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RESUMO 
 

CARDOSO, J. S. EXPLORANDO SIGNIFICADOS SOBRE CÁLCULO DE 

VOLUMES POR MEIO DE FORMULAÇÃO E RESOLUÇÃO DE DE 

PROBLEMAS. 2015.170 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual da 

Paraíba – UEPB, Campina Grande, 2015. 

 

 Este trabalho procura contribuir com pesquisas relacionadas ao Ensino de Cálculo 

tendo por Objetivo Geral analisar como o futuro professor de Matemática formula e 

resolve problemas matemáticos com o conteúdo Cálculo de volumes a partir do 

aplicativo Geogebra 3D, explorando os significados formal e referencial
1
. Como 

objetivos específicos tem: propor aos futuros professores de Matemática formular e 

resolver problemas matemáticos a partir do Geogebra 3D com o Cálculo de volumes, 

atribuindo significado formal e referencial às ideias matemáticas; Cálculo de volumes e, 

refletir com os futuros professores de Matemática sobre os aspectos semânticos e 

sintáticos das formulações e resoluções de problemas matemáticos com o conteúdo 

Cálculo de volumes. A pesquisa foi composta por três estudos de caso, desenvolvida no 

Laboratório de Informática do Instituto Federal da Paraíba Campus Campina Grande. 
Os dados foram coletados por meio da observação participante, áudio-gravações e registros 

das formulações e resoluções de problemas, tendo sido iniciada com uma entrevista semi-

estruturada com os participantes seguido de sessões de apresentação com o aplicativo e 

demais encontros de formulação e resolução questões de Cálculo de volumes com os 

sólidos geométricos: cilindro, cone, esfera e parabolóide. Os três participantes e futuros 

professores apresentaram bons desenvolvimentos na pesquisa, elaborando questões com 

ideias criativas e  utilizando os significados formal, com fórmulas e cálculos, bem como 

o significado referencial, com seus conhecimentos prévios do conteúdo e muita 

criatividade nos enunciados. Nas reflexões sobre a tarefa poderam expressar com 

palavras próprias que num mesmo problema pode utilizar tanto fórmulas quanto a 

critividade em enunciados sem perder o rigor matemático. 

 

Palavras-chave: Formulação e Resolução de Problemas Matemáticos. Cálculo de 

volumes. Geogebra 3D. Significados.  Observatório da Educação/CAPES. 

  

                                                             
1
 Considera-se significado referencial todo conjunto de elementos que formam um sistema de referência 

no qual possibilite a ligação destes elementos  a um sistema estudado. 

Para a Educação, significado formal é desenvolvido de modo a seguir regras de ensino, escolares ou 

acadêmicas: educação formal. 



 
 

                                                        ABSTRACT 

 

CARDOSO, J. S. EXPLORING SIGNIFICANCE ABOUT CALCULUS OF THE 

VOLUMES BY MEANS OF THE FORMULATION AND RESOLUTION OF 

THE PROBLEMS. 2015. 170 f. Dissertation (Master degree) - State University of the 

Paraíba - UEPB, Campina Grande, 2015. 

 

This work search contribute with research related to the teaching of the calculation 

having for General Objective _ analyze with the future teacher of the mathematical 

formula and resolve mathematical problems with the content of the volumes calculation 

from of the application Geogebra 3D, exploring the significance formal and referential
2
. 

As specific objectives has: to propose to the future teachers of the mathematics 

formulate and solve mathematical problems from of the Geogebra 3D, with calculating 

of the volumes, attributing formal significance and reference the mathematical ideas; 

Calculation of the volumes and reflect with future teachers of the mathematics about the 

semantic and syntactic aspects of the formulations and resolutions of  the mathematical 

problems with the content calculation of volumes. The research went composed for 

three case of the studies developed in the computer laboratory of the Federal Institute of 

the Paraíba, Campus, Campina Grande. The dices were collected through of the 

observation participant, audio recordings and registry of the formulations and 

resolutions of the problems have been initiated with a interviews semi structured  with 

the participants followed of the presentation sessions with the application and too much 

encounters of the formulation and resolution questions volumes of the calculation with 

geometric solids: cylinder, cone, sphere and paraboloid. The three participants and 

future teachers presented good development in the research, elaborating with creative 

ideas and utilizing _own the formal significance, with formulas and calculations as well 

as referential significance, own their previous knowledge of the content and much 

creativity in the enunciations. In the reflections about the task, can they express with 

_own words own in the same problem you can utilize so much formulas how much the 

creativity in enunciations without lose the mathematical rigor. 

 

Keywords: Formulation and resolution of the mathematical problems. Calculation of 

the volumes. Geogebra 3D. Significance. Observatory of the Education / CAPES. 

 

  

                                                             
2
 It considers referential significance all set of the elements which form a reference system in which 

possibilites link of these elements the a system studied. 

For the Education, formal significance is developed in mode the  follow rules, of the teaching educational 

or academics: formal education 
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INTRODUÇÃO 

 

Nesta introdução, apresenta a motivação e inquietação pelas quais foram 

escolhidos o tema, justificando a relevância do conteúdo e das defasagens no ensino do 

Cálculo. Mostramos também os objetivos que fundamentam o tema da pesquisa, assim 

como as questões de estudo que se adequam com tais objetivos. 

 

 Motivação para o estudo 

 

Atulamente existe um maior incentivo para a contextualização dos conteúdos, 

que visa a melhor aprendizagem para os alunos. Deste modo, o processo 

ensino/aprendizagem necessitou de mudanças, a busca de significados relacionados à 

aplicação e relevância do conteúdo compreendido em sala de aula no cotidiano do aluno 

esta entre as mudanças. De forma mais delimitada, vamos abordar o desenvolvimento 

de um aplicativo como ferramenta metodológica, para auxiliar no ensino e compreensão 

do Cálculo Integral no conteúdo volumes de figuras sólidas, com objetivo de utilizar a 

Formulação e Resolução de Problemas Matemáticos como uma Metodologia de Ensino. 

 Com isso, a utilização da formulação e resolução dos problemas matemáticos 

pode dar ênfase a importância dos cálculos na vida do futuro professor, de modo que 

mostre sua eficácia em determinados problemas rotineiros, que anteriormente era tido 

como de difícil resolução, além de melhorar a compreensão dos conceitos e definições 

dos conteúdos de níveis médio e superior, com os quais temos que nos deparar ao longo 

de nossas vidas profissionais. 

 Infelizmente, nota-se que tal importância referente à disciplina ainda não está 

sendo bem explorada em alguns cursos no nível superior, no qual a metodologia de 

ensino, muitas vezes, se resume à forma expositiva e sem significado mostra definições 

já prontas, incontáveis demonstrações e raras aplicações, tendo em vista que a aula 

tradicional também tem sua relevância dentro do processo ensino/aprendizagem.   Vale 

salientar que todos os pontos citados são necessários ao rigor exigido pela Matemática, 

porém a proposta em questão não é a retirada destes procedimentos, mas deixar que o 

aluno perceba o verdadeiro significado e relevância do Cálculo e demais conteúdos 

matemáticos, construa o conceito em conjunto com o professor e consiga notar uma 

aplicação existente auxiliado pela metodologia formulação e resolução de problemas 
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matemáticos e com o Geogebra 3D. Desta maneira, o professor se torna mediador no 

processo de compreensão e aprendizagem de um conhecimento construído pelo aluno e, 

consequentemente, obtem um melhor desempenho nos anos posteriores de seu curso.  

  aluno Portanto, as inquietações na busca de significados e aplicações 

matemáticas foram primordiais para o desenvolvimento do tema da pesquisa, na 

tentativa de contribuir para a minimização desta problemática ao propor a busca de 

significado do Cálculo Integral no estudo de volumes, com o auxilio da Formulação e 

Resolução de Problemas Matemáticos e do Geogebra 3D como ferramenta 

metodológica no processo de compreensão, objetivando explorar as riquezas em termos 

de conhecimento que o estudo da Matemática nos propõe. 

 

 Objetivos e questões da investigação 

    

A pesquisa tem como questão norteadora: Como Formular e Resolver Problemas 

Matemáticos com o conteúdo Cálculo de Volumes a partir do aplicativo Geogebra 3D 

(no intuito de explorar os significados formal e referencial
3
) contribuie na compreensão 

semântica deste conteúdo por parte do futuro professor de Matemática? 

Tendo em vista a pouca significância que a disciplina desenvolve nos alunos, 

durante o seu curso, vinculada à utilização de uma metodologia fechada a discussões, 

percebemos a importância de buscar práticas auxiliares que possibilitem em paralelo à 

tradicional instigar uma nova visão para tal disciplina. Em detrimento de tais 

possibilidades, tentaremos alcançar os seguintes objetivos: 

Objetivo Geral:  

 

Analisar como o futuro professor de Matemática formula e resolve problemas 

matemáticos com o conteúdo Cálculo de volumes a partir do aplicativo Geogebra 3D, 

explorando os significados formal e referencial. 

 

Objetivos específicos:  

 

                                                             
3 Os significados formais na Matemática são aqueles que exigem o uso de fórmulas e técnicas 

matemáticas, fortalecendo o rigor do conteúdo dentro da disciplina. Os significados referenciais são todos 

aqueles que o aluno traz consigo através de deduções. 
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 Propor aos futuros professores de Matemática formular e resolver problemas 

matemáticos a partir do Geogebra 3D com o Cálculo de volumes, atribuindo 

significados formal às ideias matemáticas; 

  Propor aos futuros professores de Matemática formular e Resolver 

Problemas Matemáticos a partir do Geogebra 3D com o Cálculo de volumes, 

atribuindo significados referencial às ideias matemáticas; 

 Refletir com os futuros professores de Matemática sobre os aspectos 

semânticos e sintáticos das formulações e resoluções de problemas 

matemáticos com o conteúdo Cálculo de volumes. 
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CAPÍTULO 1 

O ENSINO DO CÁLCULO INTEGRAL 

 

 Este capítulo apresenta o Ensino do Cálculo, assim como suas vantagens e 

dificuldades na compreensão do conteúdo, que vai da Educação Básica ao nível 

Superior. Além de mostrar a definição da derivada e da integral, fundamentais para o 

estudo do Cálculo. 

 

1.1. O ensino do Cálculo Integral e a aprendizagem com compreensão 

 

Pesquisas mostram que noções de limite e infinito podem ser construídas pelos 

alunos de forma intuitiva e versátil, ainda de maneira informal desde o Ensino Médio, 

sem retirar o rigor matemático dos mesmos, ao contrário do que se observa nos 

primeiros anos dos Cursos Universitários das áreas de Ciências Exatas, Matemática, 

Engenharia, ou Econômicas, causando a frustração dos alunos e até levando-os à evasão 

do curso (SANT‘ANA & TEDESCO, 2004). 

Nota-se que esses dois conceitos têm muitos elementos em comum e são 

compreendidos de forma conjunta.  Desde modo, as imagens conceituais que os alunos 

constroem para representá-los estão, em sua maioria, distorcidas e com sentidos 

equivocados. Daí a importância de mostrar, de uma forma mais genérica, as noções de 

limite e infinito construindo com eles um pensamento matemático mais avançado, ou 

seja, preparando para se deparar com a versão mais aprofundada destes conceitos no 

nível superior. 

Ao observar que, o pensamento avançado pode ser caracterizado por dois 

elementos básicos, denominados de definições matemáticas precisas e dedução lógica 

de teoremas, proposições e corolários (SANT‘ANA & TEDESCO, 2004), observa-se a 

real hipótese de que se o aluno já tem um conhecimento prévio sobre o conteúdo, 

mesmo que de forma superficial, ele terá menos dificuldade na compreensão e 

assimilação no estudo sobre limite e infinito ao chegar ao nível superior.  

Outro fator preocupante, segundo estes autores, é a forma como o aluno cria a 

sua imagem conceitual para limite e infinito, quando estudadas de maneira superficial 

nas séries do Ensino Fundamental e Médio. Estas, por sua vez são, em sua maioria, 
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equivocadas e distorcidas, porém, quando se depara com um estudo mais profundo 

sobre o conteúdo, não consegue evoluir a sua imagem conceitual, confundindo-o e não 

conseguindo modificá-las. Portanto, a forma como se constrói tais imagens tem que ser 

delicada e cuidadosa com o proposito de se obter uma boa base para o conhecimento 

dos conceitos sobre limite e infinito. 

Em uma experiência vivida por Sant‘Ana e Tedesco (2004) através de uma 

proposta pedagógica em uma Oficina, para professores de Matemática, puderam 

constatar as diversas dificuldades entre eles em lembrar de tais conceitos assim como 

aplicá-los. Foram desenvolvidas atividades com retângulos, na primeira sobre a área 

máxima ou mínima do mesmo, mantendo a medida do perímetro fixa, enquanto que, na 

segunda, atividade mantinha a área fixa, variando o perímetro.  

As dificuldades dos professores, segundo as autoras, refletem em uma graduação 

onde tais conceitos não foram bem explorados e, devido a seu não uso no ambiente de 

trabalho, em sua maioria por não conseguir aplicar, levam ao esquecimento. Daí pode-

se observar que se um conteúdo possibilita um aprendizado eficaz no aluno, tanto em 

nível Médio quanto em Nível Superior, provavelmente, este não irá esquecê-lo tão 

facilmente e conseguirá introduzir em seu trabalho uma noção básica sobre limite e 

infinito, e com isso contribui para a construção de uma imagem conceitual não 

distorcida e equivocada. 

Portanto, segundo SantA‘Ana e Tedesco (2004) a relação entre as disciplinas 

estudadas durante a graduação e a prática profissional deve haver, mesmo que de forma 

superficial, para que o aluno do Ensino Médio possa, futuramente, em seu Ensino 

Superior desenvolver competências para a aquisição do conhecimento aprofundado 

sobre limite e infinito, minimizando a frustração quando se deparar com uma 

Matemática mais complexa e abstrata, porém não impossível de compreendê-la. 

As investigações sobre o ensino e aprendizagem da Matemática, de acordo com 

estes autores, vêm crescendo de forma significativa, objetiva aumentar do interesse dos 

alunos nos níveis básicos e superior com relação à disciplina, assim como elevar o nível 

de aprendizado dos mesmos, passando de simples agentes passivos de conteúdo para 

pessoas ativas na reprodução do que aprenderam. Antes, as investigações estavam 

resumidas  a pesquisas sobre o ensino e aprendizagem nos níveis básicos de educação, 

tendo em vista que são as séries iniciais são as que dão sustentabilidade para as demais, 

porém percebeu-se desde o inicio dos anos 60 estava se tornando necessário a busca por 

novas práticas metodológicas nos níveis superiores de Educação, ao notar que os alunos 
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deste nível seriam os futuros professores do ensino básico e portanto reprodutores do 

que haviam aprendido. 

 Daí a real necessidade de não somente criar novos hábitos para os alunos, mas 

também preparar aqueles que irão reproduzir o aprendizado, de modo a trabalhar uma 

melhor forma de ensino, de falar sobre o que se ensina e de falar Matemática. Segundo 

Benedito Silva (2011), no processo de ensino o professor identifica e tenta aplicar 

teorias de aprendizagens, e ao se tratar da Matemática tem que ser feitas tentativas para 

encorajar os alunos a se descobrirem dentro dos próprios propósitos. Desta forma, 

permite que percebam esta ciência como não apenas um conjunto de habilidades e sim 

uma ciência essencialmente usada por aqueles que gostam ou não, ou seja, ela está em 

nossas vidas de maneira direta e indireta. 

 O encontro com a Matemática, em seu processo de aprendizagem, reflete em 

uma tensão existente entre os saberes do ‗matemático‘ e do ‗educador matemático‘, 

havendo um sentimento negativo por parte dos matemáticos. Estes, mesmos observando 

a riqueza que se encontra em pesquisas feitas por educadores matemáticos, preocupados 

com o aprendizado eficaz do aluno e buscando teorias e metodologias com o cunho de 

minimizar o abismo entre estes dois grupos, ainda é utópica a ideia de uni-los para 

melhorar e avançar as pesquisas relacionadas ao ensino da Matemática (BENEDITO 

SILVA, 2011).  

 Amaneira que avançam as práticas de ensino no nível superior percebe-se uma 

progressão de estímulos partindo dos alunos nos cursos das ciências exatas, e em 

paralelo a este fato é notório o aumento do rendimento escolar. Em particular, o 

processo de aprendizagem na disciplina de Cálculo no nível técnico e universitário, é o 

que afirma o autor. 

 Sabe-se que de fato encontram-se algumas dificuldades para a aplicação de tais 

práticas, algumas delas são as inerentes aos conceitos matemáticos, como os alunos 

aceitam estes novos métodos, quais os resultados e como os professores irão 

transformar o conceito de integral mais acessível sem retirar o rigor matemático. Desta 

forma, têm-se as definições de derivada e integral 
4
as seguintes: 

 

 

  

                                                             
4 Definição de derivada e integral segundo Swokowski, volume 1, 2ª  edição, 1994. P.124; 304 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro estudioso a construir ideias ricas sobre o Cálculo foi Isaac Newton, em 

seus trabalhos envolvia algumas passagens sobre o infinitesimal diferente de zero, 

simbolizado por ―o‖, e em outras ocasiões supondo igual a zero. Tais contribuições de 

Leibniz e Newton possibilitaram ao avanço do Cálculo e a introdução do conceito de 

função, sendo que o primeiro visava designar toda e qualquer das variáveis geométricas 

associadas a uma curva (BENEDITO SILVA, 2011). 

 Com isso, a noção de função foi assumindo especificidades, que segundo 

Benedito Silva (2011) passou a designar a relação de dependência entre uma variável 

dependente e outras variáveis independentes desvinculadas de uma determinada curva 

particular. Logo, percebe-se que a epistemologia histórica remete á obstáculos e 

paradoxos que acompanham os conceitos matemáticos, em particular os do Cálculo, 

desde sua origem. 

 Pode-se assim afirmar que a complexidade do estudo sobre o Cálculo pode ser 

minimizada por um conjunto de fatores relacionados aos professores quanto aos alunos, 

a começar pelas suas expectativas no que se refere ao nível de desempenho dos alunos, 

em sua maioria idealizadora, durante a construção do saber matemático. 

