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RESUMO 
A importância da Geometria está centrada no fato de que sem conhecê-la, a leitura interpretativa 
do mundo torna-se incompleta, a comunicação das idéias fica reduzida e a visão da Matemática 
torna-se distorcida. Por isso este trabalho tem por objetivo fazer uma análise das dificuldades 
encontradas no ensino-aprendizagem de Geometria espacial em alunos do terceiro ano do ensino 
médio. Para atingir os objetivos, foram aplicados questionários em 69 alunos de uma escola 
pública e seus respectivos professores – 2 indivíduos. A análise dos resultados permitiu concluir 
que os estudantes não consolidaram ou simplesmente desconhecem os conceitos básicos de 
Geometria, não sabem lidar com problemas contextualizados e não conseguem associar a 
geometria com outros conteúdos do currículo matemático. 
 
 
 
Palavras-chave: Geometria espacial. Contextualização geométrica. Resolução de problemas. 

 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Há cerca de 3000 a. C., os egípcios já detinham o conhecimento de 

Geometria necessário para dividir os terrenos, cujas marcações haviam sido 

destruídas pelas enchentes do Nilo. Já no ano de 500 a. C., Tales de Mileto 

destacava-se na Grécia por ter usado propriedades de figuras geométricas para a 

determinação da distância sobre a superfície da Terra.  

 

Todavia, neste mesmo período, foi Euclides de Alexandria quem 

marcou a história ao sintetizar todo o conhecimento de Geometria existente na 
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sua época, no seu tratado “Elementos”, composto por 13 livros (www.eb2-

miranda-douro.rcts.pt/mat/historia1.htm). 

 

Assim, a Geometria tem sua origem fundamentada nas necessidades 

cotidianas dos povos antigos (SILVA JÚNIOR, SILVA & ALMEIDA, 2004; S. 

FILHO & BRITO, 2006) e ainda hoje ela está presente no nosso dia-a-dia: nas 

embalagens dos produtos, na arquitetura das casas, na planta de terrenos, no 

artesanato, nas quadras de esportes e etc. (FILLOS, 2008). 

 

Portanto, a importância da Geometria não está relacionada apenas a 

própria Matemática, mas a compreensão de conteúdos significativos para a 

aprendizagem de outras disciplinas como a Física, a Química e a Geografia 

(HAMAZAKI, 2004). Barbosa (2008, p. 5) afirma que: 
(...) para justificar a necessidade de se ter Geometria na escola, bastaria 
o argumento de que sem estudar Geometria as pessoas não 
desenvolvem o pensamento geométrico ou o raciocínio visual e, sem 
essas habilidades elas dificilmente conseguirão resolver as situações da 
vida que forem geometrizadas; também não poderão se utilizar da 
geometria como fator altamente facilitador para a compreensão e 
resolução de questões de outras áreas do conhecimento humano. Sem 
conhecer Geometria, a leitura interpretativa do mundo torna-se 
incompleta, a comunicação das idéias fica reduzida e a visão da 
matemática torna-se distorcida. 
 

Contudo, apesar de sua grande importância, a Geometria apresentada 

nas escolas de ensino fundamental e médio é marcada por um formalismo 

rigoroso, o que promove a desmotivação e a predisposição contrária à 

aprendizagem por parte dos alunos (ULBRICTH et al., 2002). 

 

Segundo Barbosa (2008), a Geometria é um conteúdo praticamente 

inexistente na sala de aula, principalmente por dois motivos: o primeiro está 

relacionado à formação acadêmica do professor, haja vista que na maioria das 

vezes os professores não detêm os conhecimentos necessários para se trabalhar 

Geometria, possibilitando duas alternativas – ou o professor ensina sem saber ou 

não ensina. O segundo motivo refere-se à importância dada ao livro didático. Em 

muitos destes, a Geometria é apresentada de uma forma muito distante de 

qualquer aplicação histórica ou lógica, ou então o assunto é abordado apenas nos 
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capítulos finais, aumentando a probabilidade do conteúdo não ser estudado por 

falta de tempo letivo. 

