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Resumo: O estudo fala sobre a importância da visualização dos objetos para a 

aprendizagem da geometria espacial e como as tecnologias da informação, 

principalmente o uso de softwares e computadores, podem proporcionar essa 

visualização e auxiliar para o ensino aprendizagem da geometria. Em nossa pesquisa 

trataremos de identificar os benefícios que esses recursos nós proporcionem, em uma 

série de aulas com conteúdo de geometria espacial, em uma turma de segundo do 

ensino médio. Juntamente com o professor, desenvolveremos as aulas de geometria 

espacial utilizado o software Poly, o professor através do uso de computador e dos 

recursos de um Projetor Multimídia, desenvolverá as integrações no programa a modo 

com que os alunos consigam observar a rotação, decomposição e entre outras 

interações. Defendemos a importância do senso espacial, capacidade de abstração 

mental dos alunos, habilidade que pode ser desenvolvida e que em um estagio 

avançado, permite que os alunos criem formas geométricas através das características, 

e ainda tenham a capacidade de girar, decompor ou recortar esses objetos em sua 

mente.  
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1. Introdução  

Vivemos em um mundo tecnológico, estamos cada dia mais ligados a novas 

tecnologias, utilizamos recursos tecnológicos todos os dias, a maior parte das vezes sem 

perceber, é assim com o carro, com a energia elétrica, o sinal de radio que não vemos, 

mais sabemos que está em todo lugar, vivemos em um mundo onde tudo muda muito 

rápido, e às vezes não percebemos essas mudanças.  

Em todo mundo, existe a expectativa que a tecnologia conduza a uma vida mais 

longa, e que ela venha de uma forma benéfica em todos os sentidos, facilitando e 

substituindo trabalhos perigosos e repetitivos. Deixando para os homens apenas 

trabalhos dinâmicos e que utilizam mais do pensamento do que da força. Em alguns 

casos, a tecnologia já nos ajuda em processos do pensamento, são exemplos das 

calculadoras e dos computadores, que executam algoritmos e dispensam a repetição do 

mesmo processo mental.  



Não temos mais condições em viver isolados do mundo, a margem do uso das 

tecnologias da informação, ela está em todo lugar, nos hospitais, estádios, museus e 

praça. Os grandes centros urbanos e até pequenas cidades já oferecem internet aberta e 

gratuita em praça e lugares públicos, posto de gasolinas e estação de ônibus já adquiriu 

as mesmas idéias. Vivemos conectados com o mundo em todo lugar.  

 

“O mundo atual é um mundo tecnológico já que a vivência exige 

um entendimento e uma interpretação da tecnologia. Essa interpretação 

remete ao homem uma reflexão e uma compreensão do meio em que ele 

se circunscreve, já que as tecnologias são práticas e complexas.“ 

(LACERDA NETO, 2008)  

  

Por esse motivo essa compreensão deve passar pela formação escolar, onde os 

alunos sejam expostos a experiências que os capacitem a se inserir nesse universo, em 

que a tecnologia convive com as necessidades básicas do homem, se apropriando de 

técnicas e dominando possibilidades no âmbito das tecnologias. 

 

2. Justificativa e objetivos da pesquisa 

Na pesquisa que propomos, desejamos focar as possibilidades do uso das 

tecnologias da informação em movimentar os alunos a se interessar pela geometria, 

mais precisamente, a geometria espacial. 

Nossa hipótese é que é preciso que os alunos possam inicialmente visualizar as 

formas geométricas, e para tanto, propomos atividades com o uso de softwares com o 

objetivo de promover a mobilização para a aprendizagem da geometria com a 

visualização de imagens no sentido de promover o desenvolvimento do senso espacial.  

Sobre o significado de mobilizar os alunos para os estudos Bernard Charlot 

(2010) os fala em uma entrevista:  

“Só aprende quem estuda, quem tem uma atividade intelectual. Mas só faço um 
esforço intelectual se a atividade tem sentido para mim e me traz uma forma de prazer. 
Portanto, a questão da atividade, do sentido e do prazer é central. Ir à escola, estudar ( 
ou recusar-se a estudar), aprender, compreender, seja na escola seja em outros lugares: 
qual sentido isso tem para os jovens, em particular nos meios populares? Em outras 
palavras: qual a relação dos alunos com a escola e com o saber.” 

