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Resumo. Neste minicurso, propomo-nos a apresentar um pouco mais sobre a 

Geometria, explorando os Poliedros de Platão, analisando sua história e suas 

características, procurando, de uma forma ou de outra, desvendar os seus mistérios, 

pois Espí e Ester(2011) já afirmavam que “Todos nós vivemos num mundo de formas”. 

O estudo objetiva-se em despertar o gosto pela Geometria, incentivando a busca pelo 

conhecimento a fim de que os alunos se sintam atraídos e envolvidos pelo trabalho 

percebendo durante o desenvolvimento, que as atividades com formas geométricas 

podem ser agradáveis e bem compreendidas. Durante tais estudos, trabalharemos a 

observação e a exploração dos cinco poliedros platônicos, além de analisar suas 

características, relatando o mistério da existência de apenas cinco poliedros regulares. 

O minicurso parte-se de uma apresentação em Power Point, que conterá ideias sobre 

alguns tópicos significativos da Geometria. Em seguida, será realizado a construção de 

uma caixa de origami, a qual tem a utilidade de guardar os poliedros que serão 

construídos. Em um próximo momento será entregue aos participantes diferentes 

polígonos regulares, com os quais eles deverão realizar a construção de ângulos 

poliédricos com diferentes números de polígonos regulares, nesta atividade, poderão 

perceber com quais polígonos regulares foi possível a formação de ângulos poliédricos, 

o que auxiliará nas conclusões finais da existência de apenas cinco poliedros regulares. 

Após esse momento, será construído os cinco poliedros de Platão utilizando balas de 

goma, palitos, canudos, linhas e folhas de papel, relacionando os poliedros com os 

elementos primordiais: a terra, a água, o fogo, o ar e o universo. Propõe-se ensinar a 

Geometria de forma prática. Dessa forma, a Matemática pode tornar-se mais 

significativa e prazerosa, valorizando os saberes prévios dos alunos. A dimensão da 

Geometria pode ser vista não só no conteúdo escolar, mas também como experiência do 

homem. 

 

Palavras-chave: Geometria, Educação Matemática, Sólidos Platônicos, Aprendizagem 

significativa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Baldissera (2008), no estudo da Geometria os alunos apresentam 

dificuldades em entender seus conceitos básicos e suas aplicações. Desde as séries 

iniciais os professores trabalham com objetos planos, como quadrado, círculo e o 

triângulo. Normalmente o estudo da Geometria é feita através da Geometria plana, 

dando assim pouca ênfase para os objetos tridimensionais, não fazendo relações com o 

cotidiano. 

Muitas vezes quando a Geometria espacial é trabalhada utilizam apenas deduções 

de fórmulas tornando assim um trabalho mecânico, e com isso os alunos não conseguem 

relacionar os objetos estudados com o cotidiano, não fazendo a visualização com o que 

está ao seu meio. Considerando que os alunos poderão necessitar destes conteúdos é 

necessário que construam o conhecimento geométrico sobre um olhar prático e lúdico. 

Segundo MACHADO (1989), em matemática, muitas vezes deparamos com 

situações em que, intuitivamente, somos levados a certas conclusões que, examinadas 

mais detidamente, se percebe que o aluno aprende melhor de forma lúdica e prática que 

apenas na teoria.  

Muitas das dificuldades deste ensino abstrato, está ligado ao despreparo de alguns 

professores para ensinar tal conteúdo, talvez por falta de recursos, planejamento ou 

formação continuada na área, contribuindo para o desinteresse dos alunos. 

Para Becker (2001. p.69) “Aprender é construir conhecimento, resultado das 

interações que o sujeito mantém com o meio”. Mediando a aprendizagem através do 

estabelecimento de relação com objetos que são do interesse dos educandos, eles 

poderão perceber que na matemática tudo é construído progressivamente. 

Segundo Piaget; 

O conhecimento é construído por meio das interações do 

indivíduo com o mundo. O processo de construção tem algumas 

características básicas: as biológicas, as referentes às 

transmissões sociais e a que diz respeito às experiências. 