 

Conforme Proença (2008), quando o professor trabalha Geometria, o 

ensino é focado apenas na aplicação de fórmulas prontas nos cálculos de áreas e 

volumes, deixando de lado o estudo dos elementos principais das figuras 

geométrica, “as quais realmente caracterizam essas formas e que contribuem 

para uma melhor formação conceitual e aplicação em solução de problemas” 

(PROENÇA, 2008, p. 29). 

 

Já S. Filho & Brito (2006) confirmam que, atualmente, o ensino de 

Geometria é trabalhado de forma mecânica, fazendo com que o aluno perca o 

interesse pelo conhecimento, pois ele não encontra um significado para a 

compreensão do conteúdo. 

 

Dessa forma, em virtude dos grandes entraves encontrados no ensino 

desse conteúdo, este trabalho tem por objetivo fazer uma análise das dificuldades 

encontradas no ensino-aprendizagem de Geometria espacial em alunos do 

terceiro ano do ensino médio. 

 

METODOLOGIA 
 

O trabalho foi realizado na Escola de Aplicação da UFPa (NPI), 

localizada no bairro Montese, na região metropolitana de Belém, durante o ano de 

2008. O estudo desenvolveu-se através da aplicação de questionários a alunos e 

professores desta escola, apêndices A e B, respectivamente. 

 

O questionário dos alunos era composto por sete questões 

relacionadas ao conteúdo de Geometria espacial: A primeira questão tinha por 

objetivo observar se os estudantes conseguiam identificar um poliedro e as suas 

partes; a segunda questão é um problema contextualizado, cuja função era 

analisar a transposição dos conhecimentos obtidos em sala de aula para 
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aplicações no dia-a-dia; o terceiro problema visava verificar se os discentes pelo 

menos memorizavam a parte mecânica do cálculo de volumes; o quarto exercício 

também aborda a noção de volume de forma mecânica, mas o aluno precisava 

raciocinar para encontrar o volume do prisma “vazado”; a quinta questão procura 

verificar a noção de equivalência através da variação do raio e da altura de um 

cone, além de relacionar o assunto de Geometria ao de equações do 2º grau; o 

sexto problema analisa a manipulação algébrica associada ao conteúdo de 

porcentagem; A sétima e última questão está contextualizada e tem por objetivo 

observar se os estudantes identificam a presença da divisão. 

 

No formulário dos professores eram coletados dados sobre a formação 

acadêmica, tempo de trabalho, metodologia usada no ensino de Geometria 

espacial e opinião sobre o nível de dificuldade do questionário dos alunos. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

No total, três turmas do terceiro ano do ensino médio responderam ao 

questionário, gerando uma amostragem de 69 alunos. Os dois professores de 

Matemática responsáveis por essas turmas também responderam a um 

questionário específico. 

 

 

FORMULÁRIO DO ALUNO 

 

PRIMEIRO PROBLEMA 

 

A percepção dos alunos quanto ao conceito e definição das partes de 

um poliedro não está totalmente consolidada como podemos verificar na Figura 1. 

Apenas 10 alunos (14%) conseguiram identificar corretamente o número de faces, 

de arestas e de vértices presentes em um poliedro de base quadrada, enquanto 

56 alunos (81%) não conseguiram visualizar essas componentes. A maioria dos 

estudantes – 51% – não considerava a base como uma das faces do poliedro. 
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Figura 1: Desempenho dos estudantes no primeiro problema. 

 

Durante a aplicação do testes foi observado que os discentes, 

realmente, não conheciam os termos face, aresta e vértice, pois ao longo da 

resolução nós éramos constantemente questionados sobre o significado destes 

termos matemáticos. Concordamos com Proença (2008), quando ressalta que a 

importância de se compreender os conceitos deriva da falta de habilidade do 

professor em estabelecer relações entre os conceitos de polígonos e poliedros. 