 Por outro lado, afirma Benedito Silva (2011), percebe-se que o estudo na 

educação básica está resumido a um contrato didático baseado em organizações 

Matemáticas pontuais, causando lesões no desenvolvimento do aprendizado 

matemático. Desta forma, percebe-se que mesmo o professor de Cálculo priorizando ou 

reforçando os procedimentos com algoritmos, a disciplina tem em sua natureza um 

caráter globalizador, onde sua própria prática requer um estabelecimento entre relações 

de diferentes saberes isolados que se espera ter vindo da educação básica. 

De um modo geral, a formulação e resolução de problemas matemáticos pode 

possibilitar a criação de construtos matemáticos a partir da contextualização com a 

A derivada de uma função f é a função 

f‘ definida  por 

  

  desde que o limite exista 

 

A notação 

Onde F‘(x) = f(x) e C uma constante 

arbitrária, denota a família de todas 

as antiderivadas de f(x) em um 

intervalo I 
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realidade, podendo tranformar em estruturas Matemáticas, para melhor compreender a 

realidade das coisas. Visando contribuir para tal evolução, acreditamos e que o ensino 

de Cálculo Integral, em especial, os Cálculos de Volumes, apoiados no processo de 

Formular e Resolver Problemas Matemáticos, como uma estratégia de ensino, podendo 

garantir uma aprendizagem com compreensão, principalmente ao tratar da realidade e 

necessidade dos alunos, além de envolver a interdisciplinaridade e trazê-la para a sala de 

aula. 

 

1.2. O ensino do Cálculo e suas mudanças 

 

As diferentes formas de apresentar e ministrar os conteúdos matemáticos, 

existentes na Educação Matemática, em suas diversas tendências, nos permite 

vislumbrar um leque de possibilidades para iniciar qualquer conteúdo matemático, em 

todos os níveis de ensino. A utilização de uma metodologia que se adeque ao nível dos 

alunos e ao ambiente de aplicação, permite-nos introduzir conceitos matemáticos a 

partir de situações interessantes e divertidas, além de estimular os alunos a pensar, 

refletir, construir novas situações e produzir significados positivamente sobre o que lhe 

foi ensinado, torna este conteúdo mais compreensível e com boas lembranças nas 

mentes dos alunos. 

As situações didáticas para iniciar um determinado conteúdo pode ser a partir de 

um tema, uma história ou mesmo uma imagem. Baseado nestas possibilidades que, 

Baldino e Fracalossi (2012) desenvolveram uma pesquisa na qual constroem o conceito 

de derivada para universitários e mesmo para alunos da Educação Básica através de 

uma história que originou o título da obra, ―A história da derivada de Mariana...”. Nela 

foram apresentados o conceito básico de derivada, a construção de um gráfico 

construído a partir das funções que envolvem a história e, de maneira bastante 

produtiva, a compreensão quase total do conteúdo ensinado de forma implícita. 

O conceito de derivada depende de variantes de funções que, por sua vez apoia-

se no conceito de limite. Este último, ao ser ensinado da maneira mais rigorosa possível, 

inicia um processo de frustração com a disciplina de Matemática, que vem em menor 

intensidade da Educação Básica e aumenta cada vez mais nos alunos das Ciências 

Exatas. Tais frustrações e conflitos persistem desde os primórdios da história dos 

conceitos de limite e derivada, é exemplo disto, história a questão dos infinitésimos que 
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foram desprezados pelos matemáticos, porém, continuaram sendo usados nas 

Engenharias, na Mecânica e na Física. Pesquisadores da área não deixaram de relatar os 

prejuízos causados pelo não uso dos infinitésimos, ressaltando a não valorização do 

curso de Cálculo por parte dos alunos, e o quanto se torna desinteressante para outras 

áreas que necessitam da disciplina de Cálculo, também deixam claro que formular 

problemas de Cálculo Integral pelo método das somas de Riemann os tornan difíceis e 

desinteressantes (BALDINO & FRACALOSSI, 2012).  

Portanto, a busca por metodologias auxiliares à tradicional é de suma 

importância para estimular o aprendizado e a compreensão do conteúdo, busca 

significados e possíveis aplicações dentro dos Cálculos Diferencial e Integral. Desse 

modo, Baldino e Fracalossi (2012) afirmam que os momentos nos quais o aluno se sente 

desafiado são aqueles em que a metodologia utilizada permite a participação do aluno e 

vai além do uso do quadro branco, desta forma, o professor ensina falando e aprende 

ouvindo. 

A temida disciplina de Cálculo apresenta vários motivos para continuar com o 

título de disciplina para gênios, um deles é o modo como ensinar o conteúdo do 

Cálculo, ou seja, além de um bom conhecimento prévio sobre funções, a metodologia 

utilizada influencia de maneira bastante incisiva, no processo de compreensão do aluno 

diante de tais conteúdos. Além disso, pesquisas revelam a falta de interesse dos alunos 

pela disciplina e o absurdo índice de reprovação. 

O alto número de reprovados, de acordo com a pesquisa feita por Zeferino, 

Wrobel e Carneiro (2013) em análises dos artigos do ENEM (Encontro Nacional de 

Educação Matemática), nos anos de 2004, 2007 e 2010, apontam uma quantidade 

crescente de reprovações nas disciplinas específicas iniciais dos cursos da área das 

Ciências Exatas. Esta pesquisa mostra que o pensamento matemático avançado, 

necessário para a compreensão dos conteúdos, é exatamente alvo das dificuldades 

encontradas nas aprendizagens dos conceitos básico do Cálculo. 

Deste modo, Zeferino, Wrobel e Carneiro (2013) buscam aprofundar as questões 

geradas a partir do Ensino de Cálculo I e em buscar pesquisadores que já trabalham o 

referido tema. No artigo os mesmos analisam os trabalhos publicados na última década 

em dois grandes eventos: o ENEM e o COBENGE. Estas pesquisas destacam a 

bibliometria nos estudos dos aspectos quantitativos da produção e o uso da informação 

registrada. 
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Dentre a problemática do alto índice de reprovação nas disciplinas de Cálculo, 

foram mapeados quais autores de artigos são frequentemente utilizados como fonte de 

pesquisa bibliográfica, analisadas em forma de tabela e separadas em: principais 

autores, principais obras, principais congressos e periódicos das fontes. Em suas 

analises, Zeferino, Wrobel e Carneiro (2013) mostraram que dos 2.627 artigos 

publicados, apenas 2,13% tratavam sobre o Ensino de Cálculo, apontando alguns 

pesquisadores e as linhas de pesquisa defendidas por cada uma. Destacando Benedito 

Antônio da Silva que mantém, desde 2006, uma linha de pesquisa denominada as 

diversas componentes envolvidas no processo de Ensino e Aprendizagem do Cálculo, 

outro nome bastante citado foi o do professor da Universidade Federal de São João Del 

Rei, Marco Antônio Escher. Porém, entre as obras mais citados destacaram-se a tese de 

doutorado Maria Cristina Bonomi Barufi, intitulada como A construção/negociação de 

significados no curso universitário inicial de Cálculo Diferencial e Integral, e o livro de 

Marcelo de Carvalho Borba e Mirian Godoy Penteado intitulado Informática e 

Educação Matemática. 

Segundo os autores, apesar dos destaques sobre a reprovação nas disciplinas de 

Cálculo, pouco ainda tem-se discutido sobre o tema, embora o número de trabalhos 

tenha tido um aumento mínimo, a porcentagem referente à temática ainda é baixa.  

 Tendo em vista alguns aspectos matemáticos, Pinto (2012) analisou a transição 

do ponto de vista matemático, na condição de educadora matemática, o ensino de 

Cálculo como fundamentalmente diferente da Análise, pois enquanto que este é  

fundamentado em princípios axiomáticos e definições em seu grau mais formal, aquele 

dá ênfase a aspectos computacionais e de manipulação simbólica, requerendo 

unicamente uma resposta final. Deste modo, a forma como é repassado o conteúdo de 

qualquer disciplina é de suma importância para a eficácia de seu aprendizado, assim 

como suas devidas aplicações. 

 As diferentes maneiras de se observar as dificuldades e aprendizagens de 

pessoas que enfrentam as disciplinas Cálculo e Análise levaram Pinto (2012) a fazer tais 

observações e notar diferenças marcantes existentes entre os alunos que se submetem a 

estas disciplinas. Diferenças estas que vai desde a Matemática elementar, vista na 

Educação Básica, até aquela vista no Ensino Superior, nos cursos de Cálculo. 

 Estas características são bastante cobradas no Ensino Superior, em específico, 

nos cursos de Cálculo e Análise, portanto, a base do conteúdo visto na Educação Básica 

são mostrados de maneira bastante informal e sem muita relevância, e passa 
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despercebido todo o seu significado, ou seja, a falta de interesse e conhecimento para 

poder aprofundar o conteúdo, desta maneira coloca o aluno em grandes dificuldades na 

construção de novos conhecimentos e, consequente, o professor não consegue fazer com 

que o aluno possa se convencer da importância dos conteúdos base.  

Durante o percurso de sua pesquisa, Pinto (2012), analisou os dados conseguidos 

seguindo um processo de classificação/análise/classificação, justificando que cada 

análise feita a partir das concepções dos alunos e observadas através de uma lista de 

exercícios que possibilitavam aos alunos resolverem da maneira mais conveniente para 

si próprios, colaborando para gerar novas análises sobre as anteriores. 

 Diante do processo feito por Pinto (2012) os alunos são separados em dois 

grupos, os que extrae significados e os que atribue significados, dentre os quais no 

primeiro são os que estão abertos a aceitar novas regras do jogo, partindo das definições 

formais e dos conceitos trabalhados com novas noções de provas; o segundo tipo é 

voltado para aqueles que atribuem significados, relacionando-se com as novas ideias 

através de seus conhecimentos prévios e experiências anteriores. Ainda analisou três 

pontos em particular, começando pelo uso de definições, coerência dos argumentos e 

relação com as imagens para melhor compreensão de um conteúdo. Ao continuar, a 

autora mostra que a memória também tem um papel importante, o qual facilita o 

entendimento da Matemática. 

 Desta forma, é bom ter uma boa base no ensino da Matemática para, 

posteriormente, poder executar novas atividades com maiores êxitos e, assim, pode usar 

as múltiplas representações que a disciplina possibilita. Dentre alguns alunos estudados 

na pesquisa da autora, observou-se que suas definições são quase sempre descritivas e 

suas argumentações baseadas em experimentação mental, portanto, estas não são usadas 

para provar afirmações, porém busca atribuir certo significado para o conteúdo formal. 

Outro ponto importante é o conhecimento prévio, pois este pode auxiliar nas 

construções de imagens a partir das definições e teoremas.  

 Dentre os pontos pesquisados por Pinto (2012), os alunos do curso de 

Licenciatura mostraram-se mais homogêneos, porém apresentaram mais dificuldades 

em alguns outros pontos, como no caso relacionado à questão do formalismo. Neste 

ponto, os alunos usam definições mais descritivas, seus argumentos são baseados em 

imagens que, por sua vez, não são construídas a partir da teoria formal, deixando claro 

que as maiores dificuldades estão nas disciplinas específicas da área. Outro fator 

relevante é prova Matemática, sendo esta quase sempre como explicação e 
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fundamentada em exemplos específicos, não chegando a uma pretendida generalização. 

Desta forma, a autora concluiu que os alunos deste grupo apresentam maiores 

deficiências no Curso de Análise pelo fato que tal curso não exige tanto dos 

licenciandos e, portanto, os mesmos não acompanham com bons êxitos a disciplina. 

 De fato, é preocupante o quanto os alunos de Licenciatura em Matemática 

tentam fugir das disciplinas específicas e, ao se deparar com elas, encontram-se 

obrigados a rever muitos conteúdos base, que, em sua maioria, não impede a ocorrência 

de um alto nível de reprovação na disciplina, como também de insatisfação com a 

mesma e com o próprio curso. Estes alunos se frustram e não se sentem à vontade para 

fazer um bacharelado, pela quantidade de disciplinas especificas que o curso exige, 

mantem uma negativa ideia, na qual Matemática é visto como um curso para poucos e 

apenas para gênios, não contribuindo para a formação de ambos os profissionais; os 

bacharéis e os licenciados (PINTO, 2012). O que se observa é que, independentemente 

do curso, é fundamental ter uma afinidade com a área escolhida e buscar dar o melhor 

de si para poder transformar-se em um bom profissional, pois não existe uma fórmula 

que o induza ao sucesso nem tampouco ao ensino da Matemática avançada.  

De acordo com a autora, cada qual possui seus próprios ritmos de aprendizagem 

e estratégias diferentes. Diante destes fatores, observamos que não é uma simples 

categorização que dará fontes para traçar um perfil dos alunos, logo cada pesquisa tem 

sua importância e sempre há novas descobertas relacionadas aos diferentes níveis 

cognitivos. 

 Pinto (2012) mostrou que a categorização dos tipos de compreensão a partir de 

imagens, bem como seus desenvolvimentos em exercícios, feita em sua tese é 

conveniente para fazer análises, pois mostra que as imagens visuais podem ter diversos 

papéis na aprendizagem matemática e não apenas para referenciar desenvolvimentos 

simbólicos ou orientar a argumentação para alguma prova Matemática. A autora 

separou os alunos pesquisados em dois grupos, o formal e o natural. No primeiro grupo, 

os alunos reconhecem uma verdade Matemática que está estabelecida por meio de uma 

argumentação formal e simbólica, enquanto que no grupo natural, os alunos 

desenvolvem uma convicção intuitiva, e apresentam uma confiança em sua intuição 

mesmo quando esta não segue a risca a apresentada pelo professor. 

 As dificuldades dos alunos, apresentadas durante a pesquisa citada acima, nos 

remete a uma reflexão sobre como estão chegando os alunos no Ensino Superior, em 

sua maioria com déficit de aprendizagem muito grande, mesmo sabendo que, em sua 



27 
 

Educação Básica, o ambiente de aprendizagem é mais amplo, quando comparado com o 

universitário, no qual, em sua maioria, ainda se restringe ao uso de um ou uns livros 

base e a lousa, ficando por conta do aluno buscar novas possibilidades para a 

compreensão de um determinado conteúdo. Tal situação ocorre embora existam 

alternativas metodológicas à tradicional, mas estas são ignoradas ou desacreditadas 

pelos professores do Ensino Superior.   

Desta forma, não se pode definir um perfil de aprendizagem para todos os 

alunos, pode apenas criar categorias para locais e necessidades específicas, com uma 

mesma base Matemática, seja nos cursos de Análise, nos cursos de Cálculo ou mesmo 

em outros das áreas afins. Assim, a relação de aprendizagem formal ou natural, prioriza 

o estudo e a compreensão com mais eficácia dos conteúdos, de uma maneira menos 

agressiva e frustrante (PINTO, 2012).  

Portanto, Pinto (2012) conclui sua pesquisa afirmando não existir um modo 

único e efetivo para a Matemática formal ou para direcionar um percurso que objetive a 

produção de significado. 

1.3. O Ensino do Cálculo voltado para o curso de Licenciatura em Matemática 

 

Os alunos que ingressam na Universidade, em especial no curso de Licenciatura 

em Matemática, encaram diversas disciplinas de cunho específico, pedagógico e de 

Educação Matemática, porém, não se encontram totalmente preparados para se 

defrontar com tais disciplinas. Em primeiro momento, com dificuldades nas leituras e 

depois, na pouca, ou nenhuma compreensão nas disciplinas de Cálculo. 

A necessidade de buscar novas metodologias auxiliares à tradicional, ajuda na 

adequação da realidade e motiva os alunos para um ensino mais compreensível, obtido, 

de forma óbvia numa melhoria na aprendizagem, e por isso tem consequências positivas 

no Ensino Superior, pois os alunos só começam a ver teorias axiomática- dedutivas 

apenas nos cursos universitários, em principal nos cursos de Matemática (BARUFI, 

2002). Tal deficiência didática na aprendizagem reflete-se na grande dificuldade que os 

futuros professores apresentam nos cursos de Cálculo, isto por que a mesma tem o 

intuito de apresentar uma teoria lógico-formal dedutiva desde o seu início até o fim. 

Diante de tamanha dificuldade na compreensão e na aprendizagem, os alunos 

sentem-se desmotivados e seus professores, em sua maioria, não os motivam apenas 

mantém um curso limitado, restringindo-o à memorização de técnicas, e deixa que eles 
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próprios descubram o significado dos conceitos e da utilização das técnicas repassadas 

na disciplina de Cálculo. 

Contudo, Barufi (2002) afirma que, para resolver problemas é necessário ter 

ideias e conhecer o verdadeiro significado das ferramentas disponíveis. Tendo em vista 

que outras disciplinas e profissionais necessitam do Cálculo para a essência do seu 

trabalho, este poderia ser um dos principais motivos para que houvesse uma interação 

interdisciplinar, na qual explora o máximo de riqueza e importância desta disciplina. 

Desse modo, os alunos podem conseguir enxergar o significado do conteúdo, que 

poderá ser desenvolvido em sua totalidade, estabelecendo relações com o conhecimento 

adquirido. 

O conhecimento para ser adquirido depende de certa forma, da negociação dos 

significados do conteúdo (BISHOP & GOFFREE, 1986, BARUFI, 1999), 

estabelecendo relações diversas para, posteriormente, apresentar uma série de definições 

e propriedades formais, dignas de uma linguagem puramente Matemática, permitindo 

aos alunos um melhor preparo para trabalhar num curso de Cálculo mais estruturado. 

No entanto, Barufi (2002) afirma que, infelizmente, muitos deles são apenas receptores 

de uma série de resultados repassados por alguma pessoa detentora do conhecimento, 

limitando-o à mera repetição do que aprendeu. 

 

1.4. Um pouco sobre a história do Cálculo  

 

 Há séculos o conhecimento formal vem se estruturando pautado por regras que 

necessitam ser reformuladas, as quais estão sendo ministradas de maneira forçada 

através de um ensino rigoroso e restrito a uma única matéria, isolada das demais 

ciências e de suas aplicações (BARON, 1985). Privando os alunos de apreciar o 

verdadeiro intuito do conteúdo e da matéria, deixando-as perceber apenas o rigor e o 

encadeamento lógico das demonstrações, e o que é pior negando o uso de ideias 

diversas e da criatividade, peças fundamentais para a aplicação de metodologias 

alternativas às tradicionais. 