Isoladamente, nenhum desses três fatores é responsável pela 

construção, mas é na coordenação entre eles (p.9, 1971). 

Neste contexto observa-se a necessidade do estudo da Geometria em sala de aula 

utilizando materiais que fazem parte do dia a dia do aluno e a preparação dos 

professores para ministrar estas aulas utilizando materiais diversos. O estudo objetiva-se 

em despertar o gosto pela Geometria, incentivando a busca pelo conhecimento a fim de 

que os alunos se sintam atraídos e envolvidos pelo trabalho percebendo durante o 

desenvolvimento, que as atividades com formas geométricas podem ser agradáveis e 

bem compreendidas.  

Durante tais estudos, trabalharemos a observação e a exploração dos cinco 

poliedros platônicos, além de analisar suas características, relatando o mistério da 

existência de apenas cinco poliedros regulares. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A importância da formação dos professores  
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Muito tem se falado da formação do professor, ele deve assumir um novo papel que 

é o de ser mediador da aprendizagem e não simplesmente de ser o transmissor do 

conhecimento, ele deve ser o agente transformador do ensino aprendizagem para desse 

modo conseguir transformar seu próprio ambiente de trabalho estando preparado para 

assumir novos desafios diferentes do que aprenderam em seu oficio, para Thurler o 

professor deve; 

[...] reinventar sua escola enquanto local de trabalho e reinventar 

a si próprios enquanto pessoas e membros de uma profissão. A 

maioria deles será obrigada a viver agora em condições de 

trabalho e em contextos profissionais totalmente novos, bem 

como assumir desafios intelectuais e emocionais muito diversos 

daqueles que caracterizam o contexto escolar na qual 

aprenderam seu oficio (p.89, 2002). 

Portanto, a teoria de Ausubel de aprendizagem significativa vem contribuir com 

essa mudança em nosso ambiente escolar. Para Moreira e Masini (1982), Ausubel 

afirma que aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma nova informação se 

relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. 

Para isso o professor precisará reinventar suas práticas pedagógicas, buscando novos 

meios de ensinar, reinventando as relações profissionais para um melhor 

aproveitamento da aprendizagem, ter objetivos bem definidos para se adaptarem com as 

necessidades de seus alunos, buscando uma aprendizagem significativa para o mesmo, 

Thurler complementa que: 

Isso significa que, daqui para frente, eles precisarão não apenas 

por em questão e reinventar praticas pedagógicas, como também 

reinventar suas relações profissionais com os colegas e a 

organização do trabalho no interior de sua escola. A introdução 

de novos objetivos de aprendizagem e de novas metodologias de 

ensino não lhes permitirá mais organizar seu ensino em torno de 

uma sucessão rígida de lições e fichas de trabalho, e sim 

obrigará a inventar permanentemente arranjos didáticos e 

situações de aprendizagem que respondam melhor à 

heterogeneidade de necessidades de seus alunos (2002, p.89).       

A profissão docente exige um desenvolvimento profissional ao longo de toda a 

carreia é um suporte fundamental para o desenvolvimento do docente é de inteira 

responsabilidade do mesmo e visa torná-lo mais apto para o ensino da Matemática 

adaptando práticas educativas para o interesse de cada aluno, contribuindo para 

formação do indivíduo e seu desenvolvimento profissional (BICUDO, BORBA, 2004). 

O professor deve ser o mediador da aprendizagem buscando estratégias de ensino 

para conduzir suas aulas, não se limitando a sala de aula, Pais (2006, p.25) 

complementa, “as estratégias de ensino são procedimentos adotados pelo professor para 

conduzir as atividades em sala de aula, no entanto, não estão limitadas a esse ambiente”.  