“Nesse caso o professor apresenta triângulos, quadrados, pentágonos entre 

outros, porém não estabelece relação com os poliedros, o que pode fazer com 

que os alunos não consigam diferenciá-los, entre eles, ou de outras figuras” 

(PROENÇA, 2008, p. 19). 

 

 

SEGUNDO PROBLEMA 

 

A contextualização do conteúdo ensinado nas salas de aula ainda 

parece uma barreira intransponível para a maioria dos alunos do ensino médio. 

Apenas 6% dos alunos conseguiram acertar a resposta da segunda questão, 

enquanto 54% erraram e os outros 40% deixaram em branco (Figura 2). 
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            Figura 2: Desempenho dos estudantes no segundo problema. 

 

A dificuldade dos estudantes em aplicar a Matemática da sala de aula 

às situações reais dificulta a melhor aprendizagem e a compreensão dos 

conteúdos estudados, afinal de contas “o significado da Matemática para o aluno 

resulta das conexões que ele estabelece entre ela e as demais disciplinas, entre 

ela e seu cotidiano e das conexões que ele estabelece entre os diferentes temas 

matemáticos” (S. FILHO & BRITO, 2006, p. 13). 

 

 

TERCEIRO PROBLEMA 
 

O terceiro exercício apresentado no teste foi bastante significativo, pois 

obteve o maior número de acertos quando relacionado às outras questões 

utilizadas – cerca de 41% dos discentes (Figura 3). No entanto, 45% deixaram em 

branco. 

 

 

        Figura 3: Desempenho dos alunos no terceiro problema. 
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O sucesso obtido na resolução pode estar relacionado ao processo de 

mecanização e memorização do ensino da Matemática, visto que para o aluno 

solucionar o problema bastava lembrar a fórmula do volume do paralelepípedo. 

As dimensões eram todas conhecidas e o estudante precisava apenas multiplicá-

las. Podemos constatar que se o ensino da Geometria espacial é unicamente a 

memorização, este objetivo vai ser facilmente alcançado. 

 

 

QUARTO PROBLEMA 

 

O discente que soubesse a fórmula do volume do prisma tinha 50% de 

chances de acertar o exercício proposto. Assim, ainda verificamos a presença do 

mecanicismo e da memorização, porém a resposta final só seria obtida por meio 

de uma subtração do prisma maior em relação ao menor. O resultado pode ser 

conferido na Figura 4, onde podemos constatar que 49% dos alunos erraram e 

51% deixaram em branco. Ninguém acertou a resposta. 

 

 

        Figura 4: Desempenho dos alunos no quarto problema. 

 

QUINTO PROBLEMA 

 

A variação no comprimento do raio e da altura do cone promoveu o 

resultado negativo exibido na Figura 5. Cerca de 83% dos indivíduos amostrados 

deixaram a quinta questão em branco e 17% erraram a solução. 
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              Figura 5: Desempenho dos alunos no quinto problema. 

 

Geralmente os conteúdos da Matemática estão relacionados entre si 

(SILVA JÚNIOR, SILVA & ALMEIDA, 2004, p. 52) e o teste número 5 não foge a 

essa regra. O contexto de Geometria é usado apenas para estabelecer no 

estudante a noção de equivalência, tantas vezes abordada nas séries anteriores, 

principalmente no estudo de equações. E é em uma equação do 2º grau que o 

problema se transforma, contudo a Geometria espacial tem sido trabalhada em 

sala de aula como uma disciplina fora da Matemática, sem nenhuma relação com 

outros conteúdos. Por isso não é estranho quando estudantes não conseguem 

resolver problemas desse tipo. 

 

SEXTO PROBLEMA 

 

A maioria dos discentes já considera difíceis os problemas de 

Geometria e quando estes são exclusivamente algébricos, conseguimos os dados 

expostos na Figura 6. Nenhum dos alunos encontrou a solução para o sexto 

exercício, enquanto 45% destes erraram e 55% deixaram em branco. 

