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Resumo. Atualmente, vivenciamos um fenômeno no qual as formas geométricas e suas 

propriedades são substituídas por complicados cálculos algébricos, e vários problemas ditos 

de “Geometria”, levando ao completo desaparecimento da satisfação visual geométrica. O 

estudo objetiva-se em articular a Geometria encontrada nos sólidos arquimedianos com os 

conteúdos matemáticos trabalhados em sala de aula, objetivando reconhecer a existência dos 

treze sólidos arquimedianos bem como suas características. Lopes (2009) afirma que os 

sólidos arquimedianos são poliedros convexos cujas faces são polígonos regulares de mais de 

um tipo, seus vértices são congruentes, existem onze que são obtidos através do truncamento 

de seus vértices e dois por meio de snubificação. O estudo foi realizado por alunos do curso 

de licenciatura em Matemática das Faculdades Integradas de Taquara- Faccat, onde alguns 

deles são bolsistas do programa de iniciação à docência-Pibid/Faccat. A pesquisa concluiu 

que através do estudo dos sólidos arquimedianos os alunos poderão resgatar propriedades 

geométricas básicas identificando seus vértices, arestas e as faces dos sólidos, reconhecendo 

o nome dos polígonos que formam suas faces, sendo que os educandos também tem a 

oportunidade de compreender a diferença entre figuras planas e espaciais, bem como 

diferenciar os sólidos regulares dos irregulares. 

 

Palavras Chave: Geometria, Sólidos arquimedianos, Aprendizagem significativa. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Geometria é uma área da Matemática de suma importância, pois está presente em 

diversas situações do cotidiano, sendo o estudo dos sólidos geométricos um dos aspectos 

relevantes a serem ensinados, pois permite desenvolver o pensamento geométrico, o 

raciocínio visual e lógico, ajudando o aluno a compreender e descrever geometricamente. 
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 Através deste estudo, propomos a apresentar um pouco mais sobre a Geometria 

encontrada nos sólidos arquimedianos, que além de sua relevância traz uma rica beleza. Em 

meio a esta beleza, exploraremos sua história e suas características, pois estes sólidos trazem a 

possibilidade de despertar uma paixão em muitos que os observam. 

 Para Brasil (1997), o estudo da Geometria deve possibilitar aos alunos o 

desenvolvimento da sua capacidade de desenvolver problemas práticos do cotidiano, 

permitindo apreciar a faceta da Matemática que trata de teoremas e argumentações dedutivas. 

O estudo objetiva-se em articular a Geometria encontrada nos sólidos arquimedianos com 

conteúdos matemáticos trabalhados em sala de aula, objetivando reconhecer a existência dos 

treze sólidos arquimedianos bem como suas características. 

A pesquisa tem a perspectiva de refletir sobre o estudo dos sólidos arquimedianos, 

despertando a curiosidade, a criatividade e o interesse de nossos educandos por esse conteúdo 

que ainda é pouco explorado. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Importância de compreender Geometria  

 

 Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática (1997), os conceitos 

geométricos constituem parte importante do currículo de Matemática no ensino fundamental, 

porque, por meio deles, o aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite 

compreender, descrever e representar e representar, de forma organizada, o mundo em que 

vive. 

 Com isso, entendemos que a Geometria, ao trabalhar com espaço e forma, desenvolve no 

indivíduo uma melhor compreensão do ambiente que o cerca, observando as diferentes 

esculturas naturais e artificiais estampadas nas paisagens. 

  Conforme afirmações de Carvalho (2010), a partir do momento que nasce, a criança já 

desenvolve seus primeiros contatos com a Geometria, através dos movimentos, mesmo que 

involuntários. Visto isso, é sabido que a Geometria é essencial na vida do indivíduo, e deve 

ser trabalhada com seus conceitos corretos, utilizando a linguagem geométrica e não, somente 

uma linguagem simplória e popular. A relação do popular com o científico é de grande valia 

para a aprendizagem do aluno, pois o mesmo passa a compreender a forma correta de 

expressar-se geometricamente. 