O professor- educador deve assumir a responsabilidade ética de ser um agente de 

mudança em seu ambiente de trabalho, transformando-se em um multiplicador de novas 

ideias, sempre buscando uma aprendizagem significativa para seu aluno. Analise que 

leva o professor a rever seu currículo e a pensar em novas possibilidades para 

reorganizá-lo. Tentar trazer para a sala de aula metodologias novas que possibilitem aos 
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alunos uma visão diferente da matemática. Ao inovar estará mostrando às novas 

gerações de alunos a aprendizagem realmente significativa.  

 

2.2 Geometria espacial e os esqueletos dos sólidos  

 

A Geometria uma das áreas práticas utilizadas desde os tempos dos egípcios, 

principalmente para medir terrenos e para realizar construções, Chaves (2013). Em 

particular a Geometria Espacial é um dos temas da Matemática com muitas aplicações 

práticas, mesmo assim os alunos sentem muita dificuldade para compreendê-la, partindo 

daí a necessidade de trabalhar de forma prática incentivando a aprendizagem 

significativa sem deixar de apresentar os conceitos inerentes do assunto. A Geometria 

está presente no nosso cotidiano, Chaves completa dizendo que: 

A Geometria está presente no nosso cotidiano, sendo uma das 

áreas mais concretas da Matemática. Podemos observar 

inúmeras formas geométricas a nossa volta, na natureza, em 

obras de arte, em construções e outros objetos. Além disso, a 

Geometria também contribui para que o estudante desenvolva o 

pensamento lógico, auxiliando na compreensão e representação 

do meio em que está inserido (CHAVES, 2013, p.4). 

A Geometria é necessária para o desenvolvimento e aprendizagem do aluno, é 

considerada de fundamental importância para o desenvolvimento do mesmo. Ela pode 

ser trabalhada de diferentes formas através de materiais diversificados, tornando assim a 

aprendizagem mais significativa e instigando ao mesmo tempo o aluno a construir seu 

próprio conhecimento, podendo ser trabalhada com materiais concretos onde faz com 

que o aluno visualize conceitos matemáticos.  

Na prática escolar são vários os recursos que podem ser 

utilizados pelos professores para o ensino da geometria, entre 

eles podemos citar: o uso de régua e compasso na construção, 

utilização de objetos do cotidiano para identificar características 

presentes naquele tipo de figura geométrica, entre outros 

(SANTOS, SILVA, CAVALCANTI E JÚNIOR, 2013, p.3).  

Para o ensino da Geometria Espacial, pode ser utilizado materiais concretos para 

construção de estruturas que representam esqueletos dos sólidos geométrico onde 

facilmente o aluno consegue visualizar suas arestas e vértices (Santos, Silva, Cavalcanti 

e Júnior, 2013). 

Através da utilização de materiais concretos o aluno consegue fazer uma ligação 

dos conteúdos estudados na escola com o seu cotidiano, auxiliando no desenvolvimento 

de sua aprendizagem. A utilização dos canudinhos para representar os esqueletos dos 

sólidos serve para trabalhar as arestas e vértices dos sólidos geométricos tornando a aula 

mais significativa e instigante para os alunos. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O estudo originou-se, durante o curso de Licenciatura em Matemática das 

Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT), quando nos foi solicitada a participação 

em uma jornada de estudos e trata-se de um minicurso sobre uma aplicação em forma 
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de circuito com atividades referentes a construção dos sólidos platônicos utilizando-se 

de canudos, balas de goma, palitos, polígonos de papel. 

A atividade foi realizada para os participantes que se inscreveram e optaram por 

fazer a oficina na IV Jornada de Matemática da FACCAT no ano de 2013 e 

posteriormente na IV EIEMAT- Escola de Inverno de Educação Matemática/ 2º 

Encontro Nacional Pibid Matemática no ano de 2014. Os participantes receberam 

diferentes polígonos regulares, com os quais realizarão a construção de ângulos 

poliédricos com diferentes números de polígonos regulares. Ao final da atividade os 

participantes poderão perceber que somente é possível formar ângulos poliédricos com 

triângulos, quadrados e pentágonos. Em outro momento durante o minicurso, serão 

apresentados e construídos os cinco poliedros de Platão a partir de materiais 

diversificados, relacionando com os elementos primordiais: a terra, a água, o fogo, o ar 

e o universo. 

