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RESUMO 

 
O principal objetivo desse Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é propor uma sequência 

didática, utilizando a Modelagem Matemática, no contexto da “geometria do favo de mel” 

ampliando a abordagem do conteúdo de Prismas de um livro didático de Matemática da 3ª 

série do Ensino Médio. O desenvolvimento da pesquisa para o TCC está dividido em quatro 

etapas: na primeira, foram analisadas as orientações para o ensino de Geometria presentes nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), nas Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), nas 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), nos Referenciais Curriculares do 

Ensino Médio da Paraíba (RCEM/PB) e a proposta apresentada para a Base Nacional Comum 

Curricular Ensino Médio (BNCC); na segunda etapa, apresentamos as contribuições do uso da 

Modelagem Matemática no ensino de Geometria fundamentada na obra de Biembengut e 

Hein (2011) e em algumas pesquisas; na terceira etapa, realizamos uma análise de como o 

estudo de Prismas está sendo abordado no livro didático da disciplina de Matemática da 3ª 

série do Ensino Fundamental; e, na quarta etapa, propomos uma sequência didática que 

contempla o cálculo de perímetro, área e volume de Prismas no modelo da “geometria do favo 

mel”. A pesquisa desenvolvida é de natureza exploratória e caracterizada por um estudo 

documental, pois buscou analisar as abordagens presentes no livro didático de Matemática da 

3ª série do Ensino Médio da coleção “Matemática: interação e tecnologia” do autor Balestri 

(2016), que é utilizado atualmente pelos professores de Matemática da rede estadual da cidade 

de Jacaraú – PB. A partir das análises realizadas nas orientações para o Ensino de Geometria 

nos documentos oficiais, no livro didático específico, em pesquisas concluídas para o Ensino 

de Geometria, e em conjunto com as propostas da Modelagem Matemática para o ensino da 

Matemática desenvolvemos a sequência didática que aborda conceitos geométricos, 

especificamente área, perímetro e volume de Prismas. Com esse trabalho, possibilitamos aos 

professores a oportunidade poder perceber que eles podem potencializar as abordagens 

presentes nos livros didáticos para o Ensino de Geometria, em particular para o ensino de 

Prismas, utilizando a Modelagem Matemática para desenvolver conceitos geométricos de 

forma motivadora para o alunado, envolvendo seus alunos no próprio ensino e na 

compreensão do conteúdo estudado. 

 
Palavras-chave: Geometria. Ensino Médio. Prismas. Livro didático. Modelagem Matemática. 

 

  



ABSTRACT 

 

The principal objective of this Course Completion Work is to propose a didactic sequence, 

using the Mathematical Modeling, in the context of the "honey comb's geometry" extending 

the approach of Prism content in a textbook of Mathematics of the 3rd grade of High School. 

The development of research for TCC is divided in to four stages: first, were analysed the 

guidelines for the teaching of Geometry present in the National Curricular Parameters for 

High School (PCNEM), in the Complementary Educational Guidelines to the National 

Curricular Parameters (PCN+), in the Curricular Guidelines for Secondary Education 

(OCEM), in the Paraíba High School Curriculum Frameworks (RCEM / PB) and the proposal 

presented for the National Common Curricular High School (BNCC); in the second stage, we 

present the contributions of the use of Mathematical Modeling in the teaching of Geometry 

based on the work of Biembengut and Hein (2011) and in some researches; in the third step, 

we performed an analys is of how the study of Prisms is being approached in the textbook of 

the Mathematics discipline of the 3rd grade of Elementary School; and in the fourth step we 

propose a didactic sequence that includes the calculation of perimeter, area and volume of 

Prisms in the "honeycomb‟s geometry" model. The research developed is of exploratory 

nature and characterized by a documentary study, because it sought to analyze the approaches 

present in the textbook of Mathematics of the 3rd grade of High School in the collection 

"Mathematics: interaction and technology" by the auth or Balestri (2016) which is currently 

used by Mathematics‟ teachers of the state network of the city of Jacaraú – PB. From the 

analyzes carried out in the guidelines for the Teaching of Geometry in the official documents, 

in the didactic book, in completed researches for the teaching of geometry together with the 

proposals of the Mathematical Modeling for the teaching of Mathematics we developed the 

didactic sequence that approaches geometric concepts, specifically area, perimeter and 

volume of prisms. With this work, we enable to teachers the opportunity of realizing that they 

can potentiate the approaches present in textbooks for Teaching Geometry, in particular for 

the Teaching of Prisms, using Mathematical Modeling to develop geometric concepts in a 

motivating way for the student, involving your students in their our education and in 

understanding the content studied. 

 

Keywords: Geometry. High school. Prisms. Textbook. Mathematical Modeling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação do Tema e Justificativa 

 

Apesar da disciplina de Matemática ser considerada importante para o 

desenvolvimento do aluno, nem sempre o seu ensino é posto de forma adequada, poucas são 

às vezes em que o professor consegue fazer o alunado admirá-la e aplicá-la de forma 

conveniente; e esse fato, muitas vezes atinge o ensino de forma negativa. Segundo Crescenti 

(2006, p.14) “passa o tempo e a Matemática continua sendo uma das disciplinas que mais tem 

afetado negativamente a escolaridade dos estudantes”. Isso acontece porque a Matemática 

apresentada na escola nem sempre faz o aluno perceber a importância, a necessidade e a 

aplicabilidade dela para o homem e até mesmo a natureza. 

A Geometria é uma área da Matemática muito importante para a formação do aluno 

como cidadão, mas o ensino desta nas aulas de Matemática não está acontecendo de forma 

atraente para o alunado. Segundo Clemente et al (2015) no cenário atual, a Geometria 

enfrenta um processo de ensino/aprendizagem descontextualizado, onde os discentes 

aprendem apenas a reproduzir as fórmulas de modo mecânico, sem que exista uma ligação 

entre o conteúdo matemático e sua realidade. Mas, é preciso perceber que sem relações reais 

os conceitos podem não ser compreendidos, porém nem sempre é possível fazer um elo entre 

situações reais com o ministrado, logo, deve-se sempre usar o bom senso no planejamento das 

aulas. 

A Geometria está presente em várias situações do nosso dia a dia, seja na natureza, nos 

objetos que usamos ou até mesmo nas construções. De acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998) a Geometria faz parte da nossa vida de várias 

formas, por isso, possibilitar ao aluno a desenvolver o seu pensamento para compreender, 

descrever e representar, de forma organizada o mundo em que vivemos poderá estabelecer 

uma melhor relação dos conceitos geométricos com o seu cotidiano. 

De acordo com Passos (2000), 

 

A Geometria pode ser considerada como uma ferramenta muito importante para a 

descrição e inter-relação do homem com o espaço em que vive, já que pode ser 

considerada como a parte da Matemática mais intuitiva, concreta e ligada com a 

realidade (PASSOS, 2000, p.49). 

 

Entretanto, a Geometria ensinada nas escolas está fora da realidade do corpo discente, 

e os conceitos nem sempre são bem compreendidos pelos alunos e consequentemente são 

facilmente esquecidos, pois são trabalhados apenas aplicações de fórmulas sem o real 
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significado das mesmas e muito menos sem uma conexão com o cotidiano do alunado. A 

maioria dos professores de Matemática, ao transmitir um determinado conteúdo em sala de 

aula, recebe questionamentos sobre a aplicabilidade deste, esse fato faz-se perceber a 

dificuldade do docente em relacionar o tema estudado de forma significativa. 

Para diminuir essa dificuldade de compreensão e tornar a Geometria mais atraente, 

recorremos a uma alternativa que possa ampliar o conhecimento geométrico promovendo a 

interação da Matemática contextualizada. Para realizar a pesquisa, recorremos à Modelagem 

Matemática voltada para a vivência das abelhas, especificamente a “geometria do favo de 

mel”, como metodologia, a fim de atingirmos os objetivos da aprendizagem do aluno, de 

forma que o aluno perceba que a Matemática usada na escola também pode estar presente no 

seu cotidiano e permita despertar o interesse pela mesma. Além disso, permite que haja um 

aprofundamento das concepções da Modelagem Matemática através da aplicação da 

Geometria que as abelhas utilizam em situações concretas, como na construção do favo de 

mel. 

Assim, a Modelagem Matemática quando voltada para o ensino da própria 

Matemática, em particular da Geometria, favorece a introdução de conceitos, tornando-se um 

instrumento de grande utilidade para o ensino/aprendizagem, pois pode ser capaz de despertar 

no estudante o compromisso e o interesse pela disciplina uma vez que geralmente não é 

compreendida facilmente por muitos. Considerando que pode ser uma metodologia de ensino 

mais atraente aos alunos, já que o modelo usado pode estar relacionado à realidade de algo 

que eles conhecem (as abelhas), tornando a Matemática relevante e eficiente, por meio de um 

trabalho que utiliza conceitos matemáticos e aplicabilidade em situações concretas, para 

desenvolver a aprendizagem do aluno com significado. 

O primeiro contato com o tema de pesquisa surgiu na Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) no curso de Licenciatura em Matemática Litoral Norte campus IV a partir de um 

trabalho apresentado na disciplina de Laboratório do Ensino da Matemática II e foi ampliado 

na disciplina de Pesquisa e Cotidiano Escolar, onde foi realizada uma pesquisa mais 

aprofundada sobre o objeto de estudo, dando início ao interesse que cresceu 

consideravelmente ao perceber como as comunidades das abelhas se organizam, entendendo a 

forma como elas conseguem desenvolver atividades do seu cotidiano.  

Segundo Biembengut e Hein (2011, p.96), “as abelhas têm nos dado uma lição sobre 

organização comunitária, comunicação e engenharia”, o que contribui para o desenvolvimento 

sustentável da colmeia, gerando uma inter-relação entre a Matemática e a vivência das 

abelhas.  
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A abordagem da pesquisa prioriza a construção do conhecimento de forma que haja 

sempre uma interação entre o conteúdo matemático e o favo de mel, consequentemente, 

obtendo um aprofundamento nas concepções e conceitos da Matemática. Nesse sentido, a 

Modelagem Matemática é vista como um instrumento usado para promover uma abordagem 

que desperte o interesse do alunado pelo conteúdo ministrado, envolvendo-os no ensino e 

consequentemente tornar a Matemática atraente para esses. 

Com isso, buscamos mostrar que existe a necessidade de aproximar o conhecimento 

matemático da vida dos discentes, formando cidadãos observadores e críticos, e procurando 

mostrar que a Modelagem Matemática quando voltada para a vivência é a oportunidade que o 

professor encontra para promover um equilíbrio entre a teoria e a prática. Portanto, com a 

Geometria das abelhas conseguimos ter uma concepção crítica do ensino, pois a 

aplicabilidade em situações concretas desenvolve uma melhor compreensão das propriedades 

de sólidos geométricos. 

Mediante aos fatos apresentados, essa pesquisa aponta para um método que busca 

ampliar ou aprimorar conhecimentos acerca dos Prismas. Para isto, verificaremos algumas 

curiosidades como, por exemplo: por que as abelhas utilizam prismas de base hexagonal ao 

invés de prismas com base quadrangular ou triangular, para construir seus alvéolos? Verifica-

se que a pesquisa pode favorecer um ambiente rico em problematização que poderá contribuir 

para a compreensão, representação e interpretação de forma organizada. 

Diante disso, lançamos uma pergunta que permeia essa pesquisa: como utilizar a 

Modelagem Matemática para ampliar a abordagem do conteúdo de área, perímetro e volume 

de Prismas de um livro didático da disciplina de Matemática da 3ª série do Ensino Médio? 