 A criatividade é percebida desde a gênese do Cálculo, por matemáticos e não 

matemáticos. Muitos deles, de maneira não rigorosa e imprecisa, utilizaram conceitos 

do Cálculo, intuitivamente, para desenvolverem e resolverem problemas observados na 



29 
 

época, dentre eles, Cavalieri, Fermat, Barrow e Kepler. Nesta época, ainda não havia 

uma sistematização do Cálculo, nem tampouco uma estrutura lógica definida. 

 Todos os conceitos do Cálculo, segundo Baron (1985), previamente conhecidos 

foram unidos e aperfeiçoados através de técnicas desenvolvidas por Leibniz e Newton, 

até então usadas. Estas originaram os fundamentos mais importantes do Cálculo: as 

derivadas e as integrais, podendo até a dividi-lo em duas partes; uma relacionada ao 

Cálculo Diferencial e outra voltada ao Cálculo Integral. 

 Desde sua origem, o Cálculo vem desenvolvendo-se e evoluindo suas teorias, 

chegando ao ponto de serem estritamente necessários um maior conhecimento e 

reflexão dos educadores, inferindo-se às suas práticas pedagógicas. Assim, o professor 

pode conquistar o aluno para o estudo desta área, minimizando sua frustração sobre a 

mesma, mostrando a parte interessante que tanto pode ser ensinada como compreendida 

com prazer, oportunizando um melhor desenvolvimento intelectual do pensamento 

humano. 

  Diferentemente do que é visto nos cursos universitários, o Cálculo Diferencial e 

Integral é uma parte importante da Matemática. Trata da variação de movimento e de 

quantidades que variam, tendendo a outras quantidades até infinitas. Foram inspiradas 

por problemas de astronomia, estudados principalmente por Leibniz e Newton, que 

desenvolveram as ideias do cálculo há mais de 300 anos. Desde então, demostram o seu 

poder por serem auxiliares a resolução de questões de Matemática, outras ciências 

exatas, como também nas ciências sociais e biológicas. 

 Segundo Ávila (1994), o desenvolvimento científico no qual originou o cálculo 

foi composto por um conjunto de ideias surgidas e desenvolvidas, de forma gradativa, 

em obras de diversos cientistas, destacando-se as de Issac Newton (1642-1727) e 

Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1716), que posteriormente independe um do outro, 

unificaram os conceitos de derivada e integral 

 Os cientistas Isaac Newton (1642-1727) e Wilhelm Leibniz (1646-1716) 

sistematizaram as ideias e métodos até então surgidos, ao longo dos séculos XVI e 

XVII, considerados os primórdios da Ciência Moderna, permitindo que o método da 

exaustão obtivesse uma passagem para o conceito de integral, e percebendo em alguns 

casos, que a área da região poderia ser calculada com o mesmo tipo de aproximação só 

que com triângulos. 

 O Cálculo Diferencial e Integral é baseado nas noções de derivada e integral, 

respectivamente. Do ponto de vista geométrico, a derivada vincula-se ao problema 
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tangente a uma curva; enquanto que a integral está relacionada ao problema de 

determinar áreas de figuras planas através de quadraturas
5
, entre outras interpretações. 

Observa-se que os estudos de Leibniz e Newton, é para a Matemática, um grande aporte 

intelectual, na qual lida com grandezas e com suas próprias variações. 

 

Figura 16: Integral por aproximação.  

 

Fonte: pt.wikipedia.org. Disponível em 20/01/2013  
 

Os primeiros problemas relacionados às integrais, que aparecem na História, são 

os problemas de quadratura. Estes foram desenvolvidos pela dificuldade que os gregos 

encontravam para medir as superfícies a fim de encontrar suas áreas; tentando buscar 

um quadrado que tivesse área igual ou aproximada da figura em questão ( BAIS, 2007).  

 As primeiras ideias do Cálculo surgiram na Grécia Antiga há mais de 2.500 anos 

atrás. Nesta época os gregos já calculavam a área de qualquer região poligonal, por 

triangulação e somando suas áreas. Para as áreas de regiões curvilíneas, usavam o 

método de Exaustão, atribuída a Eudoxo e aperfeiçoada por Arquimedes. De acordo 

com Bais (2007), o problema mais famoso foi o da quadratura do círculo, isto é, obter 

um quadrado com a mesma área de um círculo de raio r dado.  

 

Figura 17: Quadratura do círculo 

 

Fonte: contaboom.blogspot.com. Disponível em 20/01/2013 
 

                                                             
5
- Figura 1 - Fonte: pt.wikipedia.org. Disponível em 20/01/2013. 
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 De acordo com Swokowski, o cálculo foi descoberto no século XVII como 

instrumento para investigar problemas que envolveram movimento. Para estudar objetos 

movimentando-se com velocidade constante e em uma trajetória retilínea ou circular, 

sendo nestes casos, a álgebra e a trigonometria suficientes, mas ao variar a velocidade 

ou tornar a trajetória irregular o cálculo faz-se necessário. Exige desta forma, uma 

descrição mais cautelosa de movimento, que requer o uso de definições precisas de 

velocidade e aceleração. Estas definições podem ser obtidas utilizando-se um dos 

conceitos fundamentais do cálculo: a derivada. 

Ao falar do conceito de derivada, observa-se que trata de uma função que varia 

no espaço e no tempo, na qual depende de uma linguagem específica que, segundo Bais 

(2007), descreva uma mudança pertencente à Matemática denominada Cálculo 

Diferencial. Tal conceito nada mais é do que uma variação extremamente pequena de 

uma posição em função do tempo, descrita como derivada temporal da posição e 

representada como dr/dt. Tal conceito nos possibilita escrever a aceleração de um objeto 

como a derivada da sua velocidade em ordem de tempo: a = dv/dt, podendo encontrar 

derivadas maiores com a segunda derivada, descrita por a = d²r/dt² (p. 17). 

 Bais (2007) mostra que o modo simbólico de representar as variações é simples, 

lógico, elegante e útil. No entanto, pode observar que a praticidade citada nas 

representações algébricas nem sempre tem significado para o aluno, na qual tornam as 

variações uma grande diversidade de funções e expressões algébricas representativas 

das leis da natureza. 

 À medida que as derivadas e derivações vão ganhando ênfase, tornam-se 

necessários para resolver equações diferencias operações inversas da derivação, pela 

Bais (2007), afirma: 

 

Essa operação deve ser tal que, uma vez aplicada a uma função que 

anteriormente derivamos, nos permita recuperar a função que 

tínhamos à partida. E, se dispusermos do valor da função g no instante 

t0 e dos valores da sua derivada em todos os instantes t posteriores, 

seremos de facto capazes de reconstruir a função somando todas as 

pequenas variações dg (p. 19).    
 

 Às funções que variam continuamente, os matemáticos denominaram de 

integração, tendo em vista que, em sua representação algébrica, a busca por significado 
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torna-se cada vez mais necessário para que a mesma seja explorada da melhor e mais 

detalhada forma possível, tentando extrair ao máximo o significado do Cálculo 

 

1.5. Um pouco sobre Bonaventura Cavalieri  

 

Bonaventura Cavalieri nasceu em Milão por volta de 1598. Foi membro de uma 

ordem religiosa (os Jesuados). No ano de 1616, ele foi para Pisa, onde estudou Filosofia 

e Teologia. Conheceu o padre Benedito Castelli (1577 -1644) que o apresentou a 

Galileu (1564-1642), do qual veio a tornar-se discípulo. Em 1629, foi indicado à cadeira 

de professor em Bolonha. Ocupou esse cargo até sua morte, em 1647. Podemos dizer 

que esse intelectual foi um padre e estudioso da Matemática, tendo estudado e publicado 

vasto material em Matemática pura e aplicada. Dentre os assuntos em que ele trabalhou 

podemos citar: geometria, trigonometria, astronomia. Ele é considerado como um dos 

responsáveis pela introdução dos logaritmos na Europa (BOYER, 1996).  

Em 1632, Cavalieri apresentou seu livro Directorium universale uranometricum, 

onde publicou tabelas de seno, tangentes e secantes, junto com seus logaritmos, até oito 

casas. Durante o ano de 1635, Cavalieri apresentou a primeira versão da obra que o deu 

muito destaque, a famosa Geometria indivisibilibus continuorum. Nesse trabalho, ele 

apresenta seu método dos indivisíveis. Em seu livro de Introdução à História da 

Matemática , o autor Howard Eves, diz que o método dos indivisíveis de Cavalieri tem 

raízes que remontam a Demócrito e Arquimedes, mas cuja motivação direta, talvez, se 

encontre nas tentativas de Kepler de achar certas áreas e certos volumes. Boyer (1996), 

diz que na obra dos indivisíveis de Cavalieri, o argumento em que ele se baseia é 

essencialmente o sugerido por Oresme, Kepler e Galileu, que uma área 21 pode ser 

pensada como sendo formada de segmentos ou "indivisíveis" e que volume pode ser 

considerado como composto de áreas que são volumes indivisíveis. Segundo Boyer 

(1996), as ideias desenvolvidas por Cavalieri, deram origem a dois princípios, 

denominados Princípios de Cavalieri, um relativo ao cálculo de áreas e o outro que é 

muito utilizado para o cálculo de volumes.  

 

1.6 O Princípio de Cavalieri para Volumes  
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Com ênfase ao Princípio de Cavalieri para volumes, o qual nos permite 

apresentar aos alunos do Ensino Médio, de uma maneira mais intuitiva, algumas 

fórmulas para se calcular volumes de sólidos. A seguir apresentamos uma versão desse 

princípio.  

Em Boyer (1996) encontramos que, ao considerar dois sólidos A e B. Se 

qualquer plano horizontal secciona A e B segundo figuras planas, tais que a razão entre 

suas áreas é uma constante, então a razão entre os volumes V(A) e V(B) é essa 

constante. Como mostra a figura: 

 

 

Figura 3: Princípio de Cavalieri 

 

O Princípio de Cavalieri reduz o cálculo de volumes ao cálculo de áreas, para 

isso, se deve comparar as áreas das seções obtidas nos sólidos por planos paralelos ao 

plano das suas bases, sendo que esses sólidos deverão ter mesma altura e devem ser 

considerados apoiados sobre o mesmo plano. Se a razão entre as áreas de seções 

correspondentes é constante, então a razão entre os volumes dos sólidos considerados é 

essa mesma constante. Esse fato nos leva a entender que, se as áreas das seções 

correspondentes são iguais, os sólidos têm o mesmo volume. 

Como a referida pesquisa tem como base, o volume de algumas figuras sólidas, 

pode-se usar o Principio de Cavalieri como complemento às formulações e resoluções 

de problemas matemáticos utilizando-o, pois reduz o cálculo de volumes ao cálculo de 

áreas,  de modo que se a razão entre as áreas são constantes, então entre os volumes é a 

mesma constante, sendo de um relevância muito grande para o aluno que 

espontaneamente queira utilizar tal conceito em suas formulações e resoluções. Por mais 

que não tenha cido citado o Princípio de Cavalieri durante as formulações dos 
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problemas matemáticos nesta pesquisa, algumas utilizaram o cálculo de áreas das 

figuras para chegar ao volume dos sólidos. 
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CAPÍTULO 2 

 

O ESTUDO DOS VOLUMES DE SÓLIDOS DE REVOLUÇÃO 

 

 Neste capítulo apresentamos como professores inserem em suas metodologias as 

tecnologias como formas auxiliares de trabalhar em sala de aula com o conteúdo 

Sólidos de Revolução. Como os recursos tecnológicos podem favorecer na reflexão 

sobre questões estudadas, além de fazer uma conexão entre o conteúdo estudado e a 

prática. 

 

2.1. Os sólidos de revolução e as tecnologias 
 

Atualmente, professores e pesquisadores vivenciam reflexão relacionada à 

incorporação das tecnologias no processo ensino-aprendizagem da matemática. 

Trabalhar a informática e os seus recursos tecnológicos pode ser um caminho a ser 

seguido para ampliar as reflexões e fortalecer o uso desses recursos utilizados em vários 

setores da sociedade (PIVA, DORNELES & SPILIMBERGO, 2010).  

Em concordância com os autores, no cotidiano das atividades professores se 

deparam com situações nas quais os alunos se questionam sobre a importância em 

aprender certos conteúdos. Muitas vezes, se mostra que a aplicação nem sempre é 

direta. Diante destes questionamentos, professores se propõem na busca de situações 

que possibilitem visualizar alguma aplicabilidade de certos conteúdos. 

Vale destacar que defendem o uso de recursos tecnológicos em aulas de 

Matemática, que já não cabe mais duvidar da importância sobre o professor dominar 

esta metodologia. A sociedade em geral ―funciona‖ a base de tecnologias. Em cada ação 

que praticamos em nosso dia a dia, sempre há algo relacionado diretamente ou 

indiretamente com ―o mundo eletrônico‖, desde o celular até os aparelhos que 

controlam a velocidade dos automóveis. Partindo destes pressupostos, vamos então 

acoplar as tecnologias com a aplicabilidade de um conteúdo matemático.  

De maneira intencional Piva, Dorneles e Spilimbergo (2010), mostraram que a 

aplicação de um conteúdo matemático e, além disso, que o uso de softwares se torna um 

facilitador neste processo e, nesse sentido, entendemos que ―é preciso criar, organizar e 

orientar situações de aprendizagem, isto é, garantir um espaço para tais procedimentos‖. 
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De acordo com Piva, Dorneles e Spilimbergo (2010), na disciplina de Cálculo 

Diferencial e Integral II, é abordado além das técnicas de integração, também a integral 

definida com as suas aplicações, entre elas, o cálculo do volume de sólidos de 

revolução. Partindo do pressuposto que o aluno tem o conhecimento da Geometria 

Espacial, no que se refere ao cálculo do volume de um sólido regular, propõe-se calcular 

o volume de um sólido, através da rotação de uma curva representativa do contorno 

deste sólido, girando em torno de um eixo fixo. Para tal, sugeri aos alunos que escolham 

algum objeto, que seja identificado como um sólido de revolução, possível de ser 

medido em seu diâmetro e sua altura. Na sequência, os alunos fazem suas escolhas e são 

orientados para a obtenção das medidas, utilizando para isso o paquímetro, que é um 

instrumento adequado para a situação. 

Segundo os autores, no momento da escolha, foi fundamental o uso de algum 

software que possibilitasse a escolha da curva de contorno que melhor descrevesse os 

dados obtidos nas medições e, que apresentasse o modelo matemático que determina 

esta curva. Ainda enfatiza que geralmente estes modelos apresentam coeficientes não 

exatos, o que se torna bastante trabalhoso obtê-los manualmente, através de diferentes 

métodos de aproximação, como por exemplo, mínimos quadrados. Para esta tarefa, o 

software auxilia nos cálculos mais precisos e na visualização do contorno das imagens 

dos sólidos. 

 

2.2. O Conteúdo de Volumes dos Sólidos e os PCN’s 

  
Segundo os princípios orientadores dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN‘s, 1997) os conhecimentos básicos de geometria são fundamentais para as 

pessoas interagirem adequadamente com seu meio ambiente, assim como para se 

iniciarem num estudo mais formal dessa disciplina. Esses conhecimentos básicos, os 

quais compreendem conceitos, suas propriedades e relações simples entre eles, 

deveriam, em geral, ser adquiridos por meio de experiências realizadas ao longo de todo 

sistema educacional. Desta forma, se os alunos devem adquirir conhecimento sobre os 

fundamentos geométricos elementares, é importante que os professores não só tenham 

um bom domínio sobre seus aspectos matemáticos, como também saibam identificar e 

dominar metodologias de ensino que lhes permitam a familiaridade com diversificadas 

maneiras de levar o aluno a uma aprendizagem geométrica significativa.  
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 Como consequência da aprendizagem significativa, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM, 2011) afirma: 

 
O currículo do Ensino Médio deve garantir também espaço para que 

os alunos possam estender e aprofundar seus conhecimentos sobre 

números e álgebra, mas não isoladamente de outros conceitos, nem em 

separado dos problemas e da perspectiva sócio-histórica que está na 

origem desses temas. Estes conteúdos estão diretamente relacionados 

ao desenvolvimento de habilidades que dizem respeito à resolução de 

problemas, à apropriação da linguagem simbólica, à validação de 

argumentos, à descrição de modelos e à capacidade de utilizar a 

Matemática na interpretação e intervenção no real. Numa outra 

direção, as habilidades de visualização, desenho, argumentação lógica 

e de aplicação na busca de soluções para problemas podem ser 

desenvolvidas com um trabalho adequado de Geometria, para que o 

aluno possa usar as formas e propriedades geométricas na 

representação e visualização de partes do mundo que o cerca.(p.44) 
 

 

De acordo com Kaleff, Sá e Toledo (2002), nos meios educacionais, tem sido 

tomado como consenso geral que as formas geométricas podem servir como modelos 

elementares para muitos tipos de fenômenos do cotidiano, mas que elas, no entanto, têm 

sido pouco exploradas nas salas de aulas. Além disso, os materiais didáticos buscam 

levar o aluno a visualizar as formas geométricas e a analisar suas características de 

regularidade, conforme as recomendações dos princípios norteadores dos PCN‘s.  

Por outro lado, apesar do amplo universo da informática existente em nossos 

dias, o que permitiu o aparecimento de muitos programas computadorizados destinados 

ao ensino da geometria, as atividades envolvendo sólidos tridimensionais apresentam-se 

na tela do computador em forma de desenhos em duas dimensões e, além disso, a 

imagem dos sólidos é apenas virtual.  

Os autores ressaltam a importância de intercalar as tecnologias com materiais 

manipuláveis, desta forma, partindo de conceitos da geometria plana e desenvolvendo 

várias atividades, pretendo-se levar o aluno a identificar por meio de sua observação e 

visualização, e, a seguir, através de argumentações lógicas informais e posteriormente 

formais, estabelecer o conceito de sólido de revolução.  

 

2.3. Do conteúdo à pratica 

  

Segundo os princípios orientadores dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN‘s, 1997) os conhecimentos básicos de Geometria são fundamentais para as 
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pessoas interagirem adequadamente com seu meio ambiente, assim como para se 

iniciarem num estudo mais formal da disciplina de Cálculo. 