 

 

          Figura 6: Desempenho dos alunos no sexto problema. 
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O grande empecilho para a resolução é o fato dos estudantes não 

conseguirem relacionar o volume do cilindro com o do cone, indicando que “a 

maior dificuldade encontrada pelos alunos está relacionada à aplicação de 

conceitos à resolução de problemas” (S. FILHO & BRITO, 2006, p. 13). Outro 

agente dificultador seria o fato dessa ser uma questão exclusivamente algébrica, 

impedindo que os discentes encontrassem a solução, posto que conforme 

Teixeira Filho (2002) eles não conseguem diferenciar os vários significados 

atribuídos as letras. 

 

 

SÉTIMO PROBLEMA 

 

Em torno de 3% dos estudantes solucionaram o sétimo exercício 

corretamente, enquanto 19% erraram e 78% o deixaram em branco, como mostra 

a Figura 7: 

 

 

             Figura 7: Desempenho dos alunos no sétimo problema. 

 

Os discentes não resolveram esse problema devido à forma como ele 

foi apresentado. A questão vestida de Geometria era unicamente para disfarçar 

uma simples divisão, no entanto quando os alunos a observavam preferiam 

negligenciá-la, deixando-a em branco. O enunciado do problema nem era lido. 

Isso confirma a opinião de Milauskas (1994) de que às vezes o mais importante 
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não é o problema em si, mas sim o raciocínio, a análise e as técnicas necessárias 

para a sua solução. 

 

 

FORMULÁRIO DOS PROFESSORES 

 

Os Dados sobre a formação acadêmica e o tempo de serviço dos 

professores amostrados estão dispostos abaixo (Quadro 1): 

 

 Professor 1 Professor 2 

Idade 53 anos 54 anos 

Graduação 
Licenciatura em 

Matemática 

Licenciatura em 

Matemática 

Especialização - Matemática superior 

Mestrado Educação matemática 
Matemática (Geometria 

diferencial) 

Tempo de Serviço 26 anos 30 anos 

Responsável por 
quantas turmas? 

3 10 

       Quadro 1: Dados sobre o trabalho e a formação acadêmica dos professores amostrados. 

 

Todos os professores, quando indagados sobre as tendências em 

educação Matemática afirmaram se utilizarem destas para lecionar o conteúdo de 

geometria espacial, sendo freqüentemente utilizadas a resolução de problemas, a 

história da matemática e o uso de computadores e materiais concretos. Todavia, 

apesar da utilização dessas novas tendências, o ensino ainda é fundamentado na 

teoria baldista, onde o assunto é transmitido por meio da sequência definição – 

exercícios resolvidos – exercícios de aplicação. 
A teoria baldista parte da idéia que, no momento de entrar em contato 

com um novo objeto de conhecimento matemático, a cabeça do aluno se 

apresenta como um balde vazio, ou seja, ele não sabe nada sobre esse 

novo objeto de conhecimento, e que esse conhecimento será despejado 
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em sua cabeça, da mesma forma como enchemos um balde (SANTOS, 

2002, p. 11). 

 

De acordo com os professores, os principais problemas encontrados no 

ensino de Geometria espacial estão relacionados ao excesso de fórmulas, a falta 

de conhecimento dos alunos sobre os conceitos básicos e a dificuldade em 

associar a Geometria com outros conteúdos matemáticos. 

 

Nós pudemos verificar que os alunos realmente não conhecem os 

conceitos básicos de Geometria, no entanto não aceitamos a afirmação de que a 

Geometria espacial não pode ser associada a outros conteúdos quando Barbosa 

(2008, p. 5) diz que “a Geometria é a mais eficiente conexão didático-pedagógica 

que a matemática possui: ela se interliga com a aritmética e com a álgebra porque 

os objetos e relações dela correspondem aos das outras”. 