 

1.2 Objetivos da Pesquisa 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor uma sequência didática utilizando a Modelagem Matemática no contexto da 

“geometria do favo de mel” ampliando a abordagem do conteúdo de Prismas de um livro 

didático de Matemática da 3ª série do Ensino Médio. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Verificar as propostas que os documentos oficiais apresentam sobre o Ensino de 

poliedros, especificamente Prismas; 

 Explorar as contribuições do uso da Modelagem Matemática no ensino da Geometria; 
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 Analisar a abordagem do conteúdo de Prismas em um livro didático de Matemática da 

3ª série do Ensino Médio; 

 Apresentar uma sequência didática que contemple o cálculo de perímetro, área e 

volume de Prismas no modelo da “geometria do favo mel”. 

 

1.3 Metodologia da Pesquisa 

 

Para Fiorentini e Lorenzato (2012) a pesquisa em Educação Matemática é de suma 

importância para a sociedade, pois fornece elementos que nos levam a compreender e 

transformar a realidade da educação, partindo de questionamentos para criar e desenvolver as 

explicações e compreensões que buscamos. 

Esta pesquisa será classificada de acordo com suas características metodológicas. Do 

ponto de vista de sua natureza trata-se de uma pesquisa aplicada, já que nesta procuramos 

produzir uma sequência didática para ampliar abordagem do conteúdo de Prismas num livro 

didático; segundo Gil (2010, p. 27), a pesquisa aplicada é “voltada à aquisição de 

conhecimento com vista à aplicação numa situação especifica”.  

Já com relação à abordagem do problema, trata-se de uma a pesquisa qualitativa, pois 

não requer o uso de técnicas estatísticas para quantificar a pesquisa. Segundo Silva e Menezes 

(2005) a pesquisa é considerada qualitativa quando: 

 

Considerar que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzido em números. [...] não requer uso de métodos e técnicas 

estatísticas (SILVA; MENEZES, 2005, p. 20). 

 

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória, visto que iremos explorar 

a vivência das abelhas por meio da Modelagem Matemática para poder entender melhor por 

qual motivo as abelhas constroem o favo de mel no formato hexagonal e ao mesmo tempo 

poder verificar se o modelo Matemático usado pode tornar a aprendizagem mais consistente e 

se pode ampliar a apropriação de conceitos geométricos. Segundo Gil (2010, p. 27) a pesquisa 

exploratória “tem como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vista a torná-lo mais explicito ou a construir hipótese”. 

Como a base desta pesquisa é analisar o que o livro didático adotado no município 

apresenta sobre o estudo de Prismas, podemos definir os procedimentos técnico-

metodológicos como sendo uma pesquisa documental. De acordo com Silva e Menezes (2005, 

p. 21) se faz uma pesquisa documental “[...] quando elaborada a partir de materiais que não 
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receberam ainda um tratamento analítico”. Para Fiorentini e Lorenzato (2012, p. 102) “é 

aquela que se faz preferencialmente sobre documentação escrita [...] os documentos para 

estudo apresentam-se estáveis no tempo”. 

O nosso propósito é apresentar uma sequência didática para poder ampliar o estudo de 

Prismas de um livro didático de Matemática da 3ª serie do Ensino Médio; para isso foi 

utilizado a Modelagem Matemática como meio para desenvolver a sequência que utiliza o 

favo de mel como base de estudo. Portanto, dividimos a pesquisa em quatro etapas: na 

primeira, foram analisadas as orientações para o ensino de Geometria presentes nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 2000) nas Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) (BRASIL, 

2002), nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) (BRASIL, 2006), nos 

Referenciais Curriculares do Ensino Médio da Paraíba (RCEM/PB) (GOVERNO DO 

ESTADO DA PARAÍBA, 2006) e a proposta apresentada para a Base Nacional Comum 

Curricular Ensino Médio (BNCC) (BRASIL, 2018); na segunda etapa apresentamos as 

contribuições do uso da Modelagem Matemática no ensino de Geometria; na terceira etapa 

realizamos uma análise de como o estudo de Prismas está sendo abordado no livro didático; e 

na quarta etapa propomos uma sequência didática que contemple o cálculo de perímetro, área 

e volume de Prismas no modelo da “geometria do favo mel”. 

O livro didático utilizado em nossa pesquisa foi do 3ª série do Ensino Médio da 

disciplina de Matemática da coleção “Matemática: interação e tecnologia” do autor Balestri 

(2016). Decidimos escolher esse livro por ser adotado na rede estadual de educação da cidade 

de Jacaraú-PB e pelo fato do mesmo abordar o estudo de volume de Prismas sem explorar a 

construção do conhecimento de modo efetivo. 

O livro didático é estruturado para assumir o papel de ferramenta que deve direcionar 

as práticas e a aprendizagem organizando a apresentação dos assuntos determinados para cada 

nível de escolaridade, apesar de ser um instrumento bastante utilizado como a poio muitas 

vezes central na prática pedagógica dos professores, em particular os professores de 

Matemática, nem sempre possui uma abordagem que satisfaça totalmente as necessidades dos 

alunos, por isso o professor deve buscar novos caminhos para ampliar a abordagem do livro 

didático. No cenário atual, o professor dispõe de uma diversidade de fonte de informação 

disponível. Nesse sentido, os PCN (BRASIL, 1998) recomendam que o professor utilize, além 

do livro didático, materiais diversificados como fonte de informação, de forma a ampliar o 

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

Partindo dessa ideia, foi desenvolvida uma sequência didática que busca aprimorar a 
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aprendizagem dos alunos acerca dos conhecimentos geométricos, usando o favo de mel como 

base de estudo, para ampliar a compreensão e o interesse destes no ensino de Prismas, 

procurando apresentar a Matemática de maneira diferenciada; baseando-se em um processo 

que envolve a aplicação de conceitos, utilizando uma alternativa que busca relacionar a teoria 

e a prática e interpretando situações de maneira investigativa. 

Esta sequência didática foi elaborada em seis etapas, presente no terceiro capítulo 

desta pesquisa e no item 3.2, com duração 9 aulas (45 minutos cada aula). Na primeira etapa 

da sequência didática partimos de um texto seguido de um pequeno vídeo que aborda a 

apicultura de uma forma geral e como geradora de emprego e renda familiar no Brasil e na 

cidade de Jacaraú-PB. Na segunda etapa da sequência didática, almejou-se desenvolver o 

conhecimento e a curiosidade com relação às vivências das abelhas, então para isso foi 

elaborado um pequeno texto que fala sobre como as abelhas se organizam em sociedade e são 

divididas conforme a função que exercem. Na terceira etapa, exploramos o favo de mel 

conhecendo a sua utilidade para a colmeia; em seguida, exploramos a “geometria do favo de 

mel”conhecendo o seu mosaico, mostramossua forma de prisma hexagonal e as razões pela 

quais o mosaico não tem as formas quadrada ou triangular. Na quarta etapa, desenvolvemos a 

ideia de área e perímetro de Prismas de base triangular, quadrangular e hexagonal com o 

mesmo perímetro de base para fazermos uma comparação entre as áreas da base. Na quinta 

etapa, focamos na construção desses alvéolos de maneira a obter a maior capacidade de 

armazenamento de mel utilizando a menor quantidade de cera, mantendo o perímetro da base 

e considerando uma altura fixa. Na sexta e última etapa, o foco é apresentar um vídeo com 

tudo que já foi estudado por esta sequência didática, complementando todo o nosso estudo de 

forma resumida. O vídeo aborda como se constitui os encaixes dos fundos dos alvéolos de 

forma detalhada e com visualização em 3D, evidenciando como os primeiros matemáticos a 

estudar as abelhas chegaram à conclusão como elas são incríveis na construção da colmeia. 
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2 PRESSUPOSTO TEÓRICO 

2.1 Sobre o ensino da Geometria no Brasil 

 

Nas últimas décadas, um fato que tem preocupado os educadores matemáticos 

brasileiros, embora exista muita reflexão sobre as tendências de ensino da Geometria, é que se 

faz visível o abandono da mesma na sala de aula. De acordo com Pavanello (1993) na década 

de 1990, o abandono da área da disciplina na escolafoi um fenômeno mundial, pois o estudo 

dela não era considerado como indispensável na formação intelectual nem como 

desenvolvedor do raciocínio. 

Mesmo estando tão presente na nossa vida, a Geometria passou um logo tempo em 

segundo plano nas aulas de Matemática por diferentes razões. Para Lorenzato (1995) podem 

ser destacadas duas razões principais para isto: a primeira refere-se aos professores que não 

tinham os conhecimentos necessários para ensinar tal conteúdo matemático, e a segunda era 

atribuída aos livros, por causa da exagerada desvalorização da mesma, que em muitas das 

vezes traziam os conteúdos relacionados a essa área matemática, como conjunto de fórmulas, 

nos capítulos finais e esse fato aumenta a possibilidade desses não serem estudados por falta 

de tempo. Porém, não podemos deixar de destacar que nos cursos de formação para os 

professores não eram abordados os conteúdos relacionados à mesma, por isto os docentes não 

dominavam os conhecimentos geométricos (LORENZATO, 1995). 

Já para Pavanello (1993), o abandono no ensino da Geometria no Brasil é mais 

evidente nas escolas públicas, principalmente após a promulgação da Lei 56927/71 criada em 

1971, lei essa que concedia aos professores a liberdade para elaborar seu programa de acordo 

com a necessidade dos discentes, mas essa “tal liberdade” que a lei concedia, fez a Geometria 

ficar esquecida; como os professores não possuíam formação específica, acabavam se sentido 

inseguros para trabalhar conteúdos geométricos, passando a priorizar os conteúdos algébricos 

e aritméticos durante o ano letivo, e consequentemente, acabavam colocando os estudos 

geométricos para segundo plano, sendo abordados apenas no final do ano letivo, o que 

ocasionava em falta de tempo para que esses conteúdos viessem a ser trabalhados na sala de 

aula. 

No cenário atual, o ensino que mais se destaca é aquele em que os alunos decoram e 

reproduzem mecanicamente as fórmulas sem que sejam assimilados os conceitos matemáticos 

envolvidos, esse panorama ainda é reflexo da liberdade que a Lei 56927/71 concedia aos 

professores. Mas, essa conjuntura está mudando aos poucos, pois os educadores estão se 

conscientizando da importância do ensino da Geometria nas aulas de Matemática, e 
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estãorecorrendo à novas estratégias de ensino, com isso a resolução do problema vem aos 

poucos ganhando seu espaço no ensino da Geometria.   

A Geometria é um dos ramos mais antigos da Matemática, e em diversas situações da 

vida cotidiana está presente, possibilitando uma interpretação mais ampla do mundo a nossa 

volta; porém, essa riqueza de situações ainda está sendo pouco explorada e consequentemente 

faz aumentar o fraco desempenho na área por parte do alunado, fazendo com que esses 

cheguem ao Ensino Médio sem dominar os conceitos básicos geométricos. 

Nesse sentido, podemos perceber que é importante relacionar o cotidiano com o 

conteúdo matemático, de forma a fornecer uma autonomia para o discente aprender a resolver 

as situações vividas por eles no seu dia a dia. 

Lorenzato (1995), quanto à relevância do ensino de Geometria, aponta que:  

 

Na verdade, para justificar a necessidade de se ter a Geometria na escola, bastaria o 

argumento de que sem estudar Geometria as pessoas não desenvolvem o pensar 

geométrico ou o raciocínio visual e, sem essa habilidade, elas dificilmente 

conseguirão resolver as situações de vida que forem geometrizadas. [...] ( 

LORENZATO, 1995, p.5). 

 

No entanto, para desenvolver o pensamento geométrico não basta trabalhar apenas 

conteúdos, mas depende de como serão trabalhados para que possibilite ao aluno explorar e 

descrever as propriedades de forma que contribua para o desenvolvimento da capacidade de 

abstrair e generalizar, consequentemente desenvolvendo a percepção do mundo à sua volta. 