 

4 PROCEDIMENTOS 

 

4.1 Analisando polígonos 

 

O estudo da Geometria é por muitas vezes, definida como o estudo do espaço ou de 

figuras no espaço, de duas dimensões, para figuras planas, polígonos, e de três 

dimensões para poliedros. Neste momento definiremos polígonos utilizando-se da ideia 

de Giovanni, Castrucci e Giovanni Jr. (1998, p.202), onde estes afirmam que um 

polígono é “a reunião de uma linha fechada simples formada apenas por segmentos de 

reta com a sua região interna”. E a origem da palavra polígono vem de poli (muitos) e 

gono (ângulos), ou seja, muitos ângulos. 

Analisaremos algumas demonstrações de polígonos regulares: 

Triângulo                    Quadrado                     Pentágono                    Hexágono        

 

 

 
 Figura 1: Triângulo             Figura 2: Quadrado            Figura 3: Pentágono               Figura 4: Hexágono 

    Uma análise importante a ser feita é que a soma dos ângulos externos de qualquer 

polígono é sempre igual a 360º. Assim, nos polígonos regulares, onde todos os ângulos 

são idênticos, para determinar a medida de cada ângulo externo basta dividir 360º pelo 

número de lados. Ou, seja: 

O Triângulo que têm três lados, basta dividir 360º por 3, concluindo que o ângulo 

externo de cada lado mede 120º e consequentemente o ângulo interno mede 60°. 

 
Figura 5: Triângulo com a medida do seu ângulo externo 

O Quadrado que têm quatro lados basta dividir 360º por 4, para concluir que o 

ângulo externo de um Quadrado mede 90º, logo os seus ângulos internos medem 90°. 
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Figura 6: Quadrado com seu ângulo externo 

O Pentágono que têm cinco lados basta dividir 360º por 5, para concluir que o 

ângulo externo de um Pentágono mede 72º, logo os seus ângulos internos medem 108°. 

 
Figura 7: Pentágono com seu ângulo externo 

As atividades demonstradas têm por objetivo descobrir o valor dos ângulos de um 

polígono a partir do número de lados. 

 

4.2 Verificando a existência de apenas 5 sólidos regulares, utilizando a ideia de bico 

poliédrico 

 

Dentre os poliedros convexos existe um grupo especial de sólidos, que são 

conhecidos como poliedros platônicos, que assim são chamados por terem sido 

estudados e divulgados por Platão, entre os quais se encontram os cinco poliedros 

regulares que são conhecidos desta forma, pois todas as faces, ângulos e ângulos entre 

as faces são sempre os mesmos. 

Portanto para ser um sólido platônico é necessário ser: convexos; ter o mesmo 

número de lados em todas as faces e em todos os vértices ter o mesmo número de 

arestas. Analisando essas questões poderá surgir a pergunta: Será que existem apenas 

cinco poliedros de Platão?  

Para ajudar a responder esta pergunta, encontramos no Livro XI de Os Elementos 

de Euclides, a proposição 21. Esta diz que “a soma dos ângulos dos polígonos em volta 

de cada vértice de um poliedro é sempre menor do que 360°”, refletindo percebemos 

que para formar poliedros regulares é preciso analisar os possíveis geradores de ângulos 

sólidos. 

Sendo analisado as diversas possibilidades de união de faces em torno de cada 

vértice, lembramos que em um sólido platônico as faces são polígonos regulares 

congruentes e que são necessárias pelo menos três faces unidas em cada vértice para 

formar um sólido e o ângulo interno de cada polígono tem que ser menor que 120°, pois 

a soma dos ângulos internos das faces deve ser menor que 360°, para assim conseguir 

formar um bico. 