 



Dessa maneira, os alunos precisam desenvolver um sentido próprio para aquilo 

que desenvolvem nas aulas, nas quais desenvolvam um motivo (MOURA, 2010) para o 

que estão realizando.  

Com a utilização um software matemático como um recurso didático, esperamos 

promover a mobilização dos alunos para a aprendizagem da geometria com uma 

proposta de atividades nas quais o fundamento é a interação e a participação dos alunos 

nas aulas.  

Essas atividades integram conteúdos da geometria espacial e construções feitas 

pelo movimento dos elementos da geometria produzido com o uso de software 

matemático com o objetivo de que as imagens simulem movimentos que não podem ser 

reproduzidos com giz e lousa ou papel.  

É importante ressaltar que os instrumentos computacionais e tradicionais não se 

excluem mutuamente, ou seja, consideramos que a utilização do lápis e papel não 

impede que novas tecnologias sejam utilizadas, pois agregá-las eleva a possibilidade de 

potencializar a soluções de situações nas quais o papel e o lápis é ainda fundamental, 

bem como, aquelas nas quais o computador é indispensável.  

 

3. A tecnologia e a capacidade de visualização geométrica 

A capacidade de abstração e visualização mental de formas geométricas é uma 

habilidade de estrema importância para facilitar aprendizagem da geometria, 

denominada senso espacial, essa capacidade facilita a criação de imagens mentais de 

objetivos promovendo a capacidade de girar, decompor e fazer recortes. Isso facilita a 

comparação e visualização de propriedades da geometria como um todo. 

Por considerarmos o desenvolvimento dessa habilidade importante, para 

possibilitar, a partir da imaginação de formas as características dos objetos, e podendo 

criar uma relação entre várias formas geométricas. 

Segundo WALLE (2009) senso espacial pode ser desenvolvido através de 

experiências ricas com formas e relações espaciais, quando fornecidas durante o tempo. 

Com a utilização de softwares adequados, conseguiremos criar um ambiente rico em 

conhecimento e informação, trabalhando com diversas formas geométricas. 

Nesse sentido a tecnologia pode auxiliar o desenvolvimento do senso espacial já 

que os recursos da tecnologia permitem maiores interações e desdobramentos dos 

objetos geométricos.  



4. Pesquisa em sala de aula 

 

A pesquisa tratará de uma investigação sobre as teorias apresentadas no texto. 

Em uma turma de segundo colegial, de uma escola da cidade de São Carlos, interior de 

São Paulo. 

Junto ao professor, prepararemos uma serie de aulas com a utilização de um 

software a ser escolhido em conjunto com o professor da turma de forma a nos 

adaptarmos às necessidades de desenvolvimento curricular do professor. 

Conforme classifica LACERDA NETO (2008), introduziremos as TICs numa 

perspectiva intermediaria, onde o professor usa algum recurso tecnológico durante suas 

aulas, mas os alunos não têm contato algum. 

A aula deve ser de uma forma muito próxima das aulas tradicionais, com uma 

única diferença, a apresentação das formas geométricas será através do software e do 

Projetor Multimídia, e depois destas apresentações, faremos interações de modo com 

que o aluno consiga visualizar as imagens e a partir delas criar uma relação entre as 

características das formas geométricas com a sua imagem. Também utilizaremos do 

software para planificar essas formas geométricas de modo com que os alunos 

visualizem a construção da imagem, já que o software tem o recurso de partir do plano e 

chegar à imagem e o processo inverso.  

A coleta de informações e dos resultados vai ser feita por meio de entrevista com 

o professor, apesar de termos o objetivo de analisar o comportamento dos alunos, o 

professor é a pessoa que conhece a sala de aula e tem habilidade para avaliá-los. Não 

queremos avaliar apensar o quanto essas atividades contribuíram para a nota destes 

alunos, mais sim o quanto elas foram produtivas para o aluno, se despertou o interesse 

nos alunos, se contribuiu para o desenvolvimento do senso geométrico e também da 

aprendizagem da geometria. Utilizaremos de questionário com os alunos para descobrir 

a opinião deles sobre as aulas, se acharam interessantes, produtiva e se aprovam a 

utilização da tecnologia dentro da sala de aula.  

 

 

 

 

 

 



5. Imagens do Software Poly 
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