Pensando nisso Romanatto (2012) defende a resolução de problemas como uma forma de 

fazer o alunado pensar e conseguir encontrar uma solução. Esse processo de ensino 

desenvolve diferentes capacidades no ensino/aprendizagem da Matemática sendo eles: 

“criatividade, intuição, imaginação, iniciativa, autonomia, liberdade, estabelecimento de 

conexões, experimentação, tentativa e erro, utilização de problemas conhecidos, interpretação 

dos resultados, etc.” (ROMANATTO, 2012, p. 303). 

Percebemos que as dificuldades que os alunos apresentam com relação aos conteúdos 

geométricos acontecem por vários fatores, e um deles é a falta de motivação no ensino de 

Geometria; esse panorama também é reflexo da falta de práticas inovadoras. Por esses e 

outros motivos oensino de Geometria precisa ser trabalhado a partirde práticas que 

possamdesenvolver no alunado o pensamento geométrico, deforma que os mesmos se sintam 

motivados no processo de aprendizagem, para que assim possam adquirir diferentes 

capacidades e desenvolver a percepção do mundo a sua volta. 
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2.1.1 Como os documentos oficiais abordam o ensino deGeometria 
 

A partir dessa breve introdução sobre as causas pelas quais a Geometria foipouco 

valorizada, observamosque vários fatores colaboraram para que o Ensino de Geometria no 

Brasil, no decorrer das décadas, obtivesse essa desvalorização, que ainda pode ser percebida 

nos dias atuais, assim exemplificando: os conteúdos geométricos sendo ensinados sem 

despertar no aluno o interesse e a motivação, na maioria das vezes. Porém, existem várias 

causas que levam as novas gerações de educadores a valorizar os conhecimentos geométricos 

no processo de ensino/aprendizagem, um desses é a publicação de documentos que orientam 

as práticas no ensino da Matemática. 

Atualmente a educação brasileira utiliza alguns documentos básicos que têm como 

objetivo nortear os professores de todo o país. Entre as recomendações que estes documentos 

oferecem estão as reflexões, planejamentos e práticas para o ensino.Entre esses documentos 

estão: os Parâmetros Curriculares Nacionais(Ensino Médio) (PCNEM), as Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), os Referenciais Curriculares para o 

Ensino Médio da Paraíba (RCEM/PB) e a proposta apresentada pelo governo em abril de 

2018, a Base Nacional Comum Curricular (Ensino Médio) (BNCC). 

No ano 2000 foram implantadas novas propostas para o desenvolvimento das 

competências e habilidades que subsidiam a última etapa da educação básica no Brasil 

(Ensino Médio), com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacional para o Ensino 

Médio (PCNEM) (BRASIL, 2000), essa contribuição estabelece a organização do 

aprendizado no Ensino Médio, direcionado para a tentativa de produzir o conhecimento 

efetivo e com significado, manifestando a busca pela interdisciplinaridade e contextualização 

e ao mesmo tempo desenvolvendo as competências humanas. 

Segundo os PCNEM (BRASIL, 2000) a proposta principal para o ensino da 

Matemática é: 

 

[...] ajuda a estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo, porém também 

desempenha um papel instrumental, pois é uma ferramenta que serve para a vida 

cotidiana e para muitas tarefas específicas em quase todas as atividades humanas 

(BRASIL, 2000, p. 40). 

 

Como a proposta é tornar a aprendizagem Matemática efetiva e com significado para o 

aluno, já que a Matemática é considerada uma ferramenta que serve para quase todas as 

atividades da vida cotidiana, os (PCNEM) (BRASL, 2000) dizem que, para que a Matemática 
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possa resultar em um ensino real e com significado, é essencial o desenvolvimento das 

competências e habilidades, pois são elas que possibilitam a formação geral do indivíduo. Os 

PCNEM destacam três subáreas da Matemática que estão especialmente ligadas às aplicações 

da mesma, sendo elas: Números e álgebra; Geometria; Estatística e probabilidade. 

Segundo os PCNEM (BRASIL, 2000), na subárea que aborda a Geometria, as 

competências a serem desenvolvidas com um trabalho adequado, onde os alunos usam as 

formas e propriedades geométricas na representação e visualização do mundo, são as 

habilidades de visualização, desenho, argumentação lógica e de aplicação. 

Esse documento não traz orientações mais específicas sobre os conteúdos que devem 

compor o currículo do professor, por isso justificaríamos a implementação de um novo 

documento anos mais tarde. 

Em 2002, apenas 2 anos depois dos PCNEM,foram implementadas as reformas 

educacionais dirigidas para os professores, coordenadores e dirigentes escolares do Ensino 

Médio, as chamadas Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PNC+), essas orientações procuram complementar e ampliar os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), além disso, explicitam algumas 

formas para organizar, conduzir e avaliar a aprendizagem. O PCN+ também é definido como 

instrumento que encaminha o aperfeiçoamento do trabalho dos professores, buscando 

contribuir a efetuação das reformas educacionais defendidas pelo Conselho Nacional de 

Educação (BRASIL, 2002). 

Para o ensino da Matemática, na etapa final da escolaridade básica (Ensino Médio), 

esse documento diz que: a Matemática se faz necessária em uma grande diversidade de 

situações da vida cotidiana. Segundo o PCN+ (BRASIL, 2002), 

 

[...] a Matemática deve ser compreendida como uma parcela do conhecimento 

humano essencial para a formação de todos os jovens, que contribui para a 

construção de uma visão de mundo, para ler e interpretar a realidade e para 

desenvolver capacidades que deles serão exigidas ao longo da vida social e 

profissional (BRASIL, 2002, p. 111). 

 

Por isto, o PCN+ defende que o ensino desta aconteça de uma forma contextualizada 

para que possa desenvolver as competências e habilidades, preparando o jovem para situações 

e desafios no âmbito escolar, profissional ou no exercício da cidadania. Segundo o PCN+ 

(BRASIL, 2002), 
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Aprender Matemática de uma forma contextualizada, integrada e relacionada a 

outros conhecimentos traz em si o desenvolvimento de competências e habilidades 

que são essencialmente formadoras, à medida que instrumentalizam e estruturam o 

pensamento do aluno, capacitando-o para compreender e interpretar situações, para 

se apropriar de linguagens específicas, argumentar, analisar e avaliar, tirar 

conclusões próprias, tomar decisões, generalizar e para muitas outras ações 

necessárias à sua formação (BRASIL, 2002, p. 111). 

 

O PCN+ (BRASIL, 2002) também apresenta um conjunto de temas que possibilita o 

desenvolvimento das competências almejadas, sendo estes três temas estruturadores: Álgebra: 

números e funções; Geometria e medidas; Análise de dados. Cada um desses é organizado em 

linguagens, conceitos e procedimentos. 

Para o tema estrutural que aborda a Geometria são propostas quatro unidades 

temáticas: Geometria Plana, Geometria Espacial, Métrica e Geometria Analítica. Todas essas 

possuem dois tipos de propriedades: as formas que são marcadas pela identificação de 

propriedades e as medidas que tem como foco quantificar comprimentos áreas e volumes. 

Segundo o PCN+ (BRASIL, 2002), 

 

A Geometria, na perspectiva das medidas, pode se estruturar de modo a garantir que 

os alunos aprendam a efetuar medições em situações reais com a precisão requerida 

ou estimando a margem de erro. Os conhecimentos sobre perímetros, áreas e 

volumes devem ser aplicados na resolução de situações-problema (BRASIL, 2002, 

p. 124). 

 

As unidades temáticas referentes à Geometria Espacial e a Métrica propõem alguns 

conteúdos que mais se aproximam da nossa linha de pesquisa, são eles: os Elementos dos 

Poliedros; Áreas e volumes. 

As competências propostas para essas unidades podem fazer o aluno avançar na 

construção do conhecimento matemático, adquirindo uma visão sistematizada da Geometria, 

proporcionado uma linguagem e raciocínio mais adequado para o seu desenvolvimento, uma 

vez que essas proporcionam a compreensão e ação sobre a realidade, utilizam propriedades 

geométricas para medir comprimento, áreas e volumes em situações reais (BRASIL, 2002). 

Portanto, podemos concluir que os PCN+ foram implantados com o intuito de 

complementar (ampliar)as orientações contidas nos PCNEM, no sentido de melhorar o 

ensino, já que auxilia o professor na escolha de conteúdos; na escolha metodológica; na 

organização, condução e avaliação da aprendizagem. Além disso, traz meios para a formação 

continuada dos professores. 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) (BRASIL, 2006) foram 

criadas no ano de 2006 com intuito de construir uma identidade na terceira etapa da educação 
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básica brasileira (Ensino Médio), apresentando um conjunto de reflexões que alimenta as 

práticas docentes. Para isso destacam-se dois aspectos, o primeiro deles foca no 

desenvolvimento do aluno, como na formação da ética e do pensamento crítico, preparando 

esse aluno para o mundo; o segundo propõe uma organização no currículo, tendo em vista a 

necessidade de reconstruir os procedimentos envolvidos na produção dos conhecimentos. Por 

isto, este documento leva em consideração três aspectos para a escolha do conteúdo: a forma 

de trabalhá-los; o projeto pedagógico e a organização curricular. 

Nesse sentido, nas OCEM (BRASIL, 2006), é priorizada a qualidade do processo e 

não a quantidade de conteúdos. Os objetos de estudo básicos estão organizados em quatro 

blocos: Números e operações; Função; Geometria; Análise de dados e probabilidade. 

O bloco que aborda o estudo de Geometria destaca que esses conteúdos devem 

promover no aluno o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas vivenciados no 

cotidiano, possibilitando a consolidação da Geometria como sendo essencial. Nas OCEM 

(BRASIL, 2006) esse estudo apresentado se divide em dois aspectos: a Geometria que leva à 

trigonometria e a Geometria que envolve os cálculos de comprimentos, área e volume. 

 Com relação às grandezas geométricas, como área, perímetro e volume, as OCEM 

(BRASIL, 2006) orientam que as atividades propostas devem proporcionar a consolidação 

dos conceitos para que os alunos consigam perceber os processos que levam a definição das 

fórmulas, evitando sua simples apresentação. 

As OCEM (BRASIL, 2006) destacam que,  

 

O princípio de Cavalieri deve ser tomado como ponto de partida para o estudo de 

volumes de sólidos (cilindro, prisma, pirâmide, cone e esfera), permitindo ao aluno 

compreender o significado das fórmulas (BRSIL, 2006, p. 76). 

 

Além disso, 
 

No trabalho com as áreas das superfícies de sólidos, é importante recuperar os 

procedimentos para determinar a medida da área de alguns polígonos, facilitando a 

compreensão das áreas das superfícies de prismas e pirâmides (BRASIL, 2006, 

p.76). 

 

 De modo geral as OCEM complementamos documentos apresentados 

anteriormente,na medida em que visam maiores contribuições para o ensino ao propor uma 

organização no currículo, destacandoa necessidade de uma reformulação para as melhorias. 

Ainda no ano de 2006 foi implantado os Referenciais Curriculares para o Ensino 

Médio da Paraíba (RCEM/PB) (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 2006) que 

enfatizam não apenas o caráter instrumental e formativo, mas integra a Matemática com a 
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Ciência da Natureza para ampliar as competências e habilidades a serem desenvolvidas, 

norteando o professor sobre o que ensina, o que os alunos precisam saber e quais capacidades 

desenvolver.Os RCEM/PB são baseadosem documentos oficiais como: as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) e as Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (OCEM). 

Os RCEM/PB dividem o ensino da Matemática em três eixos estruturadores que 

orientam a seleção de conteúdos, levando em conta as competências e habilidades que devem 

ser desenvolvidas no Ensino Médio, são eles: Álgebra: Números e Funções; Geometria e 

Medidas; Análise de Dados. 