Ao realizar essa análise construiremos uma tabela com as possibilidades de bicos 

poliédricos regulares, começaremos utilizando triângulos que tem um ângulo interno de 

60º: 

Número de triângulos Soma dos ângulos Poliedro formado 

3 180° Tetraedro 

4 240° Octaedro 

5 300° Icosaedro 

6 360° Não existe 

Tabela1: análise dos sólidos regulares formados por triângulos 

Logo, podemos concluir que não é possível gerar um sólido regular com seis 

triângulos. 

Utilizando quadrados que tem um ângulo interno de 90º é possível construir a 

seguinte tabela: 
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Número de triângulos Soma dos ângulos Poliedro formado 

3 270º Hexaedro 

4 360º Não existe 

Tabela2: análise dos sólidos regulares formados por quadrados 

Logo, podemos concluir que não é possível gerar um sólido regular com quatro 

quadrados. 

Utilizando pentágonos que tem um ângulo interno de 108º é possível construir a 

seguinte tabela:  
 

Número de triângulos Soma dos ângulos Poliedro formado 

3 324º Dodecaedro 

4 432º Não existe 

Tabela3: análise dos sólidos regulares formados por pentágonos 

Logo, podemos concluir que não é possível gerar um sólido regular com quatro 

pentágonos. 

Utilizando hexágonos que tem um ângulo interno de 120 º é possível construir a 

seguinte tabela:  
 

Número de triângulos Soma dos ângulos Poliedro formado 

3 360º Não existe 

Tabela 4: análise dos sólidos regulares formados por hexágonos 

Logo, podemos concluir que não é possível gerar um sólido regular com três 

hexágonos.  

Portanto, os polígonos regulares que formam os cinco sólidos platônicos são: 

Triângulo, Quadrado e o Pentágono, visualizando o porquê de só existir cinco sólidos 

regulares alcançando assim o objetivo proposto com a criação dos bicos poliédricos 

através dos polígonos. 

 

4.3 Construção dos poliedros regulares a partir de polígonos 

 

Machado (1989), afirma que os poliedros são objetos com muitas faces onde essas 

faces também podem ser chamadas de polígonos. Ao estudar poliedros é importante 

lembrar que a terminação edro provém da palavra hedra, que em grego quer dizer face. 

Durante o minicurso teremos a oportunidade de construir os cinco poliedros 

regulares através dos bicos poliédricos utilizando moldes de papel com desenhos de 

polígonos. De acordo com análises realizadas sobre a formação de bicos poliédricos, 

concluímos que o ângulo interno de cada polígono precisava ser menor que 120°, pois a 

soma dos ângulos internos das faces deve ser menor que 360°. Logo, os polígonos 

regulares que formam os cinco poliedros regulares são: triângulos, quadrados e 

pentágonos. 

A construção dos poliedros regulares a partir de polígono, ocorre quando unimos 

polígonos semelhantes por um dos seus lados, mas faz-se necessário lembrar que para 

qualquer polígono que escolher será necessário pelo menos três deles para formar um 

bico (um ângulo poliédrico), podendo formar bicos com mais de três polígonos. 

No entanto a escolha dos polígonos para formar o primeiro bico do poliedro não é 

totalmente livre, por exemplo, não é possível formar um bico com seis triângulos 

equiláteros, nem com quatro quadrados, nem com três hexágonos regulares, pois nesses 

casos, a soma dos ângulos internos dos polígonos em torno do ponto que constituiria o 
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bico totaliza um ângulo plano de 360º e não um ângulo poliédrico. Outro exemplo 

importante é tentar formar um bico com três heptágonos ou com três octógonos não 

conseguirá, pois não conseguimos colocar o terceiro polígono. 

Para a construção dos cinco poliedros regulares, começaremos analisando apenas 

triângulos. Ou seja, com apenas três triângulos será possível formar o primeiro bico e 

colocar o quarto triângulo para assim formar um tetraedro. Para formar um octaedro 

será necessário formar dois bicos com quatro triângulos cada, e assim uni-los. Ainda é 

possível formar mais um poliedro a partir de triângulos, que será um icosaedro, dessa 

vez basta formar bicos com cinco triângulos e uni-los bico a bico. 