 

Ao analisar o teste dos alunos, os professores consideraram a maioria 

das questões, quanto ao nível de dificuldade, entre média e difícil, destacando 

que os problemas 5, 6 e 7 seriam deixados em branco. Através dos resultados 

constatados nos formulários dos alunos, confirmamos a opinião dos professores. 

 

CONCLUSÃO 
 

A partir do estudo realizado com alunos do terceiro ano do ensino 

médio, percebemos a existência de uma grande dificuldade no aprendizado de 

Geometria espacial. Estes estudantes não consolidaram ou simplesmente 

desconhecem os conceitos básicos de Geometria, não sabem lidar com 

problemas contextualizados e não conseguem associar a geometria com outros 

conteúdos do currículo matemático. 

 

A utilização de materiais concretos seria uma alternativa para introduzir 

nos estudantes os conceitos tridimensionais, uma vez que “este tipo de 

representação pode favorecer o aluno a visualizar, reconhecer e analisar as 
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propriedades geométricas, desenvolvendo noções elementares e uma educação 

visual adequada” (TEIXEIRA FILHO, 2002, p. 108). 

 

A falta de um estudo voltado para o contexto do aluno impossibilita o 

desenvolvimento total da sua intelectualidade matemática, pois ensinar a 

matemática através da resolução de problemas contextualizados “envolve aplicar 

a matemática ao mundo real, atender a teoria e a prática de ciências atuais e 

emergentes e resolver questões que ampliam as fronteiras das próprias ciências 

matemáticas” (ONUCHIC, 1999, p.204). 

 

Dessa forma, conseguimos estabelecer o desenvolvimento da 

interdisciplinaridade da Geometria espacial, no entanto esquecemos de valorizar 

o processo de integração dos conteúdos matemáticos – a “intradisciplinaridade”.  

Precisamos deixar a fragmentação do ensino da matemática de lado e 

desenvolver em sala de aula a integração dos diversos assuntos, visando a 

melhor compreensão por parte dos estudantes. 

 

 

Além disso, ressaltamos que os próprios professores precisam 

desmistificar a Geometria, de forma a promover um aprendizado interligado tanto 

as diversas áreas do conhecimento humano como a própria matemática. Afinal de 

contas, 
(...) numa sociedade cada vez mais complexa e dinâmica e que depende 
tão completamente da Matemática e da Ciência, acredita-se que o 
professor é uma figura central. Logo, ele precisa refletir sobre a 
concepção de escola, como instituição que transmite o conhecimento e 
como local que ajuda o aluno a desenvolver seu potencial, ensinando-o a 
pensar e a descobrir caminhos para transformar o mundo em que vive 
(TEIXEIRA FILHO, 2002, p. 23). 
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO DO ALUNO 

 
Escola: 
Professor (a): 
Série:                                   Turma:                                              Turno: 
 
1. Analise o poliedro da figura abaixo e responda: 

 
a) Qual é o número de faces, de arestas e de vértices? 
b) Qual é a forma de cada face? 
c) O vértice C é comum a quantas arestas? 
d) O vértice A é comum a quantas arestas? 
 
2. Quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir até o 
teto as quatro paredes de uma cozinha, com as dimensões da figura abaixo? 
Sabe-se também que cada porta tem 1,60 m2 de área e a janela tem uma área de 
2m2. 
 

 
 

3. Calcule o volume de um paralelepípedo retângulo cujas dimensões são: 3 
cm, 5 cm e 10 cm. 
 
4. Calcule o volume de uma peça de metal cuja forma e medidas estão na 
figura abaixo: 

 
5. A altura e o raio da base de um cone circular reto medem 4 cm e 15 cm, 
respectivamente. Aumenta-se a altura e diminui-se o raio da base desse cone, de 
uma mesma medida X (X ≠ 0) para obter-se outro cone circular reto, de mesmo 
volume que o original. Determine X em centímetros. 
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6. Um lápis novo (Figura I) de altura h é apontado. A altura h1 da ponta 

(Figura II) é igual a  da altura do lápis. Qual a porcentagem de material 
desperdiçado (raspas de madeira e grafite), ao apontar um lápis? 
 