Quanto ao eixo que orienta o ensino da Geometria nos RCEM/PB, corroboram com o 

já exposto nos documentos oficiais de ordem nacional quando defendem o uso da Geometria 

no ensino, pois reconhecem que esse conhecimento possibilita aos estudantes resolver 

problemas práticos, “como se orientar no espaço, estimar e comparar distâncias percorridas, 

reconhecer propriedades de formas geométricas básicas, saber calcular comprimentos, áreas e 

volumes destas formas” (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 2006, p. 76). Também 

destacamos que no âmbito da Geometria o estudo é divido em duas partes, uma delas é 

marcada pela identificação de propriedades; a outra tem como foco principal quantificar 

comprimentos, área e volume. 

 Segundo os RCEM/PB (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 2006, p. 79) “a 

proposta é que este estudo seja dividido nos três anos do Ensino Médio, de modo a 

proporcionar aos educandos uma vivência mais frequente com os conceitos e as relações 

geométricas”. 

 Os RCEM/PB ainda destacam as propostas de organização dos conteúdos dos eixos 

estruturadores que devem ser abordados em cada uma das três series do Ensino Médio para o 

desenvolvimento das competências. Os conteúdos geométricos que envolvem os cálculos de 

área, perímetro de figuras planas; comprimento, área e volume de figuras espaciais, como 

Poliedros e Prismas, estão sendo propostos para a segunda série do Ensino Médio, destacando 

como habilidades a serem desenvolvidas “utilizar propriedades geométricas para medir, 

quantificar e fazer estimativa de comprimento, área e volume em situações reais relativas” 

(GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 2006, p. 86). 

 Então,verificamos que os RCEM/PB também apresentam complementações aos 

documentos anteriores, uma vez que possibilita uma maior organização dos conteúdos a 
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serem abordados, pois propõem uma lista de conteúdos que devem ser trabalhados em cada 

um dos eixos estruturadores divididos em cada uma das três serie do Ensino Médio e também 

apresenta as habilidades a serem desenvolvidas em torno de cada conteúdo, vale ressaltar que 

esse documento é especifico para o Ensino da Paraíba. 

Na versão apresentada em abril de 2018 da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

para o Ensino Médio é observada uma proposta de caráter normativo de referência nacional 

para a formação dos currículos dos sistemas e das redes escolares. 

O foco da BNCC (BRASIL, 2018) para a Matemática no Ensino Médio é a construção 

do conhecimento matemático aplicado à realidade, levando em conta as diferentes vivências 

do dia a dia do alunado, para que assim seja aplicado um grau de dificuldade adequado, com o 

propósito de desenvolver habilidades relativas aos processos de investigação e resolução de 

problemas. 

Na BNCC (BRASIL, 2018), as habilidades estão organizadas segundo as unidades e 

conhecimento: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e 

Estatística; porém, para o Ensino Médio a esses campos da Matemática foram adotadas ideias 

ainda mais consistentes, definidas em um conjunto de pares para cada uma das unidades: 

variação e constância; certeza e incerteza; movimento e posição; relações e inter-relações. 

Em relação às orientações que envolvem as competências para o ensino de poliedros e 

de área na Geometria como um todo, o documento destaca como habilidade a ser desenvolvida 

que o aluno deverá: “resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de 

volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos (cilindro e cone) em situações reais [...]” 

(BRASIL, 2018, p. 529), trazendo ainda como exemplos os cálculos para o gasto de material para 

forrações ou pinturas de objetos que tenham em seus formatos composições dos sólidos 

estudados; dessa forma, reforçam o caráter prático da Geometria para a formação do aluno. 

Partindo dessa habilidade, podemos perceber que a BNCC busca construir o 

conhecimento com significado para que os alunos desenvolvam certa autonomia na 

identificação dos conceitos e procedimentos matemáticos necessários para resolver problemas 

aplicados à realidade. 

Todos esses documentos, citados de forma geral, se complementam de maneira a 

tornar o ensino mais completo, oferecem subsídios teóricos e metodológicos para orientar os 

professores de forma a direcionar o conhecimento matemático que os alunos devem adquirir 

ao longo do Ensino Médio, desenvolvendo o pensamento geométrico, relacionando as 

capacidades determinadas para essa fase de escolaridade onde o aluno tenha a capacidade de 

captar e interpretar informações do mundo a sua volta, proveniente da Matemática.  
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2.2 O Ensino de Matemática por meio da Modelagem Matemática 

 

A proposta que a Modelagem Matemáticaoferece é uma concepção de 

ensino/aprendizagem que tem como propósito não somente fazer com que os alunos 

compreendam melhor o conteúdo matemático, mas transmitir um procedimento de ensino em 

que o discente passa a ser um sujeito ativo no processo da aprendizagem.  

Segundo o entendimento e concepção dos autores Biembengut e Hein (2011),a 

Modelagem Matemáticaé a “arte de expressar por intermédio de linguagem matemática 

situações-problemas de nosso meio” (BIEMBENGUT; HEIN, 2011, p. 8); portanto esta é 

considerada a Matemática gerada a partir de problemas da realidade que necessitam de um 

estudo organizado e detalhado, para que possamos agir e explicar as indagações ou 

curiosidades sobre o observado, transformando situações do cotidiano em objeções 

matemáticas para poder solucionar a problemática explicando a sua causa. 

Para D`Ambrósio (2002 apud BRAGANÇA, 2009, p.29): “a modelagem matemática é 

a matemática por excelência. As origens das ideias centrais da matemática são o resultado de 

um processo que procura entender e explicar fatos e fenômenos observados na realidade [...]”. 

Para Bassanezi (2002) a Modelagem Matemática, 

 

É uma forma de abstração e generalização com a finalidade de previsão de 

tendências. A modelagem consiste, essencialmente, na arte de transformar situações 

da realidade em problemas matemáticos cujas soluções devem ser interpretadas na 

linguagem usual (BASSANEZI, 2002, p. 24). 

 

Sendo assim, a Modelagem Matemática é qualquer representação da realidade que 

possibilite a interpretação e contextualização da situação por meio do conhecimento 

matemático. Para Christofoletti (1990 apud SANTANA, 2013, p. 9): “a modelagem consiste 

em uma série de procedimentos que visam representar a realidade de forma simplificada com 

o objetivo de estudar um aspecto ou um conjunto de aspectos dela [...]”. 

Por isso é um processo de ensino que desenvolve diferentes capacidades no 

ensino/aprendizagem da Matemática, sendo eles: “criatividade, intuição, imaginação, 

iniciativa, autonomia, liberdade, estabelecimento de conexões, experimentação, tentativa e 

erro, utilização de problemas conhecidos, interpretação dos resultados, etc.” (ROMANATTO, 

2012, p. 303).  

Pretendemos desenvolver a ideia de Modelagem Matemática usando modelos como 

caminho para representar algo já conhecido e interpretar e compreender o problema de 

situação real, em geral esse problema “requer uma formulação matemática detalhada” 
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(BIEMBENGUNT; HEIM, 2011, p.12). 

Para Biembengut e Hein (2011, p.12) “um modelo pode ser formulado em termos 

familiares, utilizando-se expressões numéricas ou fórmulas, diagramas, gráficos ou 

representações geométricas, equações algébricas, tabelas, programas computacionais etc.”. 

O modelo é a forma que usamos para representar o conhecimento construído a partir 

de situações do mundo real, envolvendo conceitos matemáticos, que em geral requer uma 

formulação detalhada do fenômeno em questão. 

Nesse contexto, iremos trabalhar com a Modelagem Matemática, especificamente com 

a Geometria que está implícita no favo de mel, com o intuito de se aprofundar nas concepções 

dessa na vivência educacional e poder conhecer um pouco mais sobre a Matemática que está 

envolvida no favo de mel produzido pelas abelhas. A Modelagem Matemática na vivência das 

abelhas mostra como é surpreendente a vida desse inseto tão pequeno, mas que em sua função 

traz grandes conhecimentos tanto sobre sua vivência na natureza, quanto da Matemática 

principalmente quando envolve a Geometria do favo. 

A Geometria que está implícita na produção do favo das abelhas é um exemplo prático 

a ser representado e analisado. De acordo com Biembengut e Hein (2011), o favo é usado 

como depósito de mel e berço para a prole, e é composto por alvéolos de base hexagonal com 

apenas 0,3mm de espessura, suportando até 30 vezes o seu peso. O favo é formado por 3 

losangos e 6 hexágonos. Toda essa formação parte da lei do mínimo esforço para obter o 

máximo rendimento, por isso a forma apresenta o máximo volume para o mínimo de cera 

usada, também vale ressaltar que o favo possui o formato de um prisma hexagonal. 

Diante das informações que tratam de explicar a metodologia de ensino que envolve a 

vivencia das abelhas, pretendemos apresentar a Matemática de uma forma criativa e 

desenvolver a aprendizagem contextualizada para o aluno. 

 

2.2.1 O ensino por meio daModelagem Matemática nos documentos oficiais 

 

Os documentos oficiais recomendados pela Secretaria de Educação Básica apresentam 

caminhos que auxiliam no avanço do ensino/aprendizagem, valorizando a abordagem em 

situações da vida cotidiana, envolvendo a investigação e criatividade para quea aprendizagem 

no Ensino Médio aconteça de maneira mais consistente e um desses caminhos é a 

“Modelagem Matemática”. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) não trazem a 

abordagem de Modelagem Matemática, masdefendem a resolução de problemas como uma 
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importante estratégia para o ensino, como uma forma de desenvolver a aprendizagem 

Matemática no Ensino Médio de forma que seja muito mais que memorização de fórmulas; 

segundo os PCNEM (BRASIL, 2000, p. 41) o conhecimento matemático deve estar vinculado 

ao domínio de saber fazer a Matemática e de um saber pensar matemático para desenvolver 

esse domínio, 

 

Passa por um processo lento trabalhoso, cujo começo deve ser uma prolongada 

atividade sobre resolução de problemas de diversos tipos, com o objetivo de elaborar 

conjecturas, de estimular a busca de regularidades, a generalização de padrões, a 

capacidade de argumentação, elementos fundamentais para o processo de 

formalização do conhecimento matemático e para o desenvolvimento de habilidades 

essenciais à leitura e interpretação da realidade e de outras áreas do conhecimento 

(BRASIL, 2000, p. 41-42). 

 

Os PCN+também não abordam o uso da Modelagem Matemática, mas defendem a 

resolução de problemas como sendo peça essencial no ensino da Matemática. Segundo os 

PCN+ (BRASIL, 2002), 

 

Na resolução de problemas, o tratamento de situações complexas e diversificadas 

oferece ao aluno a oportunidade de pensar por si mesmo, construir estratégias de 

resolução e argumentações, relacionar diferentes conhecimentos e, enfim, perseverar 

na busca da solução. E, para isso, os desafios devem ser reais e fazer sentido 

(BRASIL, 2002, p 113). 

 

Nesse caso percebemos que os PCN+ (BRASIL, 2002) defendem a resolução de 

problemas para o aprendizado do aluno, já que preparam o aluno para continuar aprendendo, 

como também constrói visões do mundo social ou do trabalho. 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) (BRASIL, 2006) 

defendem as ideias socioconstrutivistas, em que a aprendizagem acontece quando o próprio 

aluno é construtor de seu conhecimento matemático a partir de resoluções de problemas, e o 

professor é mediador do ensino/aprendizagem responsável pela sistematização do novo saber. 

Segundo as OCEM (BRASIL, 2006,) O uso da Modelagem Matemática é o caminho 

para se trabalhar a Matemática na escola, já que essa metodologia desenvolve a habilidade de 

transforma problemas reais em problemas matemáticos. Assim: “a Modelagem Matemática, 

percebida como estratégia de ensino, apresenta fortes conexões com a ideia de resolução de 

problemas apresentada anteriormente” (BRASIL, 2006, p. 84). 

Ainda articulando a ideia de Modelagem Matemática, as Orientações Curriculares para 



28 

o Ensino Médio abordam a alternativa de trabalhar com projetos. Segundo as OCEM 

(BRAIL, 2006) “um projeto pode iniciar a partir de um problema real de forma que favoreça a 

criação de estratégias e organização do conhecimento escolar para promover reflexões”. 