Utilizando quadrados, basta construir dois bicos com três quadrados cada e uni-los, 

formando o hexaedro, que é mais conhecido como cubo. Com pentágonos é possível 

formar quatro bicos com três pentágonos cada e uni-los bico a bico, formando o 

dodecaedro.  

Os poliedros regulares fazem parte do estudo da Geometria desde que esse estudo 

se iniciou, pois trazem uma beleza simétrica que fascinou homens em todos os tempos. 

No Livro XIII dos Elementos de Euclides há um início de tratamento matemático desses 

sólidos, conhecidos como sólidos de Platão, assim chamados erradamente, pois segundo 

Eves (p.114, 2004) “[...] três deles, o tetraedro, o cubo e o dodecaedro se devem aos 

pitagóricos, ao passo que o octaedro e o icosaedro se devem a Teeteto”.  

Segundo Machado (1989), Platão (350 a.C.) foi o primeiro a demonstrar que 

existem apenas cinco poliedros regulares: o cubo, o tetraedro o octaedro, o dodecaedro e 

o icosaedro. Ele e seus seguidores estudaram esses sólidos com tal intensidade, que eles 

se tornaram conhecidos como “poliedros de Platão”. 

Para Almeida(2010), Platão misticamente associa os quatro sólidos mais fáceis de 

construir – tetraedro, octaedro, icosaedro e o hexaedro – com os quatro “elementos” 

primordiais de todos os corpos materiais – fogo, ar, água e terra. Contornava-se a 

dificuldade embaraçosa em explicar o quinto sólido, o dodecaedro, associando-o ao 

Universo que nos cerca, conforme fig. 2. 

     

Figura 2: Sólidos associados aos elementos primordiais 

4.4 Construção dos esqueletos dos sólidos utilizando canudos e bala de goma 

 

Para a construção dos esqueletos dos sólidos, podemos utilizar os mais variados 

tipos de materiais concretos representando as estruturas de suas arestas e vértices No 

entanto, durante o circuito atividades utilizaremos: canudos, linha, bala de goma e 

palitos, seguindo a ideia de bico poliédrico para construir os esqueletos com bala de 

goma e passos que Kaleff (2013), demonstra para a construção dos poliedros regulares a 

partir de canudos. Veja essas representações na tabela abaixo: 
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Esquema do tetraedro Esquema do octaedro 

  

Esquema do icosaedro Esquema do hexaedro 
Tabela 5: Demonstração dos esqueletos de tetraedro, octaedro, icosaedro e hexaedro 

 

4.5 A utilização do origami para a construção de sólidos geométricos afim de 

facilitar o estudo da geometria 

 

Origami é uma tradicional arte japonesa de dobrar papeis, trata-se de uma forma de 

representação visual e escultural. A Matemática é essencialmente bonita, e o Origami 

nos mostra algo dessa beleza, numa rica relação entre ciência e arte. De uma ou mais 

folhas simples de papel, surge um universo de formas. 

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 os cercam. Com uma atividade manual que integra, 

dentre outros campos do conhecimento, Geometria e Arte 

(RÊGO, RÊGO e GUDÊNCIO, 2004, p. 18).  

 

Durante o minicurso utilizou-se origami para construção de uma caixa, que 

posteriormente seria utilizada para guardar os demais sólidos construídos.  Usufruindo 

desta ideia, foram construídos alguns sólidos geométricos como o octaedro e o cubo.  

Segundo Genova (2008), quem manipula o papel abre uma porta de comunicação 

com o outro, além de valorizar o movimento das mãos, estimular as articulações e o 

cérebro, sendo possível estabelecer relações entre a confecção do material concreto e a 

abstração de conceitos matemáticos estudados, propiciando aulas mais dinâmicas.  

Dessa forma, os participantes poderão constatar através das dobraduras a 

veracidade dos conceitos geométricos estudados facilitando a aprendizagem. 