 
 
7. Uma quitanda vende fatias de melancia embaladas em plástico 
transparente. Uma melancia com forma esférica com raio de medida R cm foi 
cortada em 12 fatias iguais, onde cada fatia tem a forma de uma cunha esférica, 
como representado na figura. 
 

 
Sabendo que a área de uma superfície esférica de raio R cm é 4πR2 cm2, 
determine em função de π e de R, a área da casca de cada fatia de melancia 
(fuso esférico). 
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APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR (A) 

 
 

1. Identificação 
 
Nome:                                                                                                    Idade: 
 
2. Formação 
 
a) Graduação:  
b) Especialização: ( ) Sim ( ) Não. Especialista em: 
c) Mestrado: ( ) Sim ( ) Não. Mestre em: 
d) Doutorado: ( ) Sim ( ) Não. Doutor (a) em:  
 
3. Informações de Trabalho 
 
a) Escola onde foi aplicado o questionário: 
b) Tempo de serviço: ____ anos. 
c) Em quantas escolas públicas você trabalha? ____ escolas. 
d) Em quantas escolas particulares você trabalha? ____ escolas. 
e) Você é responsável por quantas turmas de matemática? ____ turmas.  
 
4. Ensino-aprendizagem de Geometria espacial 
 
a) Você conhece as tendências em educação matemática? (  ) Sim  (  ) Não 
Em caso afirmativo, quais você utiliza no ensino da Geometria Espacial? 
(  ) Resolução de problemas                 (  ) História da Matemática 
(  ) Etnomatemática                              (  ) Modelagem Matemática 
(  )  Jogos                                              (  ) Materiais concretos 
(  ) Computadores                                 (  ) Nenhuma 
 
b) De que forma o conteúdo de Geometria é trabalhado em sala de aula? 
(  ) Definição  Exercícios resolvidos  Exercícios de aplicação. 
( ) Situação-problema  Utilização do conhecimento pré-existente no aluno  
Definição. 
(  ) Outra forma:  
 
c) Quais os principais problemas encontrados no ensino de Geometria 
Espacial? 
(  ) Linguagem Matemática  
(  ) Excesso de fórmulas 
(  ) A falta de conhecimento dos conceitos básicos    
(  ) Dificuldade em associar com outros conteúdos matemáticos 
(  ) É um conteúdo extremamente abstrato 
(  ) O conteúdo está sempre no final do livro didático, fazendo com que não dê 
tempo de ministrá-lo 
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5. Análise do Questionário dos Alunos 
 
a) Como você classifica as questões entregues ao alunos? 
1ª Questão: 
(  ) Fácil  (  ) Média  (  ) Difícil  (  ) Os alunos deixarão em branco  
Comentário: 
 
2ª Questão: 
(  ) Fácil  (  ) Média  (  ) Difícil  (  ) Os alunos deixarão em branco  
Comentário: 
 
3ª Questão: 
(  ) Fácil  (  ) Média  (  ) Difícil  (  ) Os alunos deixarão em branco  
Comentário: 
 
4ª Questão: 
(  ) Fácil  (  ) Média  (  ) Difícil  (  ) Os alunos deixarão em branco  
Comentário: 
 
5ª Questão: 
(  ) Fácil  (  ) Média  (  ) Difícil  (  ) Os alunos deixarão em branco  
Comentário: 
 
6ª Questão: 
(  ) Fácil  (  ) Média  (  ) Difícil  (  ) Os alunos deixarão em branco  
Comentário:  
 
7ª Questão: 
(  ) Fácil  (  ) Média  (  ) Difícil  (  ) Os alunos deixarão em branco  
Comentário: 
 
 
 