Para as OCEM (BRASIL, 2006) essa metodologia de trabalho, 

 

Pode ser muito educativa ao dar espaço para os alunos construírem e socializarem 

conhecimentos relacionados a situações problemáticas significativas, considerando 

suas vivências, observações, experiências, inferências e interpretações. [...] pode 

possibilitar aos professores colocar em ação aulas investigativas, as quais permitem 

aos alunos o rompimento do estudo baseado em um currículo linear. Eles terão uma 

maior chance de ampliar seu raciocínio, rever suas concepções e superar suas 

dificuldades. Passarão a perceber a Matemática como uma construção sócio-

histórica, impregnada de valores que influenciam a vida humana, aprenderão a 

valorizar o processo de criação do saber (BRASIL, 2006, p. 85-86). 

 

Todos esses fatos nos fazem perceber a importância de utilizar a Modelagem 

Matemática como estratégia de ensino/aprendizagem e como metodologia para desenvolver a 

resolução de problemas na sala de aula. 

Há outros documentos que defendem o uso de resolução de problema no Ensino 

Médio, porém não é evidente o uso do termo Modelagem Matemática. Os Referenciais 

Curriculares para o Ensino da Matemática (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 2006) 

resguardam o uso de procedimentos e métodos que desenvolvam a distinção entre modelo e 

realidade, interpretação e fenômeno, onde o domínio de conceitos e dos conhecimentos 

matemáticos deve ser desenvolvido, promovendo a investigação e compreensão como 

competências da Matemática, ao que diz respeito à capacidade de utilizar conceitos e 

procedimentos para resolução de situações problemas. 

Nessa metodologia de ensino/aprendizagem o aluno é considerado o ponto de partida; 

segundo os RCEM/PB (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 2006, p. 94) “a 

participação do educando na elaboração de seu conhecimento é um dos pontos fundamentais 

na concepção atual de aprendizagem”.  

Conforme os RCEM/PB (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 2006), o 

problema se caracteriza como: 

 

Uma situação que desafia o educado a refletir, a levantar hipóteses, a procurar 

caminhos para solucioná-lo, a buscar novas aplicações de conceitos e a aprofundar a 

compreensão do mesmo, a exercitar a criatividade, a generalizar propriedades, a 

descobrir outras soluções e a discuti-las, verificando as condições para que elas 

sejam validas (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 2006, p. 94-95). 
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Vale ressaltar que mesmo não evidenciando o uso da Modelagem Matemática, os 

RECM/PB defendem uma proposta que desenvolve competências semelhantes. 

Para a proposta da Base Nacional Comum Curricular (Ensino Médio) (BNCC) 

(BRASIL, 2018), a aprendizagem no Ensino Médio tem o foco de construir uma visão 

integrada da Matemática aplicada à realidade do aluno, resultando em todo o aproveitamento 

do potencial já construído por esse estudante, no entanto, para promover esse processo é 

necessário que o corpo discente seja estimulado a construir reflexões e abstrações de forma 

criativa, analítica, intuitiva, dedutiva e sistemática.  

Segundo a BNCC (BARSIL, 2018), para que esse propósito de aproveitar todo o 

potencial construído por esse alunado seja concretizado, os estudantes devem desenvolver 

habilidade relativa aos processos de investigação na resolução de problemas. 

Diante dessas informações com exceção das OCEM, podemos verificar que mesmo 

sem estar evidente o uso da Modelagem Matemática, os outros documentos que auxiliam o 

Ensino Médiolevantam muitas reflexões sobre a resolução de problemas como uma didática a 

ser usada no ensino. Além disso, é perceptível a semelhança entre as didáticas usadas por 

esses documentos na resolução de problemas com a abordada na Modelagem Matemática. 

 

2.2.2 Resultados de algumas pesquisas já concluídas na área 

 

Este item tem o objetivo de fazer uma breve discussão sobre três pesquisas já 

concluídas na área da Modelagem Matemática voltada para o ensino da Geometria.  

A primeira pesquisa que fizemos a análise foi a da autora Marielen da Silva Costa, 

tendo como tema: “Possibilidades da Modelagem Matemática no Estudo das Abelhas” 

(COSTA, 2006). Trata-se de uma pesquisa que tem como foco principal a Modelagem 

Matemática como metodologia adotada para desenvolver o ensino/aprendizagem; para isso 

foram realizadas pesquisas bibliográficas e algumas contribuições pessoais no que se refere 

aModelagem Matemática no estudo das abelhas. Foi uma investigação realizada para 

apresentação de conclusão da monografia para obtenção do título de especialista em Educação 

Matemática  

O público alvo dessa averiguação é o professor, tendo como proposta buscar a 

melhoria da educação matemática e como foco a percepção de ensinar e educar 

matematicamente, articulando conhecimentos científicos com os da natureza. Segundo Costa 

(2006): “o professor, além de dominar o conhecimento Matemático, precisa conhecer estas 
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novas abordagens ao adotá-las na sua prática docente, entre as quais estão Etnomatemática, 

Modelagem e Modelação Matemática”. 

Foi possível observar a abordagem de vários conteúdos matemáticos, como: regra de 

três, função de 1º grau, coordenadas polares, trigonometria, progressão aritmética, sequência 

de Fibonacci e questões de história da matemática. 

De modo geral, segundo Costa (2006): por parte dos alunos e por parte do professor a 

Modelagem Matemática na vivência das abelhas desperta o interesse pelo assunto e faz abrir 

as portas para novas descobertas, o uso dessa pode despertar a compreensão, a qualidade e a 

participação dos alunos em sala de aula de forma abrangente. 

A segunda pesquisa analisada foi a do autor Jeison Rodrigo Reinheimer, com tema de 

pesquisa “O uso da Modelagem Matemática no Ensino da Geometria” (REINHEIMER, 

2011). Trata-se de uma investigação que apresenta a Modelagem Matemática como uma 

alternativa metodológica de ensino que favorece a aprendizagem da Geometria de forma 

significativa. Segundo Reinheiner (2011), “a escolha do modelo matemático baseia-se no 

conteúdo geométrico associado à realidade dos alunos, resultando na „construção do prédio 

novo‟ como sendo o modelo escolhido”.  

Esse estudo caracteriza-se como um “Estudo de Caso” realizado com discentes da 3ª 

série do Ensino Médio da EJA; realizando uma intervenção pedagógica a partir de coletas de 

dados e observações realizadas. A pesquisa origina-se como sendo uma dissertação para 

obtenção do grau de Mestre em Matemática; sendo os conteúdos abordados: Geometria Plana 

- cálculo de área, Geometria Espacial - cálculo de área e volume de prismas. 

Segundo Reinheimer (2011), com relação ao levantamento dos resultados, o que mais 

chamou a atenção fora à resistência por parte dos alunos com relação aos conteúdos 

geométricos, porém a medida que uma nova atividade era proposta a resistência diminuía, 

consequentemente houve um crescimento de conhecimento matemático diretamente 

relacionado aos conteúdos de Geometria. 

Segundo Reinheimer (2011), as contribuições deixadas por esse estudo são 

proporcionar: 

 

Uma maior interação, participação e coletividade no processo de aprendizagem [...] 

fazer relações do conhecimento científico, com os conhecimentos adquiridos fora do 

ambiente escola [...] permite o uso de metodologias de ensino alternativas que façam 

o aluno sentir-se motivado, incentivando-o a ser o transformador de seu próprio 

conhecimento (REINHEIMER, 2011, p. 90).  
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A terceira pesquisa que analisamos, de autoria de Elane Cristina dos Santos de 

Oliveira, tem como título: “Modelagem Matemática: uma alternativa pedagógica para o 

ensino da Geometria” (OLIVEIRA, 2013), esta faz uma investigação de como a Modelagem 

Matemática pode contribuir para o aprimoramento do ensino de Geometria de forma que 

valorize os conhecimentos prévios dos alunos, já que é explorado objetos do mundo físico 

(embalagens).  

Essa pesquisa foi realizada com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental em uma 

escola pública; destinando-se a professores e a discentes do curso de Licenciatura em 

Matemática e a todos que tem interesse pelo tema, já que contribui para reflexões e benefícios 

que a Modelagem Matemática pode trazer para o ensino da Matemática e em particular da 

Geometria e da educação; trata-se de uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso 

(Monografia) em Licenciatura em Matemática.  

No desenvolvimento dessa pesquisa, a autora faz uma abordagem da metodologia 

usada por ela em situações do cotidiano. Os conteúdos abordados pela atividade aplicada são: 

Poliedros - reconhecem os elementos de poliedro, Figuras Planas - área e perímetro e Figuras 

Espaciais - área e volume de poliedros. 

Segundo Oliveira (2013), 

 

Na aplicação da atividade investigativa, mudanças significativas aconteceram, pois 

houve um envolvimento com o tema em estudo, identificação e formulação do 

problema com possíveis soluções e a correlação da Matemática com diversas áreas 

do conhecimento (OLIVEIRA, 2013, p. 31). 

 

Observou-se que o ensino por meio da Modelagem Matemática pode se adaptar a 

realidade e as experiências dos alunos, buscando com isso aumentar o nível de abstração. 

Logo, podemos perceber que a modelagem pode ser uma alternativa para o ensino de 

Geometria, já que possibilita o desenvolvimento da capacidade de analisar situações e tomar 

decisões, ampliando o saber nesta área de forma mais atraente. 

De modo geral, as pesquisas consultadas consideram que a Modelagem Matemática, 

envolvida na construção de conceitos matemáticos, apresenta resultados satisfatórios que 

podem ser constatados através da motivação do alunado, do envolvimento deles com a 

atividade e na compreensão do conteúdo estudado, aumentando assim o percentual de acertos. 
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3 A PROPOSTA DE ENSINO: A SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

3.1 Análise da abordagem do conteúdo proposto no livro didático 

 

A análise do livro didático foi realizada de acordo com as orientações didáticas 

metodológicas estabelecidas pelos documentos oficiais em relação ao conteúdo de Poliedros 

acerca do cálculo de área, perímetro e volume de Prismas no livro didático “Matemática: 

Interação e Tecnologia”, da 3ª série do Ensino Médio do autor Balestri (2016). 

O livro didático aborda o conteúdo de Poliedros no 2º capítulo em 39 páginas, 

contemplando nos Poliedros: Áreas de figuras planas; Prismas, Área da superfície de um 

prisma, Volume de um prisma; Pirâmides, Áreas da superfície de uma pirâmide, Volume de 

pirâmide; Tronco de pirâmide. No entanto, iremos explorar especificamente apenas o estudo 

de Prismas, no qual são dedicadas 13 páginas do 2º capítulo. 

 O autor inicia o capítulo com uma imagem da formação rochosa da calçada dos 

gigantes, na Irlanda do Norte (figura 1), apresenta um pequeno texto sobre algumas 

curiosidades como a lenda que cerca o surgimento dessa formação rochosa, e depois como as 

pedras se assemelham com os sólidos geométricos conhecidos como prismas; em seguida, o 

autor destaca o processo de resfriamento da lava que produziu um padrão quase regular de 

fissuras, as colunas de pedra assemelhando-se ao sólido geométrico conhecido como prismas, 

onde há predominância do formato hexagonal na base das colunas rochosas. Dessa forma, o 

autor tenta evidenciar que os Prismas também podem ser encontrados tanto no cotidiano, 

como na natureza.  
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Figura 1 – Apresentação do capítulo 

 

Fonte: Balestri (2016, p. 36-37) 

 

Ainda na página de apresentação do capítulo, o autor destaca um quadro: “Nesta 

unidade você vai...” onde estão citados todos os objetivos propostos para esse capítulo, 

podemos destacar aqui objetivos propostos para o estudo de Prismas, são eles: Calcular a área 

superficial de prismas; Calcular o volume de prismas.  