Para a construção da caixa de origami foi realizado os passos da figura abaixo: 

 

 

Figura 1- Caixa de origami 
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4.6 Poliedros regulares a partir de planificações  

 

Um poliedro que tenha como faces apenas polígonos regulares, todos idênticos, e 

que também apresente todos os bicos (ângulos poliédricos) idênticos entre si é um 

poliedro regular. 

 

Poliedro Planificação Elementos 

 

Tetraedro  

4 faces triangulares 

4 vértices 

6 arestas 

 
Hexaedro 

 

6 faces quadrangulares 

8 vértices 

12 arestas 

 
Octaedro  

8 faces triangulares 

6 vértices 

12 arestas 

 
Dodecaedro  

12 faces pentagonais 

20 vértices 

30 arestas 

 
Icosaedro 

 

20 faces triangulares 

12 vértices 

30 arestas 

Tabela 6 - Planificações dos sólidos platônicos. 

 

A construção de um poliedro regular a partir da planificação, pode ser uma 

alternativa para analisar e visualizar conceitos de Geometria, como por exemplo a 
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relação de Euler que foi criada pelo matemático suíço Leonhard Euler e possui uma 

extrema importância na determinação do número de arestas, vértices e faces de qualquer 

poliedro convexo e alguns não convexos. Essa relação permite que os cálculos sejam 

realizados no intuito de determinar o número de elementos de um poliedro. A fórmula 

criada por Euler é a seguinte: F + V = A + 2, ou seja, em todo poliedro convexo, o 

número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2.  

A construção de um poliedro regular a partir de sua planificação, e bem simples, 

basta recortar, dobrar e colar as planificações conforme o quadro a seguir: 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o estudo, percebe-se que o ensino da Geometria, tem alto índice de rejeição 

tanto por parte do professor quanto do aluno, pois muitas vezes é trabalhado de forma 

mecânica, exigindo um grande empenho por parte do professor para tentar demonstrar a 

ligação dos conceitos com o mundo real. 

Para tentar diminuir esse índice o professor necessita estar capacitado conseguindo 

ser o mediador de novas práticas mediando assim a aprendizagem significativa. 

Também tem a função de estimular situações que promovam a atualização e a expansão 

das potencialidades intelectuais do aluno, desenvolvendo o espírito crítico e a 

capacidade de construção do conhecimento, buscando novos métodos para o ensino da 

disciplina. 

No meio educacional, muito se ouve o discurso de que não se pode oferecer uma 

educação com qualidade, pois os recursos e materiais são insuficientes, nem sempre é 

válido. Pois, muitas vezes, através de uma aula simples, porém bem planejada, que 

contemple a realidade dos alunos, alcança-se ótimos resultados, no que tange a 

aprendizagem de todos os envolvidos neste processo.  

A pesquisa concluiu que trabalhar com a construção do conhecimento a partir de 

materiais diversificados, pode ser aplicado com alunos de todos níveis de ensino. Para 

isso basta adaptá-lo aos conhecimentos prévios que os participantes possuem, 

resgatando conteúdos que envolvam tanto a Geometria plana como a Geometria 

espacial. Partindo dos conhecimentos que os alunos possuem, é possível aprofundá-los e 

aprimorar a atividade, partindo para outros estudos mais detalhados, conectando-os ao 

objetivo do mediador. 

Aplicando essa atividade percebemos que, ao trabalhar com material concreto os 

alunos compreendam melhor a Geometria e percebam que a matemática vai além dos 

números. Sendo que para desenvolver uma aula é extremamente necessário um 

professor qualificado, pois o sucesso do trabalho está na confiança e no conhecimento 

do educador sobre o potencial dos recursos educativos. 

 
Agradecimentos 

Nosso agradecimento é ao coordenador do Curso de Matemática das Faculdade 

Integradas de Taquara-Faccat, que também é nosso professor orientador do programa de 

iniciação à docência Pibid/Faccat Prof. Dr. Zenar Pedro Schein, por sempre nós motivar 

a pesquisar, tentando tornar o ensino da Matemática mais significante para nossos 

educadores. 