  

 

2.2 A educação e a aprendizagem significativa 

 

Em educação muito se fala em aprendizagem significativa, que um bom ensino deve ser 

construtivista, que é necessário promover a mudança conceitual e primar por uma 

aprendizagem com significado. Porém ao analisar o ensino de Matemática se percebe que 

ainda não se verifica uma verdadeira mudança conceitual nesse sentido, contudo percebe-se 

diferentes estratégias utilizadas que caminham em direção a ela. 

Nessa caminhada os professores necessitam ter a consciência que o educando precisa 

receber e entender a informação que está sendo transmitida a ele e não apenas absorver os 

conteúdos sem apropria-se da aprendizagem com significado. 

Segundo Schein (2004, p. 29): 

[...]quando ocorre a aprendizagem, o aluno torna-se capaz de escrever 

o que quer dizer, alcançando a competência de formular, transitando 
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de uma recepção passiva do conhecimento para uma participação 

ativa, tornando se hábil na elaboração e defesa de seus argumentos. 

Segundo o autor, quando o aluno adquire uma aprendizagem significativa ele passa a ser 

capaz de construir o seu próprio conhecimento, assimilando assim a aprendizagem ao seu dia 

a dia. 

A aprendizagem torna-se mais significativa à medida que o novo conteúdo é incorporado 

às estruturas de conhecimento do aluno e adquire significado para ele a partir da relação com 

seu conhecimento prévio. Ao contrário, ela se torna mecânica ou repetitiva, uma vez que se 

produziu menos essa incorporação e atribuição de significado, e o novo conteúdo passa a ser 

armazenado isoladamente ou por meio de associações arbitrárias na estrutura cognitiva 

(AUSUBEL, 1982). 

Diante disso, a educação tem como missão não somente a ordenação do sistema 

educativo, mas também a oferta de conteúdos e metodologias de aprendizagem. A reforma do 

currículo e, por consequência, dos propósitos e condições para que a educação seja eficaz. Ou 

seja, para que a mudança do sistema educativo seja verdadeira, é necessária uma profunda 

reformulação de conteúdos e métodos. 

 

2.3 Desenvolvimento dos Sólidos Arquimedianos 

 
Alguns temas em Geometria ficam adormecidos por muito tempo, para depois voltarem a 

despertarem o interesse de alguns estudiosos, que retomam sua exploração e descobrem novos 

caminhos de estudo (ALMEIDA, 2010, p. 83).   

Analisando a ideia da autora, percebemos o estudo dos Sólidos Arquimedianos (287a.C – 

212 a.C) ainda permanece adormecido, mas que aos poucos, estudiosos estão resgatando suas 

aplicabilidades. 

De acordo com Eves (2004), muitos trabalhos originais de Arquimedes estão perdidos, 

sendo que Pappus de Alexandria (290 - 350 d.C) foi um importante comentador do quarto 

século, onde forneceu informações sobre os sólidos arquimedianos. 

Segundo Almeida (2010), Pappus organizou informações sobre os sólidos arquimedianos, 

de acordo com o número total de faces de cada poliedro, mas em seu estudo Pappus não 

nomeou nenhum destes sólidos. Diante disso a autora de maneira sistemática destaca que foi 

kepler quem determinou os treze sólidos arquimedianos. 

Portanto os sólidos de Arquimedes são poliedros convexos cujas faces são polígonos 

regulares de mais de um tipo. Todos os seus vértices são congruentes, isto é, existe o mesmo 

arranjo de polígonos em torno de cada vértice. Além disso, todo vértice pode ser transformado 

em outro vértice por uma simetria (BASTISTA e BARCELOS, 2014). 

 Segundo Almeida (2010, p. 6), existem apenas treze sólidos arquemidianos e todos são 

obtidos por operações sobre os sólidos platônicos. O quadro 1 ilustra onze dos treze sólidos 

arquimedianos, que podem ser obtidos por meio de uma sucessão de cortes, chamados de 

truncaduras.  