Os PCNEM recomendam que a Geometria tenha o papel formativo para que o aluno 

desenvolvao pensamento geométrico e assim possa representar e visualizar as informações do 

mundo que o cerca (BRASIL, 2000).  

 Ao iniciar o estudo de Prismas, o autor apresenta algumas caixas decorativas que 

lembram o formato de Prismas, buscando remeter aos formatos dos objetos presentes na vida 

cotidiana (figura 2). 
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Figura 2 – Início do estudo de prismas: Caixas decorativas 

 

Fonte: Balestri (2016, p. 54) 

 

 Em seguida, para obter uma figura geométrica espacial denominada de prisma, o autor 

sugere que imaginemos dois planos distintos e paralelos α e β, como um polígono convexo 

contido em α e uma reta r concorrente aos planos.  Logo depois, pede que seja feita a união de 

todos os segmentos de reta paralelos a r com uma extremidade no polígono e outra no plano β 

(figura 3). Logo em seguida é definido os elementos do prisma como: Bases, Arestas das 

bases, Faces laterais e Altura. 

  



35 

Figura 3 – Construção de um prisma 

 

Fonte: Balestri (2016, p. 54) 

 

No final da folha o autor destaca que nem sempre os prismas estarão apoiados sobre 

suas bases, ressaltando que eles também podem ficar apoiados sobre uma de suas faces 

laterais, ou ainda nem estarem apoiados sobre uma de suas faces. 

O autor também explica algumas definições para classificar os Prismas de acordo com 

suas características. Como, por exemplo, como classificar Prismas em reto ou Prisma oblíquo, 

logo depois mostra como denominamos os Prismas de acordo com o número de lados do 

Polígono que compõe a base; explica também que se a base do prisma reto é um polígono 

regular, dizemos que o prisma é regular, um prisma que tem todas as faces no formato de um 

paralelogramo é chamado de paralelepípedo, e esse paralelepípedo pode ser classificado em 

paralelepípedo de base retangular ou paralelepípedo retângulo. Todas essas classificações 

estão acompanhadas de imagens para que o leitor consiga visualizar a definição das 

propriedades e suas características. 

Ao iniciar o estudo sobre Área da superfície de um prisma, o livro apresenta uma caixa 

decorativa no formato de um hexágono regular feito por um marceneiro, em seguida, são 

dadas as dimensões da caixa como a figura 4, para que os alunos possam calcular a área da 

superfície da caixa, e assim seja determinar quantos centímetros quadrados de madeira, no 

mínimo, são necessários para produzir esse tipo de caixa, desprezando o desperdício e a 
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espessura da madeira.  

 

Figura 4 – Área da superfície de um prisma 

 

Fonte: Balestri (2016, p. 55) 

 

 Para responder essa pergunta o autor diz que devemos calcular a área da superfície 

total dessa caixa, para isso é realizada a planificação da caixa, assim a área total é composta 

pela soma das 6 faces laterais, mais 2 vezes a área da superfície da base. Em seguida, é feita a 

apresentação de como se realizar os cálculos (figura 5). 

 

Figura 5 – Planificação e cálculo da área de um prisma hexagonal 

 

Fonte: Balestri (2016, p. 56) 

 

 O livro ainda dispõe de uma atividade resolvida na qual apresenta um paralelepípedo 

retângulo e pede para que seja determinada a medida de uma diagonal específica e a área total 
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do prisma. Com essa atividade o autor permite que o aluno visualize a figura geométrica e 

todos os passos, relembrando alguns conteúdos vistos em aulas anteriores como o Teorema de 

Pitágoras, para poder encontrar a medida da diagonal que corresponde à hipotenusa e a área 

total do paralelepípedo retângulo. 

 Para poder exercitar o que foi aprendido sobre Prismas e sobre o cálculo de área da 

superfície de prismas o livro traz duas páginas completas de atividades, algumas dessas 

atividades são desafios e produção textual, nessa o aluno precisa ter um pouco mais de 

atenção no momento de responder, a maioria das atividades permite que os alunos visualizem 

a figura geométrica e suas medidas e pede que seja denominado o prisma com uma 

determinada quantidade lados ou então determinar a área de algumas partes do prisma. 

No entanto, até o momento o que foi apresentado assemelha-se com o tradicional 

ensino, adotado por grande parte dos educadores que usam como padrão de ensino a 

apresentação da definição seguida de exemplos e exercícios. 

Os PCN+ (BRASIL, 2002) defendem o uso da resolução de problemas, pois para esse 

documento, a resolução de problemas exige outras informações além daquelas encontradas no 

problema, exigindo do aluno uma leitura cuidadosa e reflexiva envolvendo conhecimento, 

procedimentos e habilidades de diferentes áreas da Matemática, se desprendendo do 

conhecimento matemático específico, além disso, competências não são desenvolvidas 

quando o professor propõe apenas exercícios de aplicação dos conceitos e técnicas 

matemáticas. 

Ao iniciar o estudo sobre volume de um prisma, o livro traz uma situação do cotidiano 

onde é necessário saber o volume de água em uma piscina para colocar a dosagem correta de 

produtos para fazer a limpeza da água. Trazendo informações sobre doenças que são 

transmitidas em decorrência da utilização de piscinas que não recebem o tratamento correto 

da água. 

 Em seguida, o livro apresenta a ilustração de uma piscina no formato de 

paralelepípedo retangular e suas dimensões internas como comprimento, largura e 

profundidade. O livro ainda evidencia que nesse tipo de situação para representar a medida de 

volume é correto usar o metro cubico (m³) como unidade. Em seguida,olivro traz a resolução 

do problema detalhadamente. 

 Depois, é feita a demonstração da decomposição de um cubo cujas arestas medem 1u e 

o volume é igual a 1u.v., onde o cubo pode ser decomposto em cubinhos com arestas medindo  

1

𝑛
u e volume igual a 

1

𝑛
u. v (figura 5).No momento seguinte é feita a demonstração de como 
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denominar o volume de um paralelepípedo cujas arestas são valores reais positivos, nesse 

momento também é explicado que, como a base do paralelepípedo é um retângulo a fórmula 

para calcular o volume pode ser reduzida de V = c .l. h  para  V=(Ab). h. 

 

Figura 5 – Decomposição do cubo 

 

Fonte: Balestri (2016, p. 60) 

 

 O próximo momento acontece com a introdução do Princípio de Cavalieri, o livro traz 

um exemplo por meio de uma ilustração de figuras que retratam uma pilha com 1.500 folhas 

de papel A4. Em seguida, aparecem três pilhas de folhas em formatos diferentes para mostrar 

que independente de como as folhas estão empilhadas o volume vai sempre ser o mesmo, isso 

quando a altura não sofrer alterações (figura 6).  
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Figura 6 – Apresentação do Princípio de Cavalieri (1º exemplo) 

 

Fonte: Balestri (2016, p. 61) 

 

 Depois o livro ainda traz um segundo exemplo, onde aparecem dois sólidos de mesma 

altura apoiados em um plano horizontal, e um segundo plano horizontal paralelo ao primeiro 

plano determina duas regiões planas de mesma área (denominadas secções transversais), 

então o volume dos sólidos será igual (figura 7). 

 

Figura 7 – Apresentação do Princípio de Cavalieri (2º exemplo) 

 

Fonte: Balestri (2016, p. 61) 

 

No lado superior esquerdo da página, o autor aborda uma curiosidade que podemos 
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chamar de fato histórico, onde destaca um pouco sobre a vida acadêmica de Bonaventura 

Cavalieri e fala sobre o trabalho que mais o projetou, conhecido como Geometria 

indivisibilibus, no qual apresenta sua grande contribuição para a Matemática, o chamado 

Princípio de Cavalieri. 

Segundo as OCEM (BRASIL, 2006, p. 86) “a utilização da História da Matemática em 

sala de aula também pode ser vista como um elemento importante no processo de atribuição 

de significados aos conceitos matemáticos”.  No entanto, o autor do livro não faz uma 

abordagem aprofundada do contexto histórico e nem das demonstrações para validação do 

Princípio de Cavalieri, utiliza apenas os exemplos citados anteriormente para que os alunos 

possam visualizar o conceito do Princípio de Cavalieri, logo depois, o autor pede para que 

consideremos como verdadeiro, explicando que nessa unidade ele será usado apenas para 

simplificar o cálculo do volume de outros prismas. 

O autor ainda destaca o Princípio de Cavalieri como base para calcular o volume de 

um prisma qualquer. Então, é feita uma pequena demonstração semelhante ao segundo 

exemplo citado anteriormente, considerando desta vez um paralelepípedo retângulo e um 

prisma qualquer. Ficando definido que pelo Princípio de Cavalieri os sólidos que possuem a 

mesma área da base e a mesma altura possuirão o mesmo volume, dado por V = (Ab). h, 

definindo então que para calcular o volume de um prisma qualquer, basta multiplicar a área da 

base pela altura. A abordagem do livro para volume de prisma acontece de forma muito 

resumida, o livro não mostra novas figuras e generaliza a fórmula (figura 8). No entanto, 

vimos que conforme as OCEM (BRASIL, 2006), os alunos devem conseguir perceber os 

processos que levam a definição das fórmulas, o que implica em evitar a mera apresentação.  
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Figura 8 – Volume de um prisma qualquer 

 

Fonte: Balestri (2016, p. 61) 

 

Em seguida, o livro retoma ao contexto denominado “O Tratamento de Piscinas”,e 

nele fica evidente os tipos de tratamentos no processo de limpeza de uma piscina para 

minimizar riscos à saúde das pessoas. Dependendo da criatividade do professor esse contexto 

pode ser usado como um Modelo Matemático no Ensino de volume de Prismas, já que o livro 

não faz nenhuma abordagem com relação a questões problemas que levariam o alunado a 

pensar sobre a situação. 

Além disso, o livro ainda aborda duas atividades resolvidas, desta vez sobre volume de 

Prismas. A primeira atividade é bem simples, o aluno precisa apenas calcular o volume de 

água de um aquário para saber se o filtro usado é adequado. A segunda atividade não é tão 

simples como a primeira, pois a atividade traz um vaso de concreto no formato de um prisma 

hexagonal regular, e deseja que seja calculado o volume de concreto que será utilizado para 

construir cada um desses vasos. As duas atividades trazem a resolução bem detalhada, 

mostrando métodos como decomposição para melhorar a visualização do prisma.  

O livro também apresenta duas páginas de atividades (exercícios) que apresentam 

várias formas geométricas para calcular o volume, algumas dessas atividades estão 

relacionadas a objetos do cotidiano do aluno e em outras atividades requer que o aluno 

determine o volume de objetos que possuem níveis diferentes de profundidade, por exemplo, 



42 

uma piscina com mais de um nível de profundidade, e essa questão requer do aluno uma 

capacidade maior de interpretar a situação; existe também uma atividade de produção textual, 

onde é feita uma pergunta sobre o volume de um cubo com arestas que medem 10 cm e tem 

capacidade de um 1litro, a questão quer saber, se as arestas medissem a metade do seu 

tamanho a capacidade do cubo também seria a metade? Nessa atividade o aluno deve escrever 

um texto para justificar sua resposta. 