Um agradecimento em especial a supervisora do programa de iniciação à docência 

Pibid/Faccat/Theophilo Sauer, Profª Ailê Pressi, e também as nossas colegas do 

programa Joeli Romana Weber, Leisle Priscila Beck e Maria Angelita Barbosa que 



XX EREMAT - Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 

Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 
 

 

 
 

389 

 

sempre nos auxiliaram em vários momentos da pesquisa dando um suporte para 

enfrentar os desafios que ocorreram ao longo do estudo. 

 Ao diretor-geral das Faculdades Integradas de Taquara Prof. Delmar Backes, que 

sempre nos apoia em nossas pesquisas. 

  

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, T. C. S. Sólidos arquimedianos e Cabri 3D: um estudo de truncaduras 

baseado no renascimento. Acesso em 12 de maio de 2014. Disponível em: 

http://www.sapientia.pucsp.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=10963.  

BICUDO, M. A. V. BORBA, M. d. C. Educação Matemática pesquisa em 

movimento. São Paulo. Cortez. 2004. 

 

BALDISSERA; A. A Geometria trabalhada a partir da construção de figuras e 

sólidos geométricos. Santa Teresinha de Itaipu-Paraná. Acesso 10 de abril de 2014. 

Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/832-4.pdf.  

 

BECKER, F. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre. Artmed, 2001. 

 

CHAVES, J. O. Geometria espacial no ensino fundamental: uma reflexão sobre as 

propostas metodológicas, Viçosa, Minas Gerais. 2013. Acessado em 3 de out. 2014. 

Disponível em: http:<//www.tede.ufv.br/tedesimplificado/tde_arquivos/61/TDE-2013-

07-01T142940Z-4666/Publico/texto%20completo.pdf>. 

 

ESPÍ, P.; ESTER, P. Matemática em foco. 2.ed. Belo Horizonte: Fabi, 2011. 

 

GENOVA, C. Origami, contos e encantos. São Paulo: Escrituras Editora, 2008. 

 

GIOVANNI, J. R.; CASTRUCCI, B. A conquista da Matemática. São Paulo: FTD, 

2002-Coleção a conquista da Matemática. 

 

KALEFF, M. REI, D. Vendo e entendendo poliedros: do desenho ao cálculo através 

de quebra-cabeça e outros materiais concretos. Rio de Janeiro: UFF, 1998. 

 

MOREIRA, M. A. MASINI, E. F. Aprendizagem significativa: a teoria de David 

Ausubel. São Paulo: Moraes, 1982. 

 

PAIS, L. C. Ensinar e aprender Matemática. Belo Horizonte. Autêntica. 2006. 

 

PIAGET, J. Para onde vai a educação? Rio de Janeiro: José Olympo,1988. 

 

RÊGO, R. G.; RÊGO, R. M.; GAUDÊNCIO, S. A Geometria do origami: atividades 

de ensino através de dobraduras. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2004. 

 

SANTOS, M. L. S. SILVA, C. S. M. CAVALCANTE, J. D. B. JÚNIOR, V. B. S. 

Sólidos geométricos: relato de uma atividade com uso de canudos e barbantes. 

Curitiba, Paraná. 2013. Acesso em 3 de out. 2014. Disponível em: < 

http://sbem.esquiro.kinghost.net/anais/XIENEM/pdf/2389_1379_ID.pdf> 

 



XX EREMAT - Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 

Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 
 

 

 
 

390 

 

THURLER, M. G. O desenvolvimento profissional dos professores: novos paradigmas, 

novas práticas. In: PERRENOUD, P. THURLER, M. G. MACEDO, L. MACHADO, 

N.J. ALLESSANDRINI, C. D. As competências para ensinar no século XXI: A 

formação dos professores e o desafio da avaliação. Porto Alegre, 2002. Cap. 4, p. 89-

111. 

 

  

 