Segundo o dicionário Aurélio (1999), “trun.car” significa: cortar ou separar do tronco, em 

[Geometria] cortar por um plano secante. E “trun·ca·do” significa: que se truncou, 

em [Geometria] que se separou o vértice, por meio de um plano secante. 

      
Tetraedro truncado Cubo truncado Cuboctaedro Octaedro truncado Dodecaedro truncado Icosaedro truncado 
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Icosidodecaedro Icosidodecaedro truncado Rombicuboctaedro Rombicosidodecaedro Cuboctaedro truncado  

Quadro 1: sólidos arquimedianos obtidos por meio de truncaduras sobre sólidos platônicos 

Os demais, cubo achatado e dodecaedro achatado, são obtidos por snubificação1 de 

sólidos platônicos conforme o quadro 2. A característica chave dos sólidos de Arquimedes é 

que cada face é um polígono regular e, em volta de cada vértice, os mesmos polígonos 

aparecem na mesma sequência.  

  
Cubo snub Dodecaedro sunb 

Quadro 2: sólidos arquimedianos obtidos por meio de snubificação 

 

3 METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

O presente artigo trata-se de um estudo sobre os sólidos arquimedianos realizado por 

alunos do curso de licenciatura em Matemática das Faculdades Integradas de Taquara- Faccat, 

onde alguns deles são bolsistas do programa de iniciação à docência-Pibid/Faccat, e tem como 

proposta resgatar o estudos destes sólidos com alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma 

escola pública municipal da cidade de Taquara/RS. 

Os acadêmicos realizam um estudo inicial resgatando a origem dos sólidos 

arquimedianos bem como suas características, posteriormente realizaram a construção de um 

pôster contento imagens dos treze sólidos com suas planificações, bem como conceitos 

geométricos possíveis de serem visualizados naqueles sólidos. 

Foi realizado questionamentos em relação aos sólidos arquimedianos diferenciando as 

figuras planas das figuras espaciais, identificando suas arestas, vértices, faces, resgatando sua 

origem e sua aplicabilidade no cotidiano. 

 A aula teve como proposta instigar os alunos a se interessarem pela Geometria, pois 

atualmente, vivenciamos um fenômeno no qual as formas geométricas e suas propriedades são 

substituídas por complicados cálculos algébricos, e vários problemas ditos de “Geometria”, 

levando ao completo desaparecimento da satisfação visual geométrica. 

A aplicação teve duração de dois períodos de 50 minutos cada, e terminou com a proposta 

dos acadêmicos voltarem para realizarem a construção destes sólidos, com o intuito dos 

alunos construírem e manipularem os sólidos arquimedianos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Geometria está presente em diversas situações do cotidiano, sendo o estudo dos sólidos 

arquimedianos, uma alternativa para resgatar a satisfação de trabalhar conceitos geométricos 

em sala de aula, de forma prazerosa e dinâmica, proporcionando o entendimento das suas 

propriedades, possibilitando o desenvolvimento do pensamento geométrico, do raciocínio 

visual e lógico, ajudando o aluno a compreender e descrever geometricamente. 

                                                           
1 Snubificação são operações efetuadas sobre um poliedro que permite obter outro Poliedro. A operação consiste 

em afastar todas as faces do poliedro, rodar as mesmas um certo ângulo (normalmente 45º) e preencher os 

espaços vazios resultantes com Polígonos (Almeida, 2010). 

http://clickeaprenda.uol.com.br/portal/mostrarConteudo.php?idPagina=11963
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 Os alunos tiveram a oportunidade de identificar os vértices, as arestas e as faces dos 

sólidos arquimedianos, conhecendo e classificando os poliedros em regulares e 

semirregulares, visualizando a forma planificada de cada sólido estudado. 

O estudo teve a possibilidade de realizar a interação da teoria com a prática, podendo 

gerar uma aprendizagem com significado. A pesquisa concluiu que através do estudo dos 

sólidos arquimedianos os alunos poderão resgatar propriedades geométricas básicas 

identificando seus vértices, arestas e suas faces, tendo a oportunidade de compreender a 

diferença entre figuras planas e espaciais, bem como diferenciar os sólidos regulares dos 

irregulares. 
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