Esses conhecimentos básicos, os quais compreendem conceitos, suas 

propriedades e relações simples entre eles, deveriam, em geral, ser adquiridos por meio 

de experiências realizadas ao longo de todo sistema educacional. Desta forma, se os 

alunos devem adquirir conhecimento sobre os fundamentos geométricos elementares, é 

importante que os professores não só tenham um bom domínio sobre seus aspectos 

matemáticos, como também saibam identificar e dominar metodologias de ensino que 

lhes permitam a familiaridade com diversificadas maneiras de contribuir que o aluno 

tenha uma aprendizagem geométrica significativa.  

Nos meios educacionais, tem sido tomado como consenso geral que as formas 

geométricas podem servir como modelos elementares para muitos tipos de fenômenos 

do cotidiano, mas que elas, no entanto, têm sido pouco exploradas nas salas de aulas. 

Lima (1991) alerta sobre a importância de obter métodos para o cálculo indireto dos 

volumes, métodos sistemáticos e gerais, que se apliquem tanto aos volumes grandes 

quanto aos pequenos, tanto aos casos concretos como aos casos abstratos. O autor 

também afirma que desta forma forçará um reexame do conceito do volume no qual 

conduz a uma definição precisa. 

Conceitos e definições formadas sobre áreas e volumes, Lima (1991) apresenta 

alternativas sobre o ensino das mesmas detalhadamente, tais como: a) Adotar a 

apresentação clássica de Euclides e Arquimedes ao trazer o volume de um bloco 

retangular em textos para debates, enquanto os volumes do paralelepípedo e da pirâmide 

requerem aproximações por poliedros retangulares; b) Usar o Cálculo Infinitesimal, de 

acordo com a tese de Felix Klein, ao introduzir o Cálculo suavemente, no currículo 

escolar dos anos da Educação Básica, isso permitiria tratar de forma simples e definitiva 

alguns conceitos físicos; c) Utilizar o princípio de Cavalieri, como uma introdução de 

resultados sobre integrais, porém quando apresentado sob a forma de postulado se torna 

intuitivamente aceitável e conduz rapidamente aos resultados. Apresentar conteúdos 

mais complexos para os alunos no intuito de um melhor aprendizado, recai na maneira 

como este será tratado em sala de aula, seja com textos, aplicativos ou mesmos 

exercícios que induzam a construção dos conceitos sobre áreas e volumes. 

A apresentação de conteúdos mais complexos, como os conceitos de área e 

volume de sólidos, quando vinculados ao uso de aplicativos, por exemplo o Geogebra 

3D, utilizado na pesquisa em questão, podem minimizar o impacto que o próprio 
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conteúdo tem. Ao vinvular aplicativo, conteúdo e metodologias auxiliares facilitam no 

uso da criatividade para poder explorar da melhor maneira possível o que está sendo 

ensinado e compreendido pelo estudado. 

Em concordância com Lima (1991) ao se explorar melhor Geometria em sala de 

aula aliada ao seu uso no cotidiano, propicia ao aluno fazer um reexame do conceito até 

achegar à definição.  
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CAPÍTULO 3 

O GEOGEBRA 3D E O PAPEL DO PROFESSOR 

 

Neste capítulo apresentamos como um aplicativo pode ser útil no processo de 

ensino/aprendizagem, dentro e fora da sala de aula. Tendo em vista, que as tecnologias, 

atualmente, estão inseridas de maneira bastante incisiva na sociedade. O aplicativo 

utilizado por nós e que pode contribuir para agilizar cálculos de integrais simples e de 

volume, bem como para a aquisição de significados e visualização espacial, o Geogebra 

3D. 

 

3.1 A utilização de tecnologias no ensino/aprendizagem da Matemática 

 

A Educação Matemática e, particularmente a Didática da Matemática, como 

campo de pesquisa (PONTE, 1999), encontra-se em constante desenvolvimento, tendo 

sempre novas metodologias Uma prova dessas inovações metodológicas pode ser 

descrita na pesquisa feita por Azevedo (2002) em seu artigo intitulado como 

―Matemática em movimento: Uma experiência de utilização das novas tecnologias‖, 

nela consta uma amostra de que podem ser utilizadas as ferramentas disponíveis da 

época para ensinar, com qualidade, um conteúdo matemático, neste caso foi o conceito 

de derivadas. 

 No artigo, foi mostrado que não é de hoje a discusão sobre quais instrumentos 

são adequados para cada conteúdo. O fato é que não há uma ferramenta de ensino ideal 

para determinados conteúdos, mas há uma série de adequações feitas por professores e 

pesquisadores da área que proporcionam aos alunos uma aprendizagem mais 

significativa. 

 Nota-se que, cada época tem suas necessidades diferenciadas por fatores que vão 

desde o social ao científico e, por isso, são criados instrumentos de trabalho que se 

adequem ao período. E foi um destes instrumentos que Azevedo (2002) utilizou para 

desenvolver a sua pesquisa sobre o conceito de Derivadas. Nela, o autor chamou de 

―Sociedade da Informação‖ o século XX, afirmando que o conteúdo das ciências tão 

complexas e, ao mesmo tempo, tão amplo e breve, que não se pode organizar e 

aproveitar os conhecimentos sem o auxílio de computadores. 
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Atualmente, tem-se que usufruir das tecnologias de forma positiva, pois estas 

têm diversas funções e, dentre elas, as que poderem ser usadas com cunho pedagógico. 

A aplicação das tecnologias, em específico, o uso de aplicativos e da internet em 

aplicações do cotidiano foi parte da pesquisa de Azevedo (2002), que mostrou o quanto 

é interessante a utilização da informática na sala de aula.  

Mostrou-se, nesta pesquisa, que tal ferramenta não apenas é facilitadora 

organização de atividades curriculares e extracurriculares, mas também podem ser 

fatores geradores de uma escola mais interativa, sendo uma oportunidade de aperfeiçoar 

a relação professor-aluno, havendo um maior estimulo para o sucesso escolar.  

A aprendizagem matemática, segundo Azevedo (2002) pode ser enriquecida 

com o auxílio de aplicativos que possam facilitar na visualização e manipulação de 

imagens, estimulando os alunos a melhorarem a compreensão de determinado conteúdo, 

bem como facilita na memorização de informações que lhes são fornecidas. No entanto, 

o papel do professor não se limita apenas a de um transmissor de conteúdo, restrito ao 

lápis e papel, torna-se necessário o uso das ferramentas tecnológicas ajustadas de acordo 

com os interesses pedagógico-didáticos, dando suporte às aulas. 

Azevedo (2002) utilizou tais ferramentas tecnológicas para a introdução do 

conceito de derivada, enfatizando que estas devem ser usadas de forma criativa para 

explorar, descobrir e desenvolver conceitos matemáticos e não se limita a simples 

verificação de resultados ou exercícios. Como conhecimento prévio ao estudo de 

derivadas, devemos ter o conceito de tangente, logo notamos que, no Cálculo 

Diferencial, este conceito apresenta diferentes pontos de vista, porém o autor enfatizou 

que a compreensão da noção de tangente em ponto deva fornecer às condições para que 

eles possam formular e resolver problemas Matemáticas, inicialmente sobre derivadas. 

Para desenvolver a pesquisa o autor utilizou duas ferramentas: o Mathematica e 

o Toolbook, ambos desenvolvidos com propósitos pedagógicos. O primeiro é uma 

ferramenta bastante útil para análises quantitativas, cálculos e manipulações simbólicas, 

também permite calcular, modelar, criar e analisar resultados; o segundo é um programa 

que possui um completo conjunto para incorporar e editar gráficos, imagens, sons e 

filmes. Tais mídias tem a importante função de motivar estudo sobre derivadas com a 

apresentação de problemas reais para o qual se procura a solução. 

Todo o processo de uso das ferramentas tecnológicas visam melhorar a 

compreensão do conteúdo tornando o aluno mais independente em seus pensamentos e 

possibilitando ao mesmo tirar conclusões a partir dos conhecimentos já adquiridos.  
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Desta forma, os alunos chegam às respostas corretas de maneira dinâmica e  

construtiva e pode ter como consequência positiva uma maior capacidade de poder, a 

partir de um determinado tema ou situação real, formular e resolver problemas sobre o 

conteúdo dado, sem que o aluno  e sinta obrigado a resolver mais um problema 

matemático que não tenha sentido algum para ele. 

Tais formas de verificação de aprendizagem podem ser avaliadas levando em 

consideração diversos fatores, Azevedo (2002) sugere uma avaliação em três níveis, a 

primeira com um jogo de perguntas para responder verdadeiro ou falso, a segunda 

visando verificar os conhecimentos em nível de leitura e interpretação de gráficos e suas 

relações com os gráficos de derivadas e a terceira e última, consta em uma lista de 

questões abertas e de múltipla escolha, onde o aluno é convidado a resolver em grupo, 

ou pela internet através de um site que o possibilita fazer troca de opiniões. 

O fato de ter tornado mais dinâmico a compreensão do conteúdo de derivadas, 

levou os alunos a se sentirem mais dispostos a elaborar perguntas que respondam às 

suas dúvidas através de discursões em grupos e utilizando a ferramenta tecnológica 

desenvolvida com propósitos didáticos. Enfatizando que as ferramentas tecnológicas 

têm duas vertentes, a positiva e a negativa, cabendo ao professor saber utiliza-las da 

forma mais proveitosa possível dentro da sala de aula, encorajando o aluno a 

desenvolver métodos e usar técnicas necessárias na resolução dos problemas 

matemáticos estudados, buscando um melhor aproveitamento das aulas de Matemática. 

A busca por significados nas aulas de Matemática é um fator de grande 

motivação para a descoberta de novos métodos coerentes que possam estimular os 

alunos a sentirem prazer pela disciplina. Desta forma, Barufi (1999) cita que ―conhecer 

é conhecer o significado‖ do que se estuda, no entanto, o estudo do Cálculo, bem como 

o seu sucesso, está diretamente relacionado com a negociação de significados existente 

no ambiente de estudo e do potencial do docente – pessoa fundamental para estimular o 

processo de compreensão do Cálculo Integral, em específico. 

Ao levar em consideração o significado literal do Cálculo, ou seja, uma função 

de mais de uma variável real, nos faz refletir sobre quanto é útil tal conceito, pois, 

segundo Barufi (1999), a variação de grandezas é a necessidade de aproximações locais 

está presente em todas as áreas do conhecimento, que atualmente pode ser auxiliada por 

aplicativos que proporcionem uma valorização no ensino de Cálculo e seus potenciais. 

Ao desenvolver procedimentos que estimulem os alunos ao estudo de um 

determinado conteúdo, nota-se que para ocorrer sucesso em qualquer metodologia 
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dentro e fora da sala de aula é necessário um planejamento prévio, sujeito a 

modificações que se adequem ao nível de conhecimento dos alunos, observar quais 

condições se tem no ambiente, no qual será trabalhado o procedimento metodológico e 

estimular os alunos a buscarem situações reais que possam ser usadas como pontos para 

a formulação de problemas matemáticos e posteriores soluções. A forma como se 

trabalha determinados conteúdos matemáticos, visto como mais complexos é 

fundamental para minimizar a frustração dos alunos nos cursos técnicos profissionais e 

nos cursos superiores que necessitem de conteúdos matemáticos em sua grade 

curricular. 

No entanto, a utilização de novas formas metodológicas para introduzir um 

conteúdo matemático vem contribuir, cada vez mais, para o sucesso da Educação 

Matemática e suas pesquisas, em particular, a Formulação e Resolução de Problemas, 

pois com o uso de procedimentos menos frustrantes e que necessitem de uma maior 

participação ativa dos alunos, estes podem perceber a riqueza da disciplina e suas 

diversas aplicações em situações reais, através de problemas formulados por eles 

próprios e não apenas por aqueles prontos em encontrados nos livros acadêmicos. 

 

3.2. Aplicativos auxiliares à compreensão do Cálculo e o GeoGebra 3D 

 

Os aplicativos tecnológicos, atualmente, tem sido bastante úteis em diversos 

contextos do cotidiano, alguns destes são vistos nas salas de aula, e mesmos nas mãos 

dos alunos, em na forma de aparelhos portáteis. Logo, a tecnologia adentrou nossas 

vidas, de maneira a termos que nos acostumarmos com algumas mudanças dentro e fora 

do universo escolar. 

Ao modo que a tecnologia avança, a escola sentiu necessidade de inseri-la na sala 

de aula, de maneira a contribuir com o processo de ensino/aprendizagem, facilitando na 

construção de novos conhecimentos sobre os conteúdos programáticos exigidos pelas 

normas educacionais. Com isto, Barufi e Lauro (2000) defendem o uso do aplicativo 

como auxiliar neste professor bem como suas vantagens na busca por significados do 

conteúdo.    

Por sua vez, o GeoGebra é um aplicativo matemático que junta Geometria, 

Álgebra e Cálculo.  O Instituto Geogebra, em Portugal, permite mostrar algumas 

aplicações do Geogebra que vão além da geometria plana, extraindo o máximo da 
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pontecialidade que este aplicativo nos permite no processo de ensino/aprendizagem, 

despertando, segundo as pesquisas feitas pelo Instituto, mais interesse nas comunidades 

que se preocupam com o ensino e as pesquisas matemáticas.  

Ao longo do tempo, o Geogebra passou por algumas modificações, sendo criado o 

Geogebra 3D, ainda não tão explorado quanto o anterior, porém com igual ou maior 

potencial em desenvolver visualizações de figuras em 3D, bem como auxiliar nas 

conexões com a arte, criatividade e investigação matemática. 

 

Figura 4: Visualização de funções no Geogebra 3D 

 

 

Fonte: www.conferencias.ulbra.br em 10/07/2015 

 

O Geogebra 3D é, além de um aplicativo de geometria, algo que permite a 

transparência de implementação de situações geométricas que unem figuras á 

representação do plano, modelos numéricos, no qual, de acordo com Blossier e Richard 

(2011), possibilitam uma viagem algébrica para o cálculo formal e a representação 

dinâmica no espaço.  

Com o uso dos aplicativos podemos adentrar no mundo dos modelos 

matemáticos necessários ao rigor matemático, logo, observamos que tal aplicativo 

permite esta interação com o indivíduo em situações didáticas ou em atividades com a 

metodologia Resolução de Problemas, através de formulações feitas com algum tema ou 

conteúdo trabalhado. 

O trabalho com um aplicativo em sala de aula requer um planejamento prévio, 

um bom conhecimento sobre o que será estudado e, segundo Blossier e Richard (2011), 

ter interações a priori com os alunos, as quais se iniciam com uma boa relação 

professor-aluno. Desta forma, o conhecimento não se torna inato e permite que os 

http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/ciem/vi/paper/view/576/154
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alunos analisem, argumentem e comuniquem suas ideias, relacionando-as com os 

conteúdos matemáticos, envolvendo quantidade, variações e relações, além de espaço e 

formas. Como mostra a figura abaixo. 

 

Figura 5: Cilindro retorcido, transformando-se em dois cones com o Geogebra 3D 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=eXXYKEffgyo. Acesso em 10/06/2014 

 

Nas aulas em que são utilizados o aplicativo e a Formulação e Resolução de 

problemas Matemáticos, propõe formular ou resolver os problemas dentro de modelos 

matemáticos para os quais eles tenham que interpretar todo o procedimento até as 

soluções. O que remete a uma resposta, a uma intenção de ensinar ou um 

questionamento pessoal, tendo o professor como um mediador do conhecimento 

matemático, o aluno possa estimular o seu próprio conhecimento.  

Desse modo, o interesse pela Matemática e pelo uso de tecnologias em sala de 

aula aumenta e enriquece o conteúdo estudado, seja ele qual for. No entanto, o aluno 

passa a perceber que o aplicativo não pensa , necessidade de alguém  que o comande, 

sendo este o próprio aluno. 

 

3.3. Vantagens e limitações no uso do Geogebra 3D 

 

O Geogebra 3D ainda encontra-se na sua fase Beta, ou seja, fase de teste, no 

entanto, só funciona com acesso a internet. Ainda não se encontram muitos 

https://www.youtube.com/watch?v=eXXYKEffgyo
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experimentos com seu uso, porém auxilia na construção de gráficos de figuras em 3D, 

assim como suas possíveis modificações, secções e variações na função.  

Tal aplicativo, apresenta vantagens tanto aos alunos quanto aos professores de 

modo à auxiliar os futuros professores visualizarem o volume dos sólidos de revolução 

(já que a pesquisa foca neste conteúdo matemático), também facilita na compreensão de 

conceitos e definições  de Integrais, uma vez que os mesmos ao visualizarem as 

imagens dos gráficos, tem  maior interesse pelo conteúdo e pela Matemática, o que 

auxilia na resolução de problemas e exercícios sobre Integrais de Volumes e, 

posteriormente, na formulação de problemas sobre o conteúdo. 

Como todo aplicativo, o Geogebra 3D apresenta limitações relacionadas ao seu 

uso na Matemática, sendo a primeira delas a forma restrita ao campo visual das 

Integrais de Volumes, no qual necessita de um conhecimento prévio sobre funções por 

parte dos alunos. Tais vantagens e desvantagens nos remete a uma reflexão de que todo 

e qualquer aplicativo apenas facilita ou atrapalha (depende de como é trabalhado) o 

ensino do Cálculo e de outros conteúdos matemáticos, e não necessariamente faz tudo 

sozinho. Neste sentido, a tecnologia vem como um suporte às aulas de Matemática, 

sendo totalmente dependente de uma boa estruturação, planejamento e desenvolvimento 

das aulas para aplicá-la em sala de aula e com conteúdos compatíveis ao aplicativo. 

Utilizando-os da maneira mais eficiente e crítica possível. 

Ponte (2000, p.74) afirma sobre o uso crítico de uma técnica: 

 
O uso fluente de uma técnica envolve muito mais do que o seu 

conhecimento instrumental, envolve uma interiorização das suas 

possibilidades e uma identificação entre as intenções e desejos dessa 

pessoa e as potencialidades ao seu dispor. Mais do que um simples 

domínio instrumental, torna-se necessário uma identificação cultural. 