 Para finalizar a abordagem de Prismas nesse capítulo, o autor traz um novo contexto 

chamado “Nivelamento de um terreno”, onde o autor aborda uma situação do cotidiano que 

envolve a construção civil, mostrando que muitos estudos e ajustes devem ser feitos antes de 

os alicerces serem iniciados, e um desses ajustes é o nivelamento do terreno. O contexto 

evidencia também, uma das técnicas que são utilizadas para verificar o nível do terreno; 

técnica esta que apesar de simples é muito eficiente, para isso é usada uma mangueira 

transparente com água dentro e essa técnica serve para medir os desníveis de um terreno 

retangular com um declive, por exemplo. Para esse momento o autor destaca várias 

ilustrações que retratam a situação que está sendo evidenciada. No final de todo o contexto 

são feitas duas perguntas sobre a resolução do problema, onde a primeira pergunta é sobre a 

altura do desnível desse terreno, e a segunda pergunta, quantos metros cúbicos de terra serão 

necessários adicionar para que seja feito o nivelamento do terreno (figura 9). 
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Figura 9 – Nivelamento do terreno  

 

Fonte: Balestri (2016, p. 66) 

 

A partir desse contexto podemos verificar mais uma situação problema que envolve o 

cotidiano, no entanto esse tipo de didática quase nunca é utilizada nas aulas de Matemática, 

podemos classificar essa didática como sendo um Modelo Matemático que necessita de um 

tratamento matemático para solucionar o problema. 

Ao fazer essa análise no livro didático, percebemos que o livro traz dois contextos que 

podem fazer parte do cotidiano do aluno, levando-o arefletir sobre o assunto, mas esses 

contextos aparecem de forma muito resumida sem um aprofundamento nas situações 

problemas. As OCEM (BRASIL, 2006, p.81) “partem do princípio de que a aprendizagem se 

realiza pela construção dos conceitos pelo próprio aluno, quando ele é colocado em 
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situaçãode resolução de problemas”. O que nos leva a pensar que o livro poderia ampliar as 

discussões das ideias apresentadas para que a construção do conhecimento matemático 

aconteça de forma efetiva, sem a tradicional aplicação de fórmulas e lista de exercícios 

repetitivos presentes nos livros didáticos usados em sala de aula. 

Com relação aos exercícios presentes no livro didático, podemos dizer que está 

comtemplado o que é abordado no livro com relação aos conceitos de área e volume de 

prismas, porém possibilitam que a aprendizagem aconteça de forma mecânica usando um 

campo limitado do conhecimento matemático para poder responder os exercícios abordados 

pelo livro. O livro também apresenta algumas atividades resolvidas, desafios e produções 

textuais, onde o autor busca que os alunos possam ampliar o seu pensamento com relação ao 

conteúdo desenvolvendo a produção da escrita para explicar algum procedimento na 

resolução do problema, porém tudo ainda acontece de forma mecânica, pois as atividades 

resolvidas, desafios e produção textual têm características semelhantes. 

De modo geral, verificamos que a forma como o livro aborda o conteúdo de Prismas 

apresenta limitações no favorecimento da construção do conhecimento de modo efetivo. 

Mesmo abordando alguns contextos do cotidiano que possibilitam a reflexão sobre o 

conteúdo, percebemos que essa abordagem ainda acontece de forma superficial o que não 

remete a uma aprendizagem efetiva por parte dos alunos, já que o livro não explora a 

construção do conhecimento de forma consistente e nem utiliza a metodologia de resolução de 

problemas para promover a aprendizagem. 

 

3.2 Apresentação da sequência didática 

 

Neste item é apresentada a proposta de sequência didática associadaa pesquisa sobre 

Modelagem Matemática aplicada ao ensino. Para desenvolver o modelo usamos com 

referências o trabalho de Biembergut e Hein (2011), e em algumas partes da sequência 

fizemos adaptações de sites como: ClickpPB, Dia a Dia Educação, Toda Matemática. 
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Objetivos: 

 

Geral  

 Possibilitar a exploração de Prismas (perímetro, área e volume) utilizando a 

Modelagem Matemática voltada para a “geometria do favo e mel” como alternativa de 

ensino que desenvolve a compreensão, participação e a motivação do aluno na 

construção dos conceitos matemáticos de forma significativa.   

 

Específicos 

 

 Explorar a Matemática que está envolvida na natureza, aproximando o aluno do 

modelo do favo de mel; 

 Aprimorar os conceitos deárea, perímetro e volume de prisma, para melhorar o 

entendimento do aluno; 

 Estimular e despertar a curiosidade do aluno sobre o modelo abordado; 

 Desenvolver habilidades para resolver situações problemas. 

 

Conteúdo: Poliedro:área, perímetro e volume de Prismas.  

Ano: 3ª série do Ensino Médio  

Tempo estimado: 9 h/a 

Material necessário: Textos e atividades impressos, data show, vídeos, régua, caneta, 

recortes de EVA no formato de polígonos e tiras de cartolina. 

Desenvolvimento: 

1º etapa:  

Na primeira etapa da sequência didática partiremos de um texto (Apicultura- uma 

alternativa de emprego e renda familiar) que aborda a apicultura de uma forma geral e como 

geradora de emprego e renda familiar no Brasil, para que seja feita uma leitura compartilhada. 

O texto será entregue impresso. Em seguida, será feita a apresentação de um documentário 

(vídeo) que aborda a cultivo de mel, realizado pela Associação de Pequenos Agricultores 

(APA) da cidade Jacaraú-PB. 

Esse primeiro momento terá o propósito de evidenciar o quanto as abelhas são 

importantes e se destacam em diversas áreas do cotidiano como na geração de renda familiar 

em nossa região e na questão ambiental pelo fato de contribuírem para o equilíbrio do 

ecossistema.  
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TEXTO: Apicultura – uma alternativa de emprego e renda familiar
1
 

 

A relação do homem com as abelhas é bastante antiga. Esses insetos e seus produtos 

foram, e ainda são utilizados com fins alimentares, econômicos, culturais e religiosos, além de 

se constituírem nos principais agentes polinizadores das flores, aumentando a produção de 

frutos e sementes e a manutenção de comunidades animais associadas a essa flora. 

Esses pequenos insetos se constituem em um grupo bastante diverso, e que apresentam 

os mais variados níveis de organização social, onde se destacam as produtoras de mel 

pertencentes ao gênero Apis, também conhecidas no Brasil por “abelhas africanizadas”, 

“abelhas europa” ou “abelhas europeias”. Essas abelhas são criadas com a finalidade de 

obtenção de produtos como mel, pólen, própolis, cera e apitoxina, além de serviços de 

polinização dirigida, lazer ou atividade com fins educacionais. 

O mel produzido por essas abelhas tem sido o principal produto da pauta de 

exportação apícola brasileira, colocando o Brasil em uma posição de destaque no ranking 

mundial e se consolidando como um grande potencial para geração de renda familiar. 

No município de Jacaraú-PB, a apicultura vem se tornando uma atividade cada vez 

mais atrativa para o pequeno produtor, devido, entre outros fatores, a sua menor 

vulnerabilidade à seca, quando comparada ao cultivo de outras culturas agrícolas. A 

vegetação da nossa região proporciona uma floração rica para a polinização das abelhas, a 

exemplo da flor da vassoura de botão e do cajueiro que predomina nessa região. Como 

resultado, tem-se a produção de um mel com alto teor de pureza e bastante nutritivo, ou seja, 

um produto de qualidade com aceitação garantida no mercado consumidor, proporcionando a 

geração de renda familiar com a obtenção de bons lucros. 

Logo após a leitura do texto, faremos uma reflexão, para isso questionaremos os 

alunos, sobre: 

 Por qual razão as abelhas são tão importantes para a natureza? (já que a mesma é 

agente polinizador das flores pra a produção de frutos) 

 O que vocês conhecem sobre a apicultura? O que é apicultura?  

 Qual a finalidade de criar abelhas?  

 O Brasil ocupava uma posição de destaque no ranking mundial na exportação de mel. 

Qual a importância disso para o Brasil? 

 O que mais te chamou a atenção nesse texto? 

                                                 
1
 Autoria própria. 
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Em seguida, apresentaremos um vídeo que fala sobre a Associação de Pequenos 

Agricultores(APA). Depois da apresentação do vídeo questionaremos os alunos sobre: 

 Vocês conhecem alguém que trabalha com apicultura no nosso município? 

 Vocês conhecem qual a vegetação da nossa região que proporciona uma floração rica 

para a polinização das abelhas? (por causa desse fato produzimos o mel com alto teor 

de pureza) 

 Qual a importância da produção de mel para o nosso município? (Após, algumas 

respostas destacaremos que boa parte da produção é fornecida para programas do 

governo e consumida nas escolas da rede municipal) 

 

2º etapa:  

Na segunda etapa da sequência didática, almejamos desenvolver o conhecimento e a 

curiosidade com relação a vivências das abelhas, então para isso foi elaborado um pequeno 

texto que fala sobre como as abelhas se organizam em sociedade e são divididas conforme a 

função que exercem. Esse texto será apresentado aos alunos de forma impressa para que 

possamos fazer uma leitura coletiva. 

 

TEXTO: Curiosidades: Organização social das abelhas
2
 

 

As abelhas vivem em grandes sociedades, em plena produção uma colmeia chega a ter 

entre 60 a 80 mil abelhas aproximadamente, essas abelhas são extremamente organizadas e se 

dividem de acordo com a função que exercem: A abelha-rainha, abelha-operária e o zangão. 

Em uma colmeia chega a ter 400 zangões, uma rainha e o restante da população são as 

operárias. 

Abelha-rainha: Possui um período de vida de até 5 anos e é a maior abelha da colmeia, 

sendo responsável pela organização, comando e reprodução, produz até 3 mil ovos por dia. 

Abelhas-operárias: Vivem no máximo 62 dias, e são responsáveis por realizar tarefas como a 

limpeza do favo de mel, defender a colmeia, coletar os ingredientes para a produção de mel 

(néctar, suco adocicado das flores, pólen e a água), realizar a manutenção da colmeia e 

alimentam as larvas. 

Zangões: Vivem no máximo 80 dias e sua função é apenas a reprodutora. 

                                                 
2
 Autoria própria. 
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Depois da leitura faremos uma discussão sobre a organização social das abelhas, para 

aproximar o aluno:  

 Quais dessas curiosidades vocês já conheciam? 

 O que vocês acharam mais interessante na organização social das abelhas? 

 Por que essa organização social é tão importante para o bom andamento da colmeia? 

 

3º etapa:  

Na terceira etapa, iremos explicar como as abelhas constroem os alvéolos e detalhar 

como são compostos os alvéolos e qual a sua função, com o foco principal em verificar os 

possíveis mosaicos formados por polígonos regulares de um mesmo tipo (triângulos 

equiláteros, quadrados ou hexágonos regulares). 

1º momento: 

O “mundo” das abelhas é rico em situações que permitem explorar conceitos 

matemáticos. Por exemplo, o favo, feito de cera. A cera é um produto derivado da secreção de 

uma glândula das abelhas entre 18 e 24 dias de idade. Para a produção dessa cera ela precisa 

de uma temperatura maior ou igual que 36º graus. É com essa cera que a abelha faz sua 

principal “obra arquitetônica”, o favo, depósito de mel e berço para prole. 

O favo é composto de alvéolos de base hexagonal. Com apenas 0,3 mm de espessura o 

alvéolo pode suportar um esforço de até 30 vezes o correspondente ao seu peso. Um alvéolo, 

que constitui os favos, é formado no total por 6 hexágonos, possuindo o formato de um 

prisma hexagonal regular (figura 10). 
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Figura 10- Formação de um alvéolo 

 

Fonte: Dia a dia educação. Sugestão de atividades – mosaico. 

 

As abelhas ao fabricar o mel precisam guardar em seus favos em compartimentos 

individuais, de tal maneira que formem um mosaico sem lacunas, já que precisam aproveitar o 

máximo de espaço. 

2º momento:  

Em seguida, questionaremos os alunos: 

 Vocês conhecem outras formas geométricas que formem um mosaico sem lacunas? 

Quais são? 

 Olhando para os mosaicos, qual seria a o mosaico mais fácil e o mais difícil de ser 

construído? E por quê? 

 

Figura 11 – Mosaicos 

 

Fonte: Dia a dia educação. Sugestão de atividades – mosaico. 

 

Levaremos os triângulos equiláteros, os quadrados e os hexágonos regulares, já 

recortados para sala de aula (material recomendado para construção dos polígonos, EVA). 

