___________________________________________________________________ 

Série:___________ Turma: ___________  

Questões avaliativas: 

Q1. O que você entende por ponto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Q2. Em cada item abaixo julgue se é verdadeiro (V) ou falso (F). 

(  ) Duas figuras planas são congruentes se possuem ordenadamente ângulos congruentes e 

lados também congruentes. 

(   ) Ângulos opostos pelo vértice são congruentes entre si. 

(   ) A nomenclatura de um polígono convexo é dada a partir da quantidades de seus ângulos 

internos. 

(   ) Os pontos notáveis do triângulo é o Incentro, Baricentro, Ortocentro e Circuncentro. 

(   ) Por três pontos não colineares passa uma única reta. 

(   ) A soma dos ângulos externos de um polígono convexo é igual a 360º.  

(    ) Figuras semelhantes, apresentam medidas de seus ângulos ordenadamente congruentes e 

lados correspondentes são proporcionais entre si. 

(   ) A bissetriz de um ângulo é a semirreta que divide este ângulo em três partes iguais. 

Q3. Relacione a medida do ângulo α com sua nomenclatura. 

(a) 0º < α < 90º    (   ) Agudo 

(b)  360º   (   ) Raso  

(c)  90º   (   ) Obtuso 

(d) 180º   (   ) De uma volta 

(e) 90º < α < 180º   (   ) Reto 

Q4. Em cada item abaixo escreva o nome do polígono correspondente a número de lados dado.   

a) 3 lados: _______________________________________________ 
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b) 6 lados: _______________________________________________ 

c)  12 lados: ______________________________________________ 

d) 20 lados: ______________________________________________ 

Q5. Defina o que é um quadrilátero notável e diga quais são eles. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Q6. Relacione cada figura plana abaixo com a fórmula utilizada para calcular sua área. 

(a) Losango   (   ) A = 
B . h

2
 

(b) Retângulo    (   ) A = 
D . d

2
 

(c) Trapézio   (   ) A =  a. a 

(d) Triângulo   (   ) A = b . h 

(e) Quadrado   (   ) A = 
(B + b). h

2
 

OBS:  h = altura B = base maior b = base D = diagonal maior d = diagonal 

menor  a = lado 
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APÊNDICE C - TESTE - PROGRESSÕES ARITMÉTICAS 

 

Aluno (a):___________________________________________________________________ 

Questão 1. Para a construção de uma escada serram utilizado de blocos em formato de 

paralelepípedo para construção de cada degrau. Dessa forma, sabendo que no primeiro degrau 

foi utilizado apenas 1 bloco, no segundo degrau 2 blocos, no terceiro degrau foram utilizados 

3 blocos, e assim sucessivamente, até o último degrau, conforme podemos verificar na figura a 

seguir.  

Considerando a Figura apresentada, responda cada item abaixo. 

a. Quanto degraus foram necessários para construir o 17º degrau? 

___________________________________________________________________________ 

b. Sabendo que a escada foi planejada para ter 20 degraus de altura, quantos blocos foram 

utilizados ao todo para a construção dessa escada? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Questão 2. Um paralelepípedo está sobre uma mesa, e ao deslocarmos ao redor da mesa 

podemos verificar que cinco de suas faces estão visíveis. Colocando um novo paralelepípedo 

sobre o primeiro podemos verificar que nove faces são visíveis. Sobrepondo uma face de um 

terceiro paralelepípedo à face superior do paralelepípedo anterior podemos contar treze faces. 

Mantendo este padrão, responda as seguintes alternativas abaixo:  

a) Quantas faces dos paralelepípedos são visíveis em uma pilha com 8 paralelepípedos? 

___________________________________________________________________________ 

b) Sabendo que em uma pilha pode- se verificar que existem 73 faces visíveis, quantos 

paralelepípedos foram utilizados para construí-la? 

___________________________________________________________________________ 

Último degrau 

1º  

2º 

3º 
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Questão 3. Na figura a seguir é apresentada uma sequência de quadrados, onde o primeiro 

quadrado tem medida do lado igual a 2 cm, o segundo quadrado de medida 4 cm, o terceiro 6 

cm, e assim sucessivamente. 

 

Considerando a figura apresentada anteriormente, responda cada uma das alternativas abaixo.  

a. Qual seria a medida do 5º quadrado? E sua área? 

___________________________________________________________________________ 

b. Qual a área de cada um dos quadrados apresentados? 

___________________________________________________________________________ 

c. Ordenando a área de cada quadrado em uma sequência, não formaremos uma PA e nem uma 

PG, porém se realizarmos a diferença entre as áreas, formaremos uma sequência. Determine 

quais são os valores dessas sequências e a sua razão.   

___________________________________________________________________________ 

d. Qual a soma de todas as áreas do 1º ao 25º quadrado? 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - TESTE - PROGRESSÕES GEOMÉTRICAS 

 

Aluno (a):___________________________________________________________________ 

Questão 1. Na figura a seguir são apresentados três triângulos retângulos, e que são semelhantes 

entre si. 

 

Dessa forma, considerando as informações apresentadas na figura, determine: 

a. A medida dos catetos do 4º triângulo? 

___________________________________________________________________________ 

b. Qual a razão de semelhança entre os catetos?  

___________________________________________________________________________ 

c. Qual a área dos triângulos apresentados? 

___________________________________________________________________________ 

Questão 2. Na figura abaixo temos as Figuras 1, 2 e 3. O quadrado da Figura 1 possui medida 

do lado igual a 4 cm. Dobrando o quadrado da Figura 1 ao meio em relação aos seus lados 

encontramos quatro novos quadrados cuja medida do lado mede 2cm, conforme está destacado 

na Figura 2. Realizando novamente o mesmo procedimento, dobrando o quadrado da Figura 2 

ao meio, encontramos quadrados ainda menores cujo lado medirá 1cm, conforme destaca a 

Figura 3. Mantendo-se este padrão, responda os itens abaixo. 

a. Qual a medida do lado e a área do quadrado da Figura 4? 

___________________________________________________________________________ 

b. Determine a soma das áreas dos infinitos quadrados construídos conforme o padrão 

estabelecido? 
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Questão 3 Adaptado (PAIVA, 2013). Os pontos médios dos lados de um quadrado com 20cm 

de lado são vértices de um segundo quadrado. Os pontos médios do segundo quadrado são 

vértices de um terceiro quadrado e assim sucessivamente até o 15º 

quadrado.  

a. Qual a medida do lado do 15º quadrado?  

b. Qual a razão entre a medida da diagonal do quadrado de lado 

l1 e o quadrado de lado l3? 

c. Mantendo-se este procedimento de forma infinita, qual é soma 

de todas as áreas desses quadrados? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