De que modo pode esta tecnologia servir ao meu trabalho? De que 

modo pode ela transformar a minha actividade, criando novos 

objectivos, novos processos de trabalho, novos modos de interacção 

com os meus semelhantes? O uso crítico de uma técnica exige o 

conhecimento do seu modo de operação (comandos, funções, etc.) e 

das suas limitações. Exige também uma profunda interiorização das 

suas potencialidades, em relação com os nossos objectivos e desejos. 

E exige, finalmente, uma apreensão das suas possíveis consequências 

nos nossos modos de pensar, ser e sentir. 

 

Portanto, precisamos estar atentos às potencialidades e limitações no uso desta 

tecnologia, bem como refletir sobre em que o seu uso implicará em nossa prática letiva 

e nas interações na sala de aula e na escola. 
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3.4. O uso das ferramentas do Geogebra e do Geogebra 3D 

 

 O uso das ferramentas de aplicativos utilizados nas aulas de Matemática instiga 

possibilidades de variações em seu ensino, de modo que o professor, de acordo com 

Araújo e Nóbriga (2010), possa explorar os conteúdos com mais eficácia e suprir 

limitações do quadro e pincel, remetendo ao aluno certa independência em suas 

construções diante do aplicativo Geogebra. 

 As ferramentas tecnológicas, Geogebra e Geogebra 3D, permitem a elaboração 

que favorecem a construção de conhecimentos pelo aluno, o que remete à afirmação de 

Araújo e Nóbriga (2010, p.21 ), ―o aplicativo não pode ensinar coisa alguma‖. Portanto, 

deve haver um bom planejamento com situações de uso sobre o próprio aplicativo, 

algumas delas a partir das manipulações das figuras, para auxiliar os alunos na 

formulação e conjecturas, conclusões e justificativas, e desta forma, poder formular e 

resolver problemas sobre um dado conteúdo, de maneira independente. Outros fatores 

relevantes ao uso do Geogebra são citados pelos autores, como: analisar como os alunos 

conseguem perceber e entender o que está por trás das formulações; fazer a 

transferência do conhecimento adquirido com o computador para o lápis- papel; e 

estimular os alunos a fazerem novas construções. 

 O pensanto crítico-reflexivo do aluno, o leva ao fator curiosidade e, por 

consequência, vontade de aprender algo novo. Tal fato possibilita o professor explorar 

cada vez mais os conteúdos com as ferramentas do Geogebra e do Geogebra 3D.  

Isto foi o que fizeram Araújo e Nóbriga (2010), nas contruções de conjecturas 

sobre os conteúdos de Geometria Plana e Espacial, Trigonometria Básica, Funções 

Quadráticas, entre outras. Os autores ainda deixam em aberto diversas possibilidades do 

uso das ferramentas tecnológicas para outros conteúdos e mais, apontam o uso de 

figuras sobre a natureza e realidade diversas leve os alunos a perceberam como utilizar 

o aplicativo em tal situação e que pode, a nosso ver, também ser feito em suas 

formulações e resoluções de problemas matemáticos. 

 As formulações e resoluções dos problemas matemáticos podem ser obtidas por 

diversos meios (BROWN & WALTER, 2005) e estimuladas para que seja dada ênfase 

ao conteúdo requerido em sala. Quando utilizamos o GeoGebra para estas formulações 

e resoluções de problemas,  de acordo com Araújo e Nóbriga (2010), pode ser  com 

formas geométricas, aritméticas, ou mesmo de uma figura que retrate a realidade, o que 

permite explorar não apenas um único conteúdo, mas um vasto conhecimento sobre 
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conteúdos intercalados. Este fato ainda permite aos alunos uma reflexão sobre o que é 

feito e, ao professor, a reflexão fornece oportunidades para voltar atrás e rever 

acontecimentos e práticas, e isto proporciona a ambos oportunidades para seu 

desenvolvimento. 

 

3.5. O Geogebra 3D 

 

A possibilidade interativa dos aplicativos que envolvem geometria dinâmica 

propicia a realização de experimentos e criação de situações que potencializam o 

desenvolvimento do pensamento matemático. Desta forma, acredita-se que a 

manipulação direta de objetos na tela do computador, possibilitando análise imediata da 

construção, contribui para o desenvolvimento dos conceitos propostos em uma aula. 

Neste aspecto, considera que a proposta de utilizar objetos virtuais construídos no 

Geogebra 5.0 contribui na construção dos conceitos que envolvem Geometria Espacial.  

Em paralelo com o avanço tecnológico, os professores de Matemática da 

educação básica, estão sendo induzidos a transformações, inovações e a buscar recursos 

capazes de contribuir para com o suprimento de lacunas deixadas no ensino da 

Matemática, em especial da Geometria Espacial. Visto que o ensino da Matemática é 

visto por muitos profissionais da área como desafiador, pois nem todos os conteúdos 

são de fácil apresentação e compreensão somente com a utilização do livro didático, do 

quadro, régua e caderno.  

Dentre os recursos buscados destaca-se a utilização de aplicativos como 

instrumento facilitador e motivador da aprendizagem do educando, tendo em vista o uso 

da tecnologia como aliado de atividades educativas e que pode ser utilizado para o 

desenvolvimento de conhecimentos. Estes aplicativos podem trazer para a prática 

pedagógica um ambiente atrativo, onde o aluno possa tirar proveito dessa tecnologia em 

sua vida, e principalmente na aprendizagem de conteúdos. Alguns professores, já fazem 

uso do GeoGebra 2D, no entanto, existe uma versão recente, o GeoGebra 5.0 versão 

beta , a qual facilita a visualização e compreensão das propriedades dos sólidos 

geométricos, bem como a movimentação sob várias vistas e a planifi- cação de alguns 

dos sólidos. É com este intuito, que a utilização do software em questão é proposto 

como um recurso facilitador no processo de ensino e aprendizagem da Geometria 

Espacial. 
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Segundo Mota et al (2013), o GeoGebra é um aplicativo educativo interativo que 

tem como objetivo trabalhar conceitos matemáticos e facilitar a compreensão desses 

conceitos por alunos e professores de todos os níveis de ensino. Trata-se de um 

programa de Matemática Dinâmica que pode ser utilizado em ambiente de sala de aula. 

Por ter sido escrito em Java, roda em qualquer plataforma e pode ser baixado 

gratuitamente. Este aplicativo foi desenvolvido por Markus Hohenwarter e permite 

realizar construções geométricas utilizando régua e compasso digitais, o que permite 

manter os passos e características fundamentais à construção convencional. Favorece 

dessa forma, as construções que envolvem Geometria, Álgebra e Cálculo.  

O GeoGebra é capaz de lidar com variáveis para números, pontos, vetores, 

derivar e integrar funções, e ainda oferecer comandos para se encontrar raízes e pontos 

extremos de uma função. Com isto, o aplicativo reúne as ferramentas tradicionais da 

Geometria com outras mais adequadas à álgebra e ao cálculo. Isto tem a vantagem 

didática de representar, ao mesmo tempo e em um único ambiente visual, as 

características geométricas e algébricas de um mesmo objeto.  

Na pesquisa exploramos a construção do cilindro, da esfera, do cone e do 

parablóide na perspectiva Geogebra 5.0 versão beta utilizados como recurso para 

compreensão de volumes dos sólidos em estudo, desenvolvendo a visualização em 

muitas de suas dimensões. 
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CAPÍTULO 4 

A FORMULAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS COM 

O GEOGEBRA 3D 

 

Este capítulo apresenta como a Formulação e Resolução de Problemas 

Matemáticos fortalece e favorece o ensino/aprendizagem de alguns conteúdos em sala 

de aula, bem como no seu uso na Disciplina de Cálculo, no intuito de minimizar a 

frustração com tal disciplina no Ensino Superior.  

 

4.1. A Formulação e Resolução de problemas Matemáticos na Sala de Aula e a 

Comunicação 

 

É fato que em todas as etapas do ensino na perspectiva de formulação e 

resolução de problemas matemáticos (BROWN & WALTER, 2005), os alunos são 

levados a desenvolver e construir seus conhecimentos, levantar hipóteses e chegar à 

conclusões, em sua maioria, desejadas. A construção de novos conhecimentos juntos 

com os existentes permitem o avanço na formação de novos conceitos e modelos 

matemáticos, gerando um leque de aprendizagem significativa. 

 O que se percebe é o insucesso dos alunos, na disciplina de Cálculo, fortemente 

relacionado à inadequação dos conteúdos que compõe os programas disciplinares, 

mostrados sem uma base uniforme, sem questionamentos que auxiliem na compreensão, 

impostos de maneira direta, não sendo condizentes com a realidade dos alunos bem 

como suas necessidades dentro de sistema social, cultural e econômico. Outro fator 

importante é qual metodologia usar, que em sua maioria, prioriza operações, técnicas e 

repetição de algoritmos e não o aprendizado eficaz por parte dos alunos. 

 A formulação e resolução de problemas matemáticos como metodologia auxiliar 

à tradicional nos anos de Educação Básica e Superior, deixa notório em pesquisas a 

evolução do pensamento matemático por parte dos alunos. O encorajamento para expor 

seus pensamentos e ideias parte de uma multiplicidade de pontos de vista dentro da 

disciplina, resultante da exploração desta metodologia de formular e resolver problemas. 

 Embora a metodologia sugerida faça com que opositores a ela façam críticas 

absurdas de que outra metodologia senão a tradicional, faz com que os alunos esqueçam 

a verdadeira Matemática e, portanto, não apreendem o conteúdo curricular.  Brown e 
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Walter (2005) afirmam que, para haver sucesso na em sua utilização, precisamos, além 

de um bom planejamento, fazer-nos algumas perguntas: Que tipo de compreensão 

desejamos e como pretendemos alcançá-la? Em ponto nosso pensamento pode ser 

ambíguo? Que tipo de pergunta devemos evitar? Até que ponto sentimos a necessidade 

de buscar respostas para os problemas que formulamos?... Tais perguntas nos remetem a 

uma reflexão do que estamos aprendendo e até que ponto os nossos pensamentos são 

compatíveis com o conteúdo. 

 Ao encorajar à exposição de ideias e à reflexão sobre o compreendido, são 

termos ainda pouco usados nos cursos superiores, em particular na disciplina de 

Cálculo. Esta prática também ocorre até mesmo na educação básica no Brasil, logo, a 

formulação e resolução de problemas matemáticos parte da perspectiva na qual o aluno 

deva inserir-se para que o mesmo possa perceber sua importância. 

 Pode-se, segundo Brown e Walter (2005), nas atividades de formulação e 

resolução de problemas matemáticos, seguir etapas de ensino, a começar pelo fato de 

que a formulação de um problema deve ser aceito e desafiador ao mesmo tempo. Nesta 

primeira etapa, uma simples equação ou termo deve levantar questionamentos sobre 

quais situações podem ser utilizá-dos, que tipo de perguntas podem ser feitas, dentre 

outras hipóteses. 

 Os questionamentos feitos sobre uma determinada situação pode mostrar o nível 

de experiência Matemática que o aluno tem sobre o assunto. Observando que, quanto 

maior a frequência da utilização de métodos que possibilitem a busca por novas 

estratégias para formular e resolver problemas, maior será a sua experiência em 

desenvolver novas ideias. 

No entanto, Bishop e Goffree (1986) afirmam que o significado dos conceitos ao 

serem relacionados com os conhecimentos individuais adquiridos, envolve uma parte 

imaginária, analógica e metafórica. Tais conexões podem mostrar que não existe 

pessoas com as mesmas ideias ao mesmo tempo, e os questionamentos entre o professor 

e os alunos constroem um leque de argumentos associados à Matemática. Logo, o que 

se encontra nos questionamentos é uma possibilidade do confronto entre o 

conhecimento empírico com o conhecimento científico, buscando significado desde as 

primeiras ideias até o rigor matemático, para sentir a necessidade de atualizar-nos e 

refletirem no processo ensino/aprendizagema sobre a maneira de partilhar experiências 

significativas que contribuam para o mesmo. 
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A maneira como alunos e professores compartilham seus conhecimentos em sala 

de aula, geram um leque de questionamentos originados pelas perguntas feitas de ambas 

as partes, das quais segundo Menezes (1996) e Menezes et al (2003) a maioria das 

perguntas feitas pelo professor são direcionadas à memória dos alunos, enquanto a 

minoria das perguntas necessitam de uma reflexão feita pelos alunos a partir de um 

raciocínio matemático. Os autores acima mencionados, sugerem que professores 

introduzam nas aulas perguntas que instigam o pensamento dos alunos, causem 

questionamentos favoráveis à construção de novos conhecimentos, possibilitando aos 

mesmos uma linguagem Matemática com perpectivas para   a comunicação e não como 

uma imposição. 

A comunicação entre professor e aluno na sala de aula torna-a mais significativa 

e Menezes (1996) e Menezes et al (2003) afirmam que tal comunicação é de extrema 

importância para que haja uma verbalização dos seus pensamentos de modo que o 

professor auxilie na compreensão de suas ideias. 

Portanto, se o aluno é estimulado a conhecer novas possibilidades para o ensino 

e aprendizagem de Matemática e encorajado a fazer perguntas, não se deterá à restrita 

resolução de algoritmos, tão frequentes nas disciplinas de Cálculo. Levando em 

consideração que qualquer pergunta feita pelo professor e para o professor não é de um 

modo completamente arbitrário, e sim, por uma razão diferente daquela em que apenas 

o professor é detentor do conhecimento (BROWN & WALTER, 2005). 

 Logo, a relação entre professor e aluno afasta-se do modelo tradicional, pois os 

alunos formulam preguntas sobre um dado tema e há uma maior interação com 

professor, por mais que, inicialmente, as mesmas não tenham muito haver com o real 

propósito da formulação de problemas matemáticos. No entanto, os alunos sentem mais 

interesse pela disciplina, motivando-os para aprimorar suas perguntas e compreender 

melhor os conteúdos matemáticos. 

 O processo de formular perguntas sobre problemas matemáticos auxilia no 

entendimento do significado de um conteúdo e mesmo de atividades, desenvolvendo um 

senso de autonomia e independência do aluno com relação ao seu pensamento critico e 

matemático que, por sua vez, é fundamental na resolução dos problemas e formulação 

de novos. Exemplos deste tipo de situação é mostrado por Brown e Walter (2005) com 

o Teorema de Pitágoras, no qual, de acordo com a experiência Matemática, surgem 

formulações de perguntas que vão desde a história dos triângulos pitagóricos até a 

representação de uma escada contra a parede de uma casa (Figura 5). 
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Figura 6: Indicadores do Teorema de Pitágoras 

 

 

Fonte: mileidestonsis.blogspot.com. Acessado em 16/02/2015 

 

 As figuras mostram uma identificação um pouco restrita sobre a equação 

x²+y²=z², que nos foi repassada como a equação do Teorema de Pitágoras, apresentadas 

acima a partir de figuras indicadas por alunos e mostradas rotineiramente em livros 

didáticos e nos exercícios trazidos para sala de aula.  

Com a frequente ideia de formular perguntas, segundo Brown e Walter (2005), 

temos uma nova perspectiva para o ensino de Matemática, podendo analisar as 

formulações de acordo com quatro critérios: 1) O grau no qual o aluno se esforça para 

encontrar as soluções; 2) O grau de interpretação literal ou semântico do conteúdo; 3) O 

grau de risco para perguntas que poderão não ter respostas; e 4) O estilo de 

interpretação Matemática, seja ela geométrica ou algébrica. E, dentre as dificuldades e 

avanços, na formulação e resolução de problemas, citadas pelos autores, eles criaram 

um quinto grau, o de aceitar o determinado.  

 Resoluções de problemas sobre Matemática, que desafiam o aluno, são 

motivadoras para o desenvolvimento de um pensamento matemático adequado, porém 

só pode ser estimulado com o uso frequente de metodologias inovadoras, tem como 

exemplo a formulação e resolução de problemas. Por outro lado, não é fácil a aceitação, 

particularmente por parte dos professores, de novos métodos e nem tampouco tem 

resultados imediatos, diante de um longo percurso de métodos unicamente tradicionais. 

 Com o decorrer do tempo tanto os professores quanto os alunos poderão ir 

refetindo sobre uma nova forma de pensar e de ver a Matemática e seus conteúdos, 

podendo até se envolver com Temas Transversais na disciplina de Matemática com o 

intuito de motivar o aluno na formulação de novos problemas, seguindo propostas que 

estão nos currículos brasileiros desde há muitos anos atrás, e podendo ser considerado 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCPj_9bue8MgCFcMakAoduc0DqQ&url=http%3A%2F%2Fmileidestonsis.blogspot.com%2F2011%2F04%2Faplicacoes-do-teorema-de-pitagoras.html&bvm=bv.106379543,d.Y2I&psig=AFQjCNEU7AKo9qIe7chSN7BDVZPdU26zTw&ust=1446502115319990
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um ponto de partida para uma melhoria dos questionamentos matemáticos e para a 

compreensão de definições, axiomas e teoremas. 

 A partir de questionamentos sobre um dado conteúdo é possível formular 

perguntas bastante significativas contribuindo para o aluno pensar de diferentes modos, 

daí nota-se a importância de gerar perguntas e buscar respostas a estas perguntas, 

investigando não apenas a sua relevância na disciplina de Matemática como também 

como pode ser provado e o mais importante, encontrar significado para o que esta sendo 

investigado. Desta forma, Brown e Walter (2005) propõem três etapas para a 

formulação de problemas matemáticos: aceitar o problema como ele é, formular 

questões norteadoras sobre o problema e a terceira, resolver o problema através dos 

questionamentos feitos. 

 Na primeira etapa de formulação, o aceitar pode ser uma das mais difíceis 

dentre as três, pois muitos de nós somos influenciados, por diversas razões a não 

enxergar interesse em problemas matemáticos.  Assim, para que isto não ocorra, deve-se 

buscar situações em um contexto que não apresente tantos limites para os alunos, ou 

seja, uma situação que seja de seu cotidiano. Desta forma, somos influenciados por 

nossas próprias experiências e levados a pensar de maneira mais profunda sobre 

qualquer conteúdo, atingindo metas que devem ser cumpridas em todo o processo de 

formulação de problemas matemáticos. Aproveitando a experiência do aluno em uma 

situação pesquisada, observa-se que o contexto pode desafiar o aluno a buscar sempre 

mais um pouco, mostrando o quão é importante à experiência humana do aluno. Desse 

modo, ele teria mais liberdade e conhecimento nesta primeira etapa de aceitar o 

problema como ele é como queremos que ele fique. 