Distribuiremos para os alunos.  

 

 Utilizando o material que foi distribuído vamos construir mosaicos semelhantes aos da 

figura anterior. 
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 Logo em seguida iremos sugerir que os alunos, sem desfazer o mosaico retire o 

polígono central de cada um dos mosaicos. 

 Questionaremos os alunos se eles conseguiram perceber alguma vantagem no mosaico 

hexagonal? 

Iremos esperar que os alunos apresentem suas respostas, e logo em seguida, 

explicaremos de forma detalhada qual a vantagem de construir mosaicos no formato 

hexagonal. Daremos o exemplo da parede de uma casa qualquer onde uma mesma parede 

serve para dois cômodos, dessa forma economiza-se mão de obra, matéria prima, espaço e 

tempo, por causa das paredes em comum (figura 12). Usando essa mesma ideia, explicaremos 

que um dos motivos para as abelhas usarem o mosaico no formato de hexágono é pelo fato 

das paredes em comum. O mosaico no formato triangular, a cada três triângulos construídos 

será gerado um quarto triângulo; já com o mosaico no formato quadrangular a cada quatro 

quadrados construídos será gerado um quinto quadrado; já com o mosaico hexagonal, de cada 

seis hexágonos construídos será gerado um sétimo hexágono, dessa forma as abelhas 

economizam mão de obra, matéria prima,espaço e tempo. Para que os alunos visualizem essa 

explicação, usaremos os mosaicos construídos por eles, após a retirada do polígono central. 

Figura 12 – Representação da ideia de economia na construção do mosaico com 

triângulos, quadrados e hexágonos 

 

Fonte: Dia a dia educação. Sugestão de atividades – mosaico. 

 

4º etapa:  

Na quarta etapa iremos desenvolver a ideia de área e perímetro de Prismas de base 

triangular, quadrangular e hexagonal com o mesmo perímetro de base para fazer uma 

comparação entre as áreas da base. Dando continuidade aos questionamentos da etapa 

anterior. 
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 Então, vamos descobrir o segundo motivo pelo qual as abelhas constroem seus 

alvéolos na forma de um hexágono ao invés de serem triangulares ou quadrados. 

Logos após a esse último questionamento iremos realizar algumas atividades onde os 

alunos precisarão desenvolver cálculos de perímetro e área dos prismas de base triangular, 

quadrada e hexagonal para responder ao questionamento. Levando em conta que os alunos já 

possuam conhecimentos prévios sobre esses cálculos, tendo em vista que esse conteúdo já foi 

estudado em anos anteriores.  

Exercício 1: Calcule o perímetro das bases de cada uma dos prismas abaixo, sabendo que 

todos prismas são regulares (figura 13). 

 

Figura 13- prismas regulares 

 

Fonte: Toda matéria. Prisma – figura geométrica  

 

Exercício 2: Calcule a área da base dos prismas apresentados na questão anterior. 

Exercício 3: Fazendo uma análise das áreas e dos perímetros da base dos prismas regulares 

responda: 

a) O que as bases dos prismas possuem em comum? 

b) Agora respondam: qual o segundo motivo pelo qual as abelhas constroem seus 

alvéolos na forma de um hexágono ao invés de serem triangulares ou quadrados? 

Recomendamos que nas duas primeiras perguntas, seja dado o auxílio necessário no 

momento das dificuldades com os cálculos, já na terceira pergunta devemos verificar as 

respostas, e em seguida explicaremos de forma clara para os alunos que entre todos os 

polígonos regulares e de mesmo perímetro, tem maior área aquele que tiver o maior numero 

de lados, por este motivo as abelhas constroem os favos no formato hexagonal, uma vez que 

gastam a mesma quantidade de cera para conseguir a maior área, de maneira a obter a maior 
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área utilizando o mínimo de cera. 

5º etapa: 

Na quinta etapa iremos focar na construção desses alvéolos de maneira a obter a maior 

capacidade de armazenamento de mel utilizando a menor quantidade de cera, mantendo o 

perímetro da base e considerando uma altura fixa. 

Nessa etapa da sequência didática será levado em conta que já foi trabalhado cálculo 

de área a volume com esses alunos. 

1º momento: 

Para esse momento iremos desenvolver uma atividade onde os alunos precisam 

construir prismas de bases triangular, quadrangular e hexagonal. Veja os comandos: 

 Cada aluno receberá três tiras de cartolina do mesmo tamanho medindo 12 cm de 

comprimento por 6 cm de largura. 

 Na primeira tira de cartolina, iremos pedir para os alunos usando uma régua e um lápis 

que façam marcações dividindo em 3 partes iguais cada uma com 4 cm, na segunda 

tira de cartolina iremos pedir para que os alunos façam marcações dividindo em 4 

partes iguais cada uma com 3 cm e na última tira de cartolina os alunos devem fazer 

marcações dividindo a cartolina em 6 partes iguais com 2 cm cada uma. Observe a 

figura 14 abaixo: 

 

Figura 14 – Ilustrações das marcações na cartolina 

1º tira de cartolina         2º tira de cartolina         3º tira de cartolina 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Agora sugerimos aos alunos que dobrem as tiras de cartolinas nas partes marcadas 

(pontilhada), formando prismas de base triangular, quadrangular e hexagonal. 

2º momento: 

Logo após a montagem dos prismas, iremos desenvolver uma atividade onde os alunos 

precisarão calcular a área e o volume dos prismas que acabaram de criar. Para isso, 

entregaremos a atividade de forma impressa para os alunos. 
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Atividade 

Obs.:Considere o mesmo perímetro de base e a mesma altura para todos os prismas. 

1) Calcule a área da base de cada um dos prismas que você acabou de confeccionar. 

2) Calcule o volume de cada um dos prismas confeccionados. 

3) Diante das respostas que você acabou de obter, revele sua impressão sobre a 

Matemática que está envolvida na vivência das abelhas. 

Nesse momento devemos auxiliar os alunos com os cálculos. Após o término da 

atividade devemos questionar os alunos sobre suas conclusões em relação à atividade. Após 

observar as respostas dos alunos, devemos fazer a seguinte pergunta “por que as abelhas 

utilizam os favos em suas colmeias em formato de um hexágono?”. Para finalizar devemos 

explicar que o formato hexagonal proporciona para as abelhas a maior armazenagem de mel 

(volume) e maior economia de matéria prima (cera). 

6º etapa: 

Apresentação do vídeo: Abelhas matemáticas
3
 

Na sexta e última etapa desta sequência didática, o foco é apresentar o vídeo Abelhas 

matemáticas, no qual será mostrado uma espécie de resumo de tudo que já foi estudado por 

esta sequência didática, complementando todo o nosso estudo. O vídeo também aborda como 

se constitui os encaixes dos fundos dos alvéolos de forma detalhada e com visualização em 

3D, evidenciando como os primeiros matemáticos a estudar as abelhas chegaram a conclusão 

que as abelhas são incríveis na construção da colmeia. Esse momento terá o caráter 

informativo. 

No final desse momento devemos evidenciar que o fundo dos alvéolos são formados 

por três losangos encaixados de forma inclinada formando um triédrico, pois assim o volume 

do favo aumenta em 2% a sua capacidade e a segunda vantagem é que esses fundos podem ser 

compartilhados com outros. Para os alunos poderem compreender melhor retornaremos ao 

vídeo entre 5:25min e 7:47min, nesse trecho do vídeo podemos evidenciar o formato triédrico 

e como o fundo do favo se encaixam. 

 

Avaliação: A avaliação acontecerá de forma continuada, na medida em que as etapas da 

sequência didática forem desenvolvidas, então verificaremos o envolvimento, participação e o 

                                                 
3
 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=AY--UJdipZI> 

https://www.youtube.com/watch?v=AY--UJdipZI
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desempenho dos alunos com relação às informações apresentadas sobre o modelo das abelhas. 

Além disso, será observado se os alunos conseguiram aprimorar os conceitos de área, 

perímetro de figuras planas e área e volume de prismas, também avaliaremos o 

desenvolvimento de habilidades de visualização, de argumentação lógica e de aplicação na 

busca de solução para problemas. 
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4 CONCLUSÕES DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa buscou apresentar uma proposta de sequência didática que utiliza a 

Modelagem Matemática voltada para a vivência das abelhas, especificamente a “geometria do 

favo de mel” como alternativa de ensino/aprendizagem de área, perímetro e volume de 

Prismas, para tentar diminuir a dificuldade de compreensão em torno do ensino de Prismas. A 

alternativa usada pode ampliar o conhecimento geométrico promovendo a interação da 

Matemática contextualizada, a fim de tentar fazer com que o aluno perceba que a Matemática 

usada na escola também pode estar presente no seu cotidiano, e assim possa despertar o 

interessedo aluno pelo conteúdo. 

Para isto, realizamos um estudo sobre as orientações presentes nos documentos 

oficiais que orientam o Ensino Médio para verificar como o Ensino da Matemática, em 

particular o ensino de Geometria, é apresentado e para verificar como esses documentos 

abordam o Ensino de Matemática por meio da Modelagem Matemática, entre esses 

documentos estão: os Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio) (PCNEM) 

(BRASIL, 2000), as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN+) (BRASL, 2002), as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(OCEM) (BRASIL, 2006), os Referenciais Curriculares para o Ensino Médio da Paraíba 

(RCEM/PB) (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 2006) e a proposta apresentada pelo 

governo em abril de 2018, a Base Nacional Comum Curricular (Ensino Médio) (BNCC) 

(BRASIL, 2018). Também verificamos as propostas para o Ensino de Geometria acerca do 

conteúdo de Prismas no livro didático do autor Balestri (2016), da coleção “Matemática: 

interação e tecnologia” da 3ª série do Ensino Médio, em seguida, apresentamos algumas 

pesquisas já concluídas na área da Modelagem Matemática como foco na discussão para o 

ensino da Geometria. 

Ao analisarmos os principais documentos de orientação curricular do ensino de 

Matemática para o Ensino Médio, foi constatado que as propostas buscam orientar o professor 

a construir o conhecimento do aluno com significado, para que o aluno desenvolva uma 

autonomia na identificação dos conceitos e procedimentos matemáticos necessários para 

resolver problemas aplicados à realidade. Os documentos apresentam a Geometria como uma 

área da Matemática importante para a formação do aluno, na medida em que pode 

desenvolver habilidades essenciais. 

 Concluímos assim que é possível criar uma sequência didática levando em 

consideração as orientações presentes nos documentos oficiais, pois percebemos muitas 
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reflexões sobre a resolução de problemas como uma didática a ser usada no ensino. Logo, 

desenvolvemos uma proposta de sequência didática como sugestão para trabalhar o conteúdo 

de Poliedro, mais especificamente o estudo de Prismas, utilizando a Modelagem Matemática 

como recurso, já que é perceptível a semelhança entre as didáticas usadas por esses 

documentos na resolução de problemas com a abordada na Modelagem Matemática. Essa 

sequência aborda a vivência das abelhaslevando em consideração o cultivo de mel, realizado 

pela a Associação de Pequenos Agricultores (APA) do município de Jacaraú – PB. Além 

disso, utilizando o modelo do favo de mel podemos proporcionar uma maior interação e 

participação dos alunos durante as aulas, já que estão aprendendo sobre algo próximo a sua 

realidade. 

Com esse trabalho pretendemos possibilitar que os professores percebam que eles 

podem potencializar as abordagens presentes nos livros didáticos para o ensino de Geometria, 

em particular para o ensino de Prismas, utilizando a Modelagem Matemática, na medida em 

que essa prática de ensino auxilia na apropriação de conceitos e procedimentos geométricos, 

já que o livro do autor Balestri (2016), da coleção “Matemática: interação e tecnologia” 

aborda apenas atividades que pouco contribuem para o desenvolvimento do aluno, pois possui 

repetição dos procedimentos e a abordagem acontece de forma muito resumida. 
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