 As perguntas formuladas nesta primeira etapa podem ser de diversas formas e 

relacionadas a um mesmo conteúdo base, estas irão variar com o conhecimento e 

experiência de cada aluno sobre o conteúdo em questão, focando sempre em um 

contexto matemático e elevando o nível de significação do problema bem como sua 

coerência com a vivencia do aluno.  

 As situações sugeridas podem ser de cunho algébrico, geométrico ou mesmo 

com o uso de materiais concretos ou tecnológicos. Brown e Walter (2005) mostraram 

em sua pesquisa as formas de se iniciar a formulação de um problema, porém iremos 

enfatizar o exemplo com o uso do Geometer‘s Sketchpad (GSP), um aplicativo de  

Geometria Dinâmica. Neste exemplo, os autores mostraram que pode ser iniciado uma 

formulação a partir de muitas coisas, podendo começar a partir de uma simples 
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planificação de figuras para alcançar a construção de sólidos, buscando uma definição, 

um teorema, até perguntas simples que geram declarações ou mesmo um objeto que 

possa ser relacionado com o material e mesmo o conteúdo, abrindo um leque de 

possibilidades para seu estudo e análise.  

 O que pode se observar em pesquisas de formulações sobre geometria é que os 

problemas deste gênero são aceitos como eles são e, consequentemente, as formulações 

são mais restritas devido à falta de conhecimento prévio geométrico, levando a outro 

problema, que neste trabalho não vamos analisar. Desse modo, Brown e Walter (2005) 

afirmam que a maioria das pessoas que projetam o currículo percebe a Matemática 

como um conjunto de proposições diluídas em definições, axiomas e teoremas, nas 

quais basta fazermos declarações sobre o mesmo e tentar provar. 

 A formulação e resolução de problemas ultrapassa este limite da prova, busca 

métodos dentro de um mesmo problema que nos leve a dados focalizados em sua 

origem, ou seja, nosso interesse é induzir a uma reflexão de mostrar em qual posição 

estamos e quais nossas condições para formular perguntas que nos levem a estratégias 

de resolução e encontremos um  significado para aquilo que está sendo resolvido. O fato 

de explorar fenômenos a partir de um material concreto, por exemplo, o geoplano e o 

aplicativo nos permite entender teoremas e pode nos levar a muitas formas de 

interpretá-las, além de permitir a formulação de diversas perguntas e observações que 

levam a novas conjecturas de acordo com o tema estudado (BRONW & WALTER, 

2005). 

 A metodologia Formulação e Resolução de Problemas é apresentada, em Brown 

e Walter (2005), como uma estratégia para gerar um problema através de tentativas 

focadas em observações, conjecturas e perguntas sem estar inicialmente preocupado 

com tanta formalidade.  

Desta maneira, o aluno se sente estimulado a ler o problema com mais atenção 

até conseguir alcançar seus objetivos e, no entanto, podemos observar como as fases da 

formulação de um problema enriquece a compreensão de um dado conteúdo 

matemático, fazendo e aprendendo a Matemática com mais eficácia e interesse. A 

mesma obra, mostra como é possível formular perguntas significantes fazendo o uso de 

modos históricos de pensar a partir de um tema que possa ser relacionado com algum 

conteúdo matemático. 

 Estimular os alunos formularem perguntas e estimula-los á procurar respostas a 

estas perguntas, faz-nos observar a relevância da metodologia formulação e resolução 
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de problemas, mostrando que quando esta é utilizada de maneira adequada, os alunos 

buscam uma maior significação para a investigação Matemática que, por sua vez, 

expande-se de acordo com as várias perguntas criadas pelos alunos e tornam-se 

criativas, de acordo com sua experiência. 

Inicialmente, as perguntas não tem um nível muito elevado, pois segundo Brown 

e Walter (2005) nós sempre vemos apenas o que está em nossa frente e, as coisas mais 

óbvias se escondem diante de nossos olhos e, em sua maioria, leva um pouco mais de 

tempo para despertar, tornando a descoberta um processo mais interessante, passando 

pelo rude até chegar à amável reorganização de um pensamento com uma troca de 

perspectiva, levando ao óbvio. Desse modo, a troca de perspectivas visuais e cognitivas 

pode não aparecer tão óbvia diante dos objetivos necessários em uma metodologia 

auxiliar, pois estas não são tarefas triviais em um primeiro momento. 

A metodologia de formulação necessita de uma fase de transição que 

desenvolvem vários pontos importantes que levam ao pensamento matemático, um 

primeiro está relacionado ao contexto que nem sempre não é tão fácil ver o que é dado e 

pedido.  

Somos levados a decidir sobre um conteúdo matemático depende de nossos 

propósitos de acordo com as ferramentas intelectuais disponíveis, estética, desejos e 

assim sucessivamente (BROWN & WALTER, 2005). Além disso, vale salientar que as 

perguntas não necessitam ser claras e compreensíveis nas primeiras formulações, é 

sugerida a formulação de problemas ambíguos, pois a ambiguidade tem um valor maior 

quando nós o reconhecemos, podendo conduzir a uma atitude humorística durante a 

exploração, conduzindo a formulação e a exploração de um problema de forma mais 

dinâmica e compreensível. 

 

4.2. Formulação e Resolução de Problemas como um caminho metodológico 

 

A formulação e resolução de problemas matemáticos vem sendo estudada 

internacionalmente com mais ênfase, desde 1980, a partir do lançamento do Yearbook 

do NCTM  (KRULIK & REIS, 1997) ganhou importância devido às suas funções na 

aprendizagem e no ensino de Matemática, sendo que estas vão desde uma melhor 

compreensão até a exigência de novos pensamentos. 
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 Tal metodologia não se limita às ―continhas‖ sobre as quatro operações básicas, 

ou ao uso de fórmulas. Ela possibilita que o aluno resolva um problema envolvendo um 

ou mais algoritmos ou fórmulas, de maneira que em sua maioria, o aluno consiga 

entender o ―porque‖ está utilizando este ou aquele procedimento na resolução do 

problema. 

 Desse modo, a busca por um caminho para resolver o problema instiga o aluno 

a novas descobertas, resultando em um leque de conhecimentos não apenas sobre 

Matemática, mas também de outras disciplinas e mesmo sobre a cidadania, por 

exemplo. O fato de ter uma definição sobre o que é um problema não nos remete a tê-lo 

como uma receita fechada, pois resolver um problema encontra-se na própria natureza 

do ser humano, sempre sendo desafiado a vencer um obstáculo com o propósito de 

chegar a algum fim desejado.  

Analisando a interpretação da resolução de problemas como meta, Krulik & Reis 

(1997) justifica como o principal objetivo de se ensinar Matemática, fazendo 

observações claras de que ensinamos Matemática para com o intuito que o aluno 

consiga aprender a resolver e formular problemas não apenas na escola, como também 

em seu cotidiano. 

Ao se tratar da interpretação como processo, resume-se apenas como o aluno 

busca resolver o problema, ou seja, quais métodos, estratégias e procedimentos ele 

utilizou. Nesta concepção, a aprendizagem seria mais limitada a um processo e não ao 

desenvolvimento de novas ideias. 

No caso de lidar com a formulação e resolução de problemas como uma 

habilidade básica, notamos que esta se limita a uma competência mínima e básica, pois 

a mesma já está implícita para que todos os alunos usufruam de forma plena a sua 

cidadania.  

Portanto, a formulação e resolução de problemas Matemáticos nos mostra cada 

dia, mais vantagens relacionadas a seu uso em qualquer nível de escolaridade, indo 

desde o Fundamental ao Superior, além de estimular para o estudo e quebrar mitos 

sobre a disciplina em questão. Quando tal metodologia ganha o complemento de um 

aplicativo, enriquece e fortalece o aprendizado, em especial, o Geogebra 3D permite 

que o aluno visualize com mais um gráfico ou mesmo um sólido com mais precisão, o 

que facilita para usar a criatividade e autonomia nas formulações e busca de várias 

estratégias de soluções.  
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CAPÍTULO 5 

A BUSCA PELO SIGNIFICADO NO ENSINO/APRENDIZAGEM DE 

MATEMÁTICA 

 

 Neste capítulo relata como uma aprendizagem com mais significado trás 

benefícios ao Ensino aprendizagem de Mtemática e como a participação no discurso faz 

com que indivíduos tenham oportunidade de relembrar algo compreendido e assegurar a 

construção do significado socialmente aceito pelo aluno. 

 

5.2. Os significados semânticos e sintáticos em uma aprendizagem produtiva 

 

Para Bishop e Goffree (1986) e Tardif (2012) o conhecimento dos alunos, suas 

concepções, pensamentos, experiências de vida devem ser valorizados, visto que, ao 

adentrar na instituição, o aluno não chega como um ―recipiente vazio‖ prestes a ser 

preenchido por definições e teorias. Ao contrário, traz experiências, formas diferentes 

de pensar e compreender que precisam ser valorizadas para que novos conceitos possam 

ser por eles apropriados. Deste modo, o papel do professor formador consiste, 

essencialmente, em conhecer o aluno e ser capaz de explorar esse conhecimento 

maximamente (BISHOP & GOFFREE, 1986). 

Ao modo que a sociedade se torna mais complexa e acelerada, o conhecimento 

sobre a Matemática torna-se imprescindível. Com o avanço tecnológico aumentou a 

necessidade da Matemática em quase todos os setores sociais, profissionais e, 

principalmente, no campo das ciências, incluindo as ciências humanas e sociais. 

Gómez-Granell (2008) relata sobre a preocupação do ensino-aprendizagem 

relacionado ao nível dos alunos, afirmando que os mesmos não alcançam o nível de 

alfabetização funcional mínimo para desenvolver-se numa sociedade moderna. Tal 

problema, devido às dificuldades encontradas no estudo da Matemática, pois a maioria 

das pessoas não se identifica com a disciplina e, portanto, falta interesse para buscar o 

aprendizado sobre a mesma. Outro motivo identificado entre os alunos salienta a autora, 

é a falta de autoconfiança para resolver problemas, mesmo estes sendo muito simples. 

O fato de a Matemática ser mau vista por uma grande massa estudantil se deve a 

uma herança negativas advindas até mesmo de pessoas instruídas, insatisfeitas com sua 

experiência na aprendizagem matemática. Logo, Gomez-Granell (2008) buscou 
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encontrar respostas para tal fenômeno, tentando responder se a linguagem matemática é 

abstrata ou incompreensível, como muitos afirmam.  

Uma das possíveis explicações pode, segundo a autora, está no fato de que o 

conhecimento matemático é diferente dos outros tipos de conhecimentos, sendo muito 

mais abstrato que em qualquer outro conteúdo. Neste sentido, podem ser citados os 

números imaginários, como exemplo de conteúdo unicamente demonstrado pelo 

professor, sem mostrar aos alunos uma forma mais significativa do conteúdo, durante 

toda sua transmissão de conhecimento. 

Outro fator que enriquece a Matemática e, ao mesmo tempo, a torna abstrata, é a 

sua pura dependência de uma linguagem própria, cheia de símbolos decifráveis e bem 

diferentes das demais linguagens, de caráter formal, essencial para abstrair as relações 

Matemáticas, potencializando o seu grau de generalização e convertendo-o na criação 

de um novo conhecimento. Desta maneira, 

  

A linguagem matemática envolve a ―tradução‖ da linguagem natural 

para a linguagem universal formalizada, permitindo a abstração do 

essencial das relações matemáticas envolvidas, bem como o aumento 

do rigor gerado pelo estrito significado dos termos. (GOMÉZ-

GRANELL, 2008, p.260) 
 

Ao buscarmos significados no conhecimento matemático, nos deparamos com 

uma dura predominância das concepções sobre a Matemática, uma destas, a concepção 

formalista influenciou bastante no ensino de Matemática, baseado, segundo Goméz-

Granell (2008) na manipulação sintática de símbolos e regras, deixando em segundo 

plano o significado destas regras. A manipulação destes símbolos leva os alunos a 

cometerem erros até mesmo em regras simples, tal fato ocorre porque eles não se detêm 

ao significado do conteúdo, assim como não tem incentivo em sala de aula para busca-

los. Nesta perpectiva temos o significado formal das ideias matemáticas. 

Como os professores não incentivam a busca por significados, não é de se 

estranhar que os alunos não façam esta busca sozinhos. Como afirma Gómez-Granell 

(2008), com o intuito de minimizar os prejuízos do ensino/aprendizagem da Matemática 

foram aparecendo alternativas para melhorar o ensino as tendências denominadas como 

conceituais ou semânticas. Nesta perpectiva temos o significado referencial das ideias 

matemáticas. 

Tais perspectivas se caracterizam, de acordo com a autora, por priorizar os 

aspectos conceituais da Matemática.  O destaque desta tendência é que os alunos 
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entendam o significado das regras e construam o significado dos conceitos matemáticos, 

compreendendo as operações fundamentais, das propriedades algébricas, etc. Ainda sob 

a forte influência das tendências semânticas, afirma que o ensino da Matemática deveria 

potencializar o uso de procedimentos dos próprios alunos, mesmo não sendo tão formal, 

mas sim intuitivo. 

 

5.3.  O significado na perspectiva do conhecimento como rede 

 

A busca por um ―verdadeiro‖ significado do conhecimento matemático, enfrenta 

obstáculos vindos das concepções dos professores, bem como sua prática docente, Desta 

maneira, Gómez-Granell (2008) afirma que, para minimizar as falhas no 

ensino/aprendizagem da Matemática, pesquisadores buscaram alternativas para 

enriquecer tal processo, podem ser citadas as tendências curriculares tais como a do 

conhecimento como rede em Barufi e Lauro (2000) e Machado (1996), como uma 

perspectiva importante e crescente nos campos da Epistemologia e da Didática.  

À medida que a compreensão do conhecimento matemático vai se tornando mais 

visível, o significado do conteúdo evidencia-se como uma meta e não como uma 

obrigação, pois a compreensão é uma das condições para a passagem do discurso à 

ação. Outra meta na busca por significado epistemológico e pedagógico é a explicitação 

mais delimitada da metáfora do conhecimento como rede, ou seja, dos processamentos  

paralelos, das tentativas de explicação do processo de construção de significados de 

palavras ou conceitos (MACHADO, 1996). 

As novas descobertas do conhecimento, seja qual for, geram no nosso cérebro 

um funcionamento de esquemas de articulações não-lineares, gerando a aprendizagem, 

na qual reflete-se na alteração das ligações, sendo que o conhecimento está distribuído 

pela totalidade da rede, é o que afirma Machado (1996).  

Tal processo de aprendizagem, quando voltado para os conteúdos matemáticos, 

percebe-se que o elemento utilizado na construção do conhecimento específico na 

constituição das redes não necessita de limites apenas linguísticos, pode expandir-se e 

privilegiar também os elementos visuais. E com a ajuda visual o aluno desafiado a 

descobrir conhecimentos que gerem aprendizagem, como é o caso do uso do Geogebra 

3D quando favorável a novas descobertas. 
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5.4. Os significados no ensino-aprendizagem do Cálculo de volumes 

 

A busca dos significados por meio da metodologia Formulação e Resolução de 

Problemas Matemáticos, no ensino-aprendizagem do Cálculo, procura amenizar as 

deficiências nos conceitos básicos da discilpna, sem abadonar os métodos formais do 

conteúdo.  

Desta forma, estudar o Cálulo Integral de Volumes com problemas formulados 

pelos próprios alunos auxilia numa melhor compreensão dos conceitos formados e do 

conteúdo em si, o que possibilita o mesmo a intercalar outros conteúdos sem deixar 

focar no que estar sendo estudado. 

Para isso, Barros e Meloni (2006) afirmam que, para resolver as dificuldades dos 

alunos, foram criadas estratégias, nas quais não modifica o teor de deficiência no 

conteúdo, dentre elas são: acusar o aluno de relapso, aumentar a lista de exercícios, 

explicar mais vezes o mesmo problema. Tais estratégias apenas maquiam o problema 

em questão e não melhoram, as dificuldades continuam presentes. 

A preocupação de muitos pesquisadores em pesquisas mostra um quadro 

bastante alarmente, no qual buscam metodologias que tornem mais claro e fácil o 

processo de ensino e aprendizagem do Cálculo (BARROS & MELONI, 2006). A 

maioria das pesquisas, ainda segundo o autor, utilizam o computador e aplicativos 

específicos para ajudar na compreensão e entendimento dos conceitos da disciplina. 

Outras, paralelamente ao uso do computador, introduzem problemas do cotidiano para 

que os alunos interpretem e desenvolvam uma solução para tais problemas, esta última 

se enquadra a nossa pesquisa. 

Contudo, Barros e Meloni (2006) não tem o propósito de abadonar a forma 

tradicional, mas sim aprimorar o processo de ensino-aprendizagem. Desse modo os 

autores utilizaram metáforas para desenvolver os conceitos de Infinito e Infinitésimo 

atráves do tabuleiro de xadrez e memória do computador; limite por uso do compasso, 

com a reta tangente e reta secante; dentre outras, com o intuito melhorar o ensino dos 

conceitos do Cálculo. Também se escolheu aplicações para tais metáforas, ou seja, 

como podem ser didaticamente inseridas na apresentação do conteúdo para facilitar o 

processo de aprendizagem, a exemplo da Soma de Riemann e os Teores de Green, 

Stokes e Gaus. 
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Conceito tradicional é essencial para a compreensão do processo de 

significação da linguagem humana, a metáfora pode ser definida como 

uma transferência de significado que tem como base uma analogia: 

dois conceitos são relacionados por apresentarem, na concepção do 

falante, algum ponto em comum. Uma metáfora é usualmente 

empregada para esclarecer um conceito pouco familiar relacionando-o 

a outro conceito mais familiar, não o contrário (p.03). 
 

Para Barros e Meloni (2006) o uso das multimídias como recuso no processo de 

ensino-aprendizagem pode trazer inúmeras vantagens, desde tornar um aprendizado 

mais agradável e interessante até no despertar do aluno o interesse na investigação e 

descoberta.  

Em paralelo ao uso das multimídias e das metodologias auxuliares nota-se que 

todas as mudanças se dão devido a nossa sociedade, nomeada por Ribeiro (2010) como 

a da informação, e dentre tantos avanços nasceu uma Sociedade do Conhecimento e, 

nessa sociedade, é necessário que todos conheçam Matemática.  

O autor questionou: E agora? Como preparar nossas crianças e nossos jovens, 

que estão sabendo cada vez menos Matemática, para enfrentar os problemas deste novo 

século? Pode oferecer um caminho que se resume em ensinar Matemática através da 

resolução de problemas, isto é, ver a resolução de problemas como uma metodologia de 

ensino.  Para Ribeiro (2010) tal metodologia pode ser realizada na sala de aula, 

envolvendo professor e aluno, ou mesmo nas situações reais do nosso cotidiano e não 

apenas como uma ciência exata, com resultados infalíveis, estruturados por meio da 

dedução e marcados por uma estrutura simbólica, abstrata.  

Ao analisar mais pesquisas detalhadamente sobre o modo como se dá o processo 

de construção do conhecimento matemático, Riberiro (2010), verifica ser algo 

dinâmico, obtido a partir de resultados conseguidos de forma experimental e indutiva. A 

exemplo, na História da Matemática, vários momentos em que a construção de 

conhecimento se deu a partir da busca pela solução de um problema específico, sem o 

que estes não poderiam ter sido alcançados sem a pertinácia e a criatividade de alguns 

seres humanos movidos pela dúvida, pela curiosidade e pela obstinação em resolvê-lo. 

Com isso nota-se que as pesquisas relacionadas à metodologias e a melhoras no 

processo de ensino-aprendizagem desde as séries iniciais até o nível superior aumentam 

ainda em proporção pequena a deficiência os alunos tem em Matemática, nesta pesquisa 

trata-se a resolução de problemas como um destes recursos, concordamos com Ponte 

(1994) ao considerar que a resolução de problemas é, na verdade, um relevante enfoque 
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analítico, porque, entre outros motivos, recorre a processos centrais à atividade 

Matemática. 

Ao unir as preocupações de Barros e Meloni (2006) sobre como ocorre o 

processo de ensino-aprendizagem com significados, com a proposta de metodologia de 

Ribeiro (2010) e Ponte (1994), nota-se uma pequena parte da grande dimensão dos 

problemas no Ensino-Aprendizagem da Matemática.  

Deste modo, a resolução de problemas pode ser aplicada no ensino, pois uma de 

suas finalidades mais relevantes é a de fazer da Matemática algo que se mostre aos 

alunos seus verdadeiros significados para o estudo, com um objetivo adequado e 

compreensível, unindo o significado formal e o referencial, cada qual com suas 

particularidades. Assim segundo Ribeiro (2010) é preciso, primeiramente, distinguir um 

problema, que o senso comum entende como um impasse, uma dificuldade cotidiana, de 

um problema matemático, passível de ser resolvido por cálculos matemáticos. 

Dentre tantas estratégias na tentativa de melhoar o Ensino de Matemática, Boa 

Vida et al (2008) e Medeiros (2010) relatam sobre conectar a Matemática à vida real 

para permitir realçar a importância no desenvolvimento do intelecto do aluno, quer do 

ponto de vista social ou social, para fazer conexões, na sala de aula, com a realidade, as 

experiências e seus focos de interesse. Contudo, são diversos os exemplos de atividades 

que os alunos fazem ao longo do dia e que podem ser explorados do ponto de vista das 

conexões com a Matemática.    
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CAPÍTULO 6 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo apresento o modo como procuro operacionalizar os objetivos 

desta pesquisa, bem como amenizar a minha inquietação que originou o tema do estudo. 

Assim, descrevo e justifico a estratégia da pesquisa, os dados recolhidos e suas análises.  

 

6.1. Estratégia da pesquisa 

 

A proposta de pesquisa que me disponho a desenvolver é explorar a Formulação 

e Resolução de Problemas Matemáticos nas aulas de Cálculo Integral, em específico no 

curso de Licenciatura em Matemática, numa Observação Participante (YIN, 2010), O 

tema a ser trabalhado na pesquisa foi: “Formulação e Resolução de Problemas 

Matemáticos com o Cálculo Integral em Volumes de Figuras Sólidas, utilizando o 

Geogebra 3D como recurso”, tendo o Instituto Federal da Paraíba Campus Campina 

Grande como instituição para pesquisa e aplicação da proposta referida. 

De acordo com Yin (2010, p.138), a Observação Participante: 

 

A observação participante é uma modalidade especial de observação 

na qual você não é simplesmente um observador passivo. Em vez 

disso, você pode assumir vários papéis na situação de estudo de caso e 

participar realmente nos eventos sendo estudados. 

 

 A pesquisa foi realizada em sete etapas. Iniciamos com uma entrevista semi-

estruturada com o professor da disciplina, para averiguação de suas práticas 

metodológicas e os resultados obtidos após elas; uma segunda etapa foi a entrevista 

semi-estruturada com cada um dos futuros professores que foram os estudos de caso da 

pesquisa; a seguir, apresentação do aplicativo Geogebra 3D, aos futuros professores de 

Matemática, com o propósito de instigar as visualizações dos volumes em integrais; 

finalizando com uma terceira etapa, utilizando a metodologia de Formulação e 

Resolução de Problemas matemáticos através do uso do aplicativo Geogebra 3D, com o 

intuito de estimulá-los a compreender significados, fazer pensar produtivamente, 

desenvolvendo o seu raciocínio até que também consigam envolver-se com aplicações 

do conteúdo em seu cotidiano.  
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Desse modo, serão escritos três estudos de caso (PONTE, 2006) com os futuros 

professores de Matemática do curso de Licenciatura em Matemática do IFPB de 

Campina Grande. Ponte (2006) afirma que: 

 

Um estudo de caso visa conhecer uma entidade bem definida como 

uma pessoa, uma instituição, um curso, uma disciplina, um sistema 

educativo, uma política ou qualquer outra unidade social. O seu 

objectivo é compreender em profundidade o ―como‖ e os ―porquês‖ 

dessa entidade, evidenciando a sua identidade e características 

próprias, nomeadamente nos aspectos que interessam ao pesquisador. 

(p.2) 
 

Utilizamos como fontes de evidência (YIN, 2010)  observação, entrevistas semi-

estruturadas com os futuros professores, bem como as formulações e resoluções dos 

problemas por eles produzidos a partir do Geogebra 3D, e a reflexão escrita sobre cada 

tarefa por eles desenvolvida, para a produção dos casos. 

Refletimos com o professor da turma o critério de escolha dos futuros 

professores que serão os casos. Em todas as etapas visamos explorar uma metodologia 

auxiliar à tradicional procurando uma melhor compreensão, por parte dos alunos, nos 

cálculos de volumes e, como consequência. do processo, mostrar o Cálculo Integral e 

algumas possíveis aplicações dentro do conteúdo estudado. 

 Segundo Krulik e Reys (1997) o uso da formulação e resolução de problemas 

matemáticos possibilita vários aspectos positivos dentro do ensino de Matemática, 

dentre eles o poder de comunicação do discente, quando trabalhados na forma oral, 

valorizando o seu conhecimento prévio e oportunizando-o para uma possível 

exploração, organização e exposição de seus pensamentos.   

Desta forma, desenvolvendo o pensamento produtivo, que muito se difere do 

pensamento reprodutivo encontrado na resolução de exercícios, por exemplo, e 

intuitivamente usados durante as aulas de Cálculo em todas as áreas que dele 

necessitam.  

 Portanto, a aprendizagem de qualquer ciência torna-se um processo de 

desenvolvimento progressivo comum e dependente de diversas variáveis, indo desde o 

conhecimento prévio do aprendiz e o seu interesse pelo que está sendo estudado até a 

prática do docente. Só podemos ensinar e aprender partindo do senso comum de que o 

aprendiz dispõe. Logo, a partir desta hipótese podemos perceber que as barreiras entre a 

disciplina de Cálculo e o interesse do aluno podem ser moldadas de acordo com as 
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práticas professores, nas quais tanto podem instigá-lo para a busca de algo novo, 

fazendo-o notar o Cálculo Integral como algo interessante e desafiador, quanto pode 

fazê-lo frustrar-se com ele. Tendo em nossos objetivos apenas instigar o interesse e 

melhorar a compreensão por parte dos futuros professores de Matemática. 

 

6.2. Opções metodológicas  

 

 O estudo aborda analisar como o futuro professor vai formular e resolver os 

problemas matemáticos com o conteúdo de Integral de Volumes, tendo como auxiliar o 

aplicativo Geogebra 3D, na busca pelos significados formal e referencial. Foi 

desenvolvido no Instituto Federal da Paraíba Campus Campina Grande, com alunos do 

curso de Licenciatura em Matemática, dando atenção à forma como os mesmos 

formulam e resolvem os problemas a partir de uma imagem do gráfico de alguns sólidos 

geométricos visualizados no Geogebra 3D. Procuramos observar como os mesmos 

utilizavam seus conhecimentos para atribuir mais significados (formal e referencial) ao 

que estava sendo produzido, e como refletem sobre sua formulação e resolução.  

 O estudo procurou também nosso desenvolvimento pessoal e profissional 

enquanto docente. Optamos por uma investigação de cunho qualitativo, devido à sua 

vasta e ampla possibilidade de caminhos a serem desenvolvidos.  

No entanto, partimos das características enunciadas por Bogdan e Biklen (1994), 

os quais defendem que: a) o ambiente natural é sua fonte direta de dados: b) a 

investigação deve ser descritiva: c) o processo no qual é desenvolvido a investigação é 

mais importante que o resultado; d) os investigadores qualitativos tendem a analisar os 

seus dados de forma indutiva; e) a busca por significados no que está sendo feito é 

primordial na pesquisa qualitativa. 

 A pesquisa constitui-se como uma grande experiência na área acadêmica ao 

mesmo tempo em que observa se a metodologia usada faz com que os três futuros 

professores compreendam melhor, de forma semântica, o conteúdo sugerido e os levem 

a refletir sobre o que foi feito. Tal reflexão deve ser auxiliada através de perguntas feitas 

pelo docente durante o processo de investigação, pois segundo Menezes (1996) as 

perguntas ―provocam o pensamento‖ o que leva a novos questionamentos. 

 Ao que procede a pesquisa é desenvolvida com base em três estudos de caso. 

Opção escolhida como melhor maneira de observar o uso da metodologia Formulação e 
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Resolução de Problemas Matemáticos. Como indica Ventura (2007) o estudo de caso 

pode ser classificado, entre outros, como intrínseco ou particular, quando procura 

compreender melhor um caso particular em si. Todo caso pode ser decomposto em suas 

partes constituintes. Por exemplo, são componentes de um caso clínico: os sintomas, a 

evolução, os resultados e as consequências. Segundo o mesmo autor, utilizamos estudos 

de caso sempre que procuramos respostas às questões ―como?‖ e ―por quê?‖, como 

pretende e sucede neste estudo. 

Com o intuito de desenvolver os objetivos da pesquisa, foram elaboradas 

estratégias da investigação a começar pela entrevista com o docente da turma do curso 

de Licenciatura em Matemática, em seguida, entrevistas com três casos escolhidos a 

partir de critérios de desempenho escolar (um ótimo, um bom e um razoável), e sessões 

de desenvolvimento de formulações e resoluções dos problemas matemáticos a partir de 

uma imagem do gráfico de alguns sólidos geométricos visualizados no Geogebra 3D. A 

análise de dados procura relacionar os dados recolhidos nas entrevistas com os das 

sessões e, posteriormente, com os das reflexões sobre as tarefas desenvolvidas pelos 

próprios alunos investigados. 

De acordo com Ponte (2005) uma estratégia de ensino-aprendizagem 

exploratória, pretendendo evitar os efeitos negativos de começar pela introdução de 

informação conduzida pelo professor, corre o risco de não chegar a evidenciar a 

informação importante, deixando os alunos confusos e sem uma noção clara do que 

poderão ter aprendidon. Desta maneira a reflexão sobre o que é feito se torna tão 

relevante: 

Por isso, os momentos de reflexão, discussão e análise crítica 

posteriores à realização de uma actividade prática assumem um papel 

fundamental. A aprendizagem decorre assim, sobretudo, não de ouvir 

directamente o professor ou de fazer esta ou aquela actividade prática, 

mas sim da reflexão realizada pelo aluno a propósito da actividade que 

realizou. Note-se que no ensino directo surge em primeiro lugar a 

―teoria‖, a exposição de matéria, informações, explicações ou 

exemplos proporcionados pelo professor. No ensino aprendizagem 

exploratório, a teoria e a prática estão também presentes, mas de outro 

modo. (p.15) 

  

Ponte (2005) ainda afirma que partir de atividades em que os alunos são 

chamados a um forte envolvimento, para em um momento seguinte fazer uma 

discussão, balanço, clarificação relativamente ao que se aprendeu. De alguma forma, 

trata-se do caminho inverso, em que se começa com forte ênfase em actividade prática 

que, por sua vez, serve de base à elaboração e fundamentação teórica. 
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6.3. Dados coletados 

 

Iniciando a primeira etapa da pesquisa, foram coletados dados pessoais e 

profissionais dos participantes da pesquisa, estes adquiridos por uma entrevista semi-

estruturada. Na segunda etapa da pesquisa, foi apresentado o aplicativo Geogebra 3D 

afim de que os alunos pudessem conhecer um pouco sobre o mesmo antes de iniciar as 

sessões de formulações das questões nos momentos que iam suceder. 

Cálculo de volumes 

 

6.4.  O Estudo Piloto 

 

Com o objetivo de iniciar a coleta de dados da pesquisa, foram feitas entrevistas 

com três alunos do curso de Licenciatura em, do Instituto Federal da Paraíba Campus 

Campina Grande que se disponibilizaram a participar como agentes participantes da 

pesquisa (no mês de junho de 2014). Inicialmente foi feito um encontro de apresentação 

e familiarização com o aplicativo proposto na pesquisa, o Geogebra 3D. Estes 

procedimentos tinham por objetivo apresentar a metodologia a ser utilizada nas seções 

seguintes. 

No encontro de apresentação e familiarização do Geogebra 3D, com os três 

alunos foi observado a falta de conhecimento sobre o aplicativo, por eles apresentada. 

Dois dos três candidatos, em algum momento do curso já tinham ouvido falar sobre o 

mesmo, porém não conseguiram relacionar o aplicativo ao conteúdo do Cálculo de 

volumes. O terceiro caso, nunca sequer ouviu comentários sobre o Geogebra, e menos 

ainda sobre o Geogebra 3D. Não diferente dos demais, este candidato a professor não 

conseguiu relacionar o conteúdo sugerido ao aplicativo. 

Durante o momento em que os alunos estavam explorando as ferramentas do 

aplicativo, foram surgindo diversas dúvidas e perguntas, como: E o que este programa 

vai me ajudar no Cálculo? Eu posso usar o programa para fazer figuras planas? Além do 

conteúdo de Volumes, qual outro pode ser trabalhado? Como variar os valores da 

função, sem alterar muito a figura? Posso interligar o conteúdo de Volumes a outro 

conteúdo, mantendo a mesma imagem?  

À medida que foamos respondendo às suas perguntas, os alunos inseridos na 

pesquisa foram se sentindo mais ―soltos‖ para explorarem as ferramentas do aplicativo 
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de maneira a tentar descobrir um pouco mais sobre o ele. Apesar das tentativas, por 

parte dos futuros professores, em buscar métodos para tentar formular questões 

matemáticas, estes não conseguiram relacionar o aplicativo ao Cálculo Integral, motivo 

este pelo qual optamos em torná-los um estudo piloto. 

No mês de julho de 2014 foi feita a primeira formulação e resolução com os 

futuros professores de Matemática. Nesta seção, intitulada como Sessão do Cilindro foi 

apresentado o gráfico do Cilindro, feito no Geogebra 3D e, em seguida, formular um 

problema sobre o volume do mesmo, que deveria ser resolvido de mais de um modo. Ao 

final desta seção observei nenhum dos três casos atingiu os objetivos da pesquisa, uma 

vez que os supostos problemas formulados pelos casos eram na verdade, exercícios 

semelhantes aos dos livros acadêmicos utilizados pelos futuros professores, em suas 

aulas. 

Outro problema resultante da pesquisa está relacionado às maneiras de resolver 

as ―questões‖, os três futuros professores da pesquisa não conseguiram obter mais de 

uma resposta para suas formulações . 

Em virtude de todos os fatos já citados anteriormente, optamos por utilizar os 

dados coletados como um estudo piloto. A coleta dos dados de cada um os três casos 

contribuiu na percepção dos objetivos da pesquisa, bem como tentar responder à 

questão que a norteou. Considerei os procedimentos importantes, pois observei certo 

interesse sobre o tema da pesquisa, por parte dos casos, porém teriam que ter um sério 

aprofundamento sobre a metodologia Formulação e Resolução de Problemas 

Matemáticos, o que não estava incluso em nenhum dos nossos objetivos, nem tampouco 

na questão norteadora.  

Deste modo, o estudo piloto teve uma função de testar e analisar os 

procedimentos da metodologia da pesquisa. Em decorrência de tais fatos não 

prosseguimos às seções com estes três primeiros casos e decidimos iniciar com novos 

participantes abertos à  negociação de significados. 

 

6.5. Estudo com os casos 

 

Ao iniciar a coleta de dados da pesquisa, foram feitas entrevistas com três casos 

(no mês de julho de 2014), nas quais foram colocadas perguntadas um pouco sobre seus 

aspectos pessoais e profissionais, como também sobre a metodologia Formulação e 

Resolução de Problemas Matemáticos. Sendo que os participantes são futuros 
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professores do Instituto Federal da Paraíba Campus Campina Grande, matriculados na 

disciplina de Álgebra Linear I, escolha feita por o professor da disciplina, como 

colaborador do Projeto Investigando a Formulação e a Resolução de Problemas 

Matemáticos na Sala de Aula: Explorando Conexões entre Escola e Universidad - 

OBEDUC/CAPES, no âmbito do qual a pesquisa se desenvolvenu, sendo que os 

participantes já concluíram as disciplinas de Cálculo I e II (pré-requisito para 

desenvolvimento da pesquisa). Nestas entrevistas percebemos que os futuros a 

professores já tinham um pouco de conhecimento sobre a metodologia sugerida, bem 

como sobre o aplicativo Geogebra 3D. 

 Em sequência, foi feito um encontro de apresentação e familiarização do 

aplicativo proposto na pesquisa, o Geogebra 3D. Neste momento, foi observado que os 

três casos já tinham certo conhecimento sobre o aplicativo, devido a seu manuseio em 

algumas disciplinas do curso, assim como o também sobre a metodologia. Durante a 

apresentação as dúvidas foram poucas, apenas sobre algumas ferramentas novas do 

aplicativo. 

Na primeira sessão sobre o Cilindro o Caso Roberto conseguiu formular um 

problema interligando a imagem do gráfico a fórmula de volume do sólido com as 

coordenadas cilíndricas, formulando e resolvendo um problema com ênfase no 

significado formal, utilizando duas estratégias para a resolução. O Caso Danilo 

formulou um problema interligando o conteúdo de Geometria Plana à Geometria 

Espacial, fazendo citação do uso da régua como material auxiliar, o mesmo também 

conseguiu utilizar duas estratégias para a resolução. O Caso Carlos formulou um 

problema que envolve uma situação de semi-realidade, porém devido à sua dificuldade 

nas disciplinas específicas do Curso de Licenciatura em Matemática conseguiu apenas 

uma estratégia para a resolução do seu problema. 

A segunda sessão foi iniciada com uma reflexão sobre a tarefa anterior, na qual 

os casos expressaram o interesse sobre a metodologia utilizada, bem como um pouco de 

dificuldade em sua primeira formulação e resolução. Durante os questionamentos feitos, 

observamos que os casos não se prenderam à imagem gráfica, mostraram possibilidades 

de criação de outros problemas, assim como outros materiais a serem utilizados, como a 

régua, objetos com forma cilíndrica. No entanto, com certa dificuldade nas estratégias 

de resolução.  

Ao iniciar a sessão da esfera, os casos sentiram-se mais entrosados com a 

formulação dos problemas matemáticos, nelas surgiram situações de semi-realidade, 
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visualização da figura plana. As formulações foram mais elaboradas, exigindo deles um 

pouco mais de tempo para desenvolvê-las, os três casos conseguiram mais de uma 

estratégia de resolução. A começar pelo Caso Roberto, em demonstrar certa facilidade 

relacionada ao conteúdo de Volumes da Esfera, formulou um problema com uma 

situação na qual valorizou o uso da imagem e a utilização das fórmulas e integrais. 

 O Caso Danilo formulou o problema no qual propunha o uso de materiais 

manipuláveis para melhor compreensão do conteúdo. O Caso Carlos, futuro professor 

com maior dificuldade de aprendizagem nos conteúdos, obteve um avanço, ao conseguir 

mais de uma estratégia de resolução. 

 6.6. As Categorias de Análise  

 

Formulação e Resolução de Problemas Matemáticos 

 

Registro o modo como o futuro professor de Matemática formulam e resolvem 

problemas Matemáticos a partir de imagens de gráficos. 

 

1- Formulação; 

 

- Geração: Formular a partir de imagens de sólidos de revolução um problema que 

possibilite visualizar os significados semânticos e sintáticos em cada problema 

construído. 

 

-Aceitação: Construir um problema aceitando-o como importante e fundamental no 

processo de aprendizagem do conteúdo de Cálculo. 

 

-A Estratégia: O que seria se não fosse assim: Buscar meios e ideias para 

formular e resolver problemas com mais de uma estratégia. 

 

 

 

2-  Resolução 

 

 

- A interpretação do enunciado Interpretar o enunciado significa o primeiro momento 

para a resolução do problema. 

 

- As estratégias de resolução do problema: os modos de resolução do problema 

 

 

2- Formulação e Resolução de problemas matemáticos e desenvolvimento de 

significados 
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Registro como o futuro professor de matemática formula, resolve problemas 

matemáticos e consegue interligar conteúdos a imagens dos gráficos. Sobre formular e 

resolver enfatizamos: 

 Transferência da imagem gráfica para o conteúdo; 

 Aspectos de conhecimento prévio sobre conteúdos matemáticos durante as 

formulações e resoluções; 

  O tipo de significado atribuído às ideias matemáticas (formal ou referencial); 

 As conexões estabelecidas entre as ideias matemáticas e os significados; 

 

3- Reflexão sobre a tarefa 

 

Registro como os futuros professores refletem sobre os aspectos semânticos e sintáticos 

das formulações e resoluções com o conteúdo em suas tarefas. Neste momento foco a 

análise dos futuros a professor: 

 

- Questionamentos: Com indagações sobre mais situações pertinentes ao conteúdo base 

e identificando o conhecimento do futuro professor sobre a questão; 

 

- Conexões:.Desenvolvendo conexões com a realidade, bem como, com as experiências 

anteriores dos alunos, focando no conteúdo a ser estudado. 
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CAPÍTULO 7 

 

O CASO ROBERTO 

 

Apresentação 

 

Roberto é um futuro professor de Matemática com 20 anos. Tem estatura média, 

magro, moreno claro, cabelos pretos e olhos castanhos, possui uma personalidade 

segura, aparentemente calmo e com um discurso claro e direto. No decorrer das 

observações, revela sua atenção e cuidado com as atividades, muito organizado e 

preocupado com suas estratégias de resolução. Aceita desafios para se auto desafiar e 

testar seus limites e conhecimentos. Gosta de curso de Licenciatura em Matemática, no 

qual se encontra no quarto período, porém, inicialmente, queria cursar Engenharia 

Elétrica, desistindo da ideia no segundo período do curso. Afirma sempre ter se dado 

muito bem com as disciplinas da área de exatas na sua Educação Básica, mas não se 

imaginava como um professor, ―eu olhava os professores, achava massa, mas nunca tive 

aquela vontade de ser um‖, afirma Roberto. Ao aceitar para si que estava no curso que 

aprendeu a gostar, faz com muita vontade e dedicação. 

 

Aspectos referentes à escolha profissional e às Metodologias em sala de aula   

 

Roberto apresenta uma afinidade pelas Ciências Exatas, porém não era 

Matemática o curso dos seus sonhos, não pensava em ser professor e nem ao menos se 

via como um deles. Sempre achou a profissão interessante e admirável, mas não se 

considerava com vocação para exercê-la. Sempre gostou de Física, Astrofísica e 

Ciências, disciplinas estas que teve a oportunidade de estudar com mais detalhes já que 

sempre estudou em escola particular.  

Em sua Educação Básica a Matemática era apenas a principal base para o curso 

desejado, Engenharia Elétrica, que almejava bastante. Ao prestar vestibular, colocou 

Licenciatura em Matemática como segunda opção de curso e, ao passar no processo 

seletivo, para o tal curso, pensou em cursar apenas os primeiros períodos com o intuito 

de obter boas notas e transferir para o curso de Engenharia Elétrica. 
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Roberto cursou os três primeiros períodos da Licenciatura e se apaixonou por 

ela, desistindo da ideia de transferir para outro curso, e decidiu concluir a Licenciatura 

em Matemática e ser um professor admirável, como alguns que ele convive no meio 

acadêmico: 

Então...cursei o primeiro período, aí depois disso vou cursar o 

segundo período e tentar aumentar o meu CRE e transfiro meu curso 

para Engenharia Elétrica. Daí comecei a gostar do curso, a gostar 

dessa área e decidi que vou me formar no curso de Licenciatura em 

Matemática e desisti da ideia de sair do curso. [EFPR, 23/06/2014] 

 

Roberto cursou os primeiros períodos do curso para alcançar um rendimento 

acadêmico bom, tinha como objetivo transferir o curso para Engenharia Elétrica (curso 

dos seus sonhos). Passados alguns períodos o futuro professor começou a gostar da 

Licenciatura em Matemática e logo decidiu concluir o curso e seguir a profissão de 

docente. 

O futuro professor de Matemática nunca atuou efetivamente na área, a não ser 

como professor de reforço de Matemática básica, para alguns conhecidos. Porém, 

admira bastante a profissionalidade da maioria dos professores que já teve a 

oportunidade de conhecer ao longo de sua vida como aluno e a responsabilidade como 

os mesmos preocupam-se em transmitir os conteúdos e se os alunos aprendem de 

maneira efetiva o que está sendo estudado. Ele afirma que alguns professores os levam 

para o Laboratório de Informática e de Matemática no intuito de explorar um pouco 

mais alguns conteúdos. Roberto ainda relata sobre as metodologias que seus professores 

utilizam com a turma: 

Geralmente o professor passa uma lista de exercícios e para provar 

que fez e estudou você tem que ir no quadro e explicar passo a passo 

como resolveu a questão. [EFPR, 23/06/2014] 

 

O futuro professor julga como estimulante uma metodologia na qual o docente 

da disciplina de Álgebra Linear passa uma lista de exercícios, todos os alunos tem que 

responder a lista por completa e, durante a aula, era sorteado um aluno e uma questão a 

responder. Desta maneira, o sorteado teria que estar apto a responder qualquer questão 

detalhadamente. 

Roberto afirma que algumas metodologias usadas por seus professores são 

desafiadoras, o que estimula cada vez mais o estudo do conteúdo estudado. As maneiras 

como os professores ensinam a Matemática exige que o aluno saiba como resolver tal 

problema ou exercícios, o que torna Roberto cada vez mais apaixonado pelo curso que 
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faz. O gosto pelo curso faz de Roberto um aluno dedicado e expressivamente 

interessado em novas descobertas. 

O futuro professor ainda enfatiza sua admiração na maneira que alguns 

professores desempenham seu papel, pelo seu preparo e empenho, no interesse de 

buscar o novo e não ficar na forma mórbida de transmitir a Matemática, apenas com 

fórmulas e sem significados claros para os alunos, os mesmos se apresentam preparados 

e visam a qualidade de seu ensino, motivo pelo qual o fez desistir da Engenharia. 

 

Relação do Futuro professor com o uso do Geogebra 3D e a Formulação e 

Resolução de Problemas Matemáticos 

 

Roberto como um futuro professor ressalta seu breve conhecimento com dois 

aplicativos, o Geogebra e o Wolfram, que os utilizou, algumas vezes, em Laboratório 

sob supervisão de seu professor. Ainda afirma que o uso dos aplicativos ajudou bastante 

a tirar suas dúvidas, principalmente as de cunho visual e seus limites, os quais apenas as 

técnicas não permitem tanto, relatando que com eles conseguiu resolver problemas e 

exercícios que antes não havia conseguido. 

 

...Tem o Geogebra, tem o Wolfran são os mais conhecidos. 

Atualmente não conheço muitos por que não utilizo... Sim. Ajudou a 

resolver alguns problemas que não consegui. [EFPR,23/06/2014] 

 

Ao perguntar sobre o conhecimento da Metodologia Formulação e Resolução de 

Problemas Matemáticos, Roberto afirma ser interessante e enfatiza sobre o 

conhecimento e preparo exigido na utilização de tal metodologia em sala de aula. O que 

a torna mais interessante é ver a parte visual com uma perfeição e delimitação exata ou 

muito aproximada do que se pretende durante o seu manuseio e estudo do conteúdo 

sugerido na aula: 

 

É primordial você fazer uma coisa e perceber que estar entendendo... 

como posso falar... que você consiga memorizar melhor o que você 

aprendeu. [EFPR,23/06/2014] 

 

O futuro professor de Matemática ressalta a importância de compreender o 

conteúdo estudado, percebendo suas funções, aplicações, vantagens e desvantagens do 
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mesmo. Com isso, memoriza o que aprendeu e consegue lembrar depois oque foi visto 

na aula. 

 Roberto enfatiza sobre o fato de metodologias alternativas à tradicional 

permitirem um maior interesse entre os alunos naquelas disciplinas tão polêmicas 

durante o curso de Licenciatura em Matemática, a exemplo dos temidos Cálculos, ao 

afirmar: ―Nos ajudaria a perceber até outros horizontes da disciplina‖ [EFPR, 

23/06/2014]. Tais horizontes estão relacionados às percepções visuais durante as resoluções dos 

problemas sugeridos no decorrer das aulas e fora delas. 

 Quanto ao significado que tais problemas e resoluções trazem para a disciplina 

de Cálculo, Roberto deixa claro a possibilidade de construir gráficos com precisão, já 

que nem todos os professores tem a habilidade de desenhar no quadro com uma 

precisão milimétrica, o que também ocorre com muita frequência  com os alunos: 

 

Pois com a ajuda destes softwares possibilita a construir gráficos no 

quadro e com precisão. Por exemplo, o professor pode não ter a 

capacidade de desenhar um gráfico para que os alunos compreendam 

bem o quê foi feito. Mas quando é posto uma função no aplicativo e 

ele computa lá um gráfico, o aluno compreende melhor o que quer 

mostrar, por que o desenho vai tá mais real do que o do quadro. 

[EFPR, 23/06/2014] 

 

 Para Roberto, o uso de aplicativos em sala de aula permite construir gráficos 

mais precisos para aqueles que não tem tanta habilidade com desenhos. No aplicativo, 

após ser colocada a função, o gráfico é gerado de maneira precisa e limitada 

visualmente, porém mais notório que se fosse feito no quadro branco. 

De suas palavras, podemos depreender que o preparo e o incentivo ao uso de 

alternativas didático-metodológicas às tradicionais, em sala de aula, são de imensa 

importância no aprendizado de alguns conteúdos e disciplinas tão temidas pelos alunos, 

tal como a de Cálculo, e a Metodologia Formulação e Resolução de Problemas 

Matemáticos seria uma alternativa proveitosa para que disciplinas não se resumam a 

fórmulas e técnicas. 

 

Formulação e Resolução de Problemas Matemáticos com o auxílio do Geogebra 3D 

 

O futuro professor de Matemática Roberto participou das sessões, as quais foram 

divididas em cinco, a primeira de apresentação e familiarização do Geogebra 3D, e as 
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demais sobre as formulações e resoluções dos problemas a partir do volume de sólidos 

de revolução (cilindro, esfera, cone e parabolóide).  

Para realizar as atividades com formulações, lhe foi dado uma imagem gráfica 

do cilindro no Geogebra 3D e com ela foi pedido para construir um problema sobre o 

volume do sólido. Pudemos notar, durante a primeira sessão de apresentação do 

aplicatico, que o futuro professor se mostrou emplogado e já tinha uma certa habilidade 

com o mesmo, no qual explorou de maneira bem significativa o Geogebra 3D criando 

livremente algumas imagens gráficas, manuseando as ferramentas, como mostra a 

figura: 

 

Figura 7: Figura gráfica construida por Roberto na sessão de apresentação e 

familiarização 

 

 

Fonte: Autoria de Roberto 

 

Neste primeiro momento, o futuro professor estava livre para explorar as 

ferramentas que o Geogebra oferecia. Observamos, no decorrer da aula, que Roberto 
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tem um certo domínio sobre o conteúdo Geométrico de planificação e solidificação de 

formas geométricas. Ao manusear o aplicativo, o futuro professor foi muito atencioso 

ao utilizar as ferramentas que o este apresenta, porém Roberto não é de falar muito, com 

poucas perguntas e respostas curtas. 

 

Episódio 1: Construindo Formas Geométricas Espaciais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisadora: Boa noite... 

Pesquisadora: O Geogebra 3D apresenta janelas de apresentações em 2D e 3D, 

possibilitando ir da planificação á solidificação de figuras geométricas, além de 

permitir alterações nas funções das figuras, variando pontos, eixos e raios. Agora 

vocês terão 25 minutos para manusear de forma livre o aplicativo de modo a 

construir qualquer tipo de figura seja sólida ou plana. 

FP: Ok. Então posso criar várias formas e só depois analisar a área e volume das 

figuras construídas? 

Pesquisadora: Pode sim. Neste momento vocês estão livres em suas construções 

gráficas.  

...Passado alguns minutos... 

Pesquisadora: Quais percepções você já obteve com estas figuras construídas?  

FP: Criei três formas geométricas e fiz algumas alterações nos pontos. As formas 

aumentam ou diminuem sua área e volume alterando apenas um ponto no mesmo 

eixo. Modificando as coordenadas de cada figura. 

Pesquisadora: Que conclusões podem ser tiradas a partir desta breve explorada no 

aplicativo Geogebra 3D? 

FP: Este aplicativo permite ver a parte planificada ao mesmo tempo que a parte 

sólida, além de mostrar um quadro com as coordenadas e ponto da superfície criada, 

além de podermos visualizar as formas em vários ângulos, podendo dá um giro de 

360º. O aplicativo nos mostra a precisão da localização do ponto no eixo, o que 

facilita na resolução de algumas atividades já propostas em disciplinas anteriores. 

20/07/2014 
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Figura 8: Imagem gráfica com a tabela de pontos e coordenadas precisas construídas 

por Roberto 

 

Fonte: Autoria de Roberto  

 

No segundo momento, houve a primeira formulação e resolução de um problema 

matemático a partir da figura do cilindro construído no Geogebra 3D. Nesta sessão, 

após justificar o uso e função do cilindro, mostrar sua equação, foi pedido para formular 

e resolver um problema matemático a partir da figura apresentada, se possível, com 

mais de uma estratégia de resolução. 
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Figura 9: Figura do cilindro apresentado na primeira sessão de formulação e resolução. 

 

Fonte: Autoria de Janaína Cardoso da Silva 

 

O futuro professor Roberto se mostrou muito seguro quanto ao cilindro, se 

mantendo calmo e concentrado durante todo o processo, expressou sua organização ao 

pedir para fazer sua formulação em seu computador portátil, no qual afirmou ser 

habituado a fazer desenhos e fórmulas, alegando não ter habilidade para desenhar.  

Ao iniciar a formulação mostrou uma ideia vinda de uma indústria de peças e 

conseguiu obter duas estratégias de resolução para o problema, uma pelo o uso da 

fórmula de volume do sólido e outra pelas integrais, usando coordenas cilíndricas.  

O bom êxito na formulação e resolução se deu devido o nível de dificuldade da 

questão que foi escolhido em nível crescente, assim como o excelente desempenho do 

futuro professor de Matemática em seu curso de Licenciatura. Como pode ser observada 

na figura abaixo: 
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Figura 10: Primeira estratégia de resolução do problema formulado por Roberto 
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Figura 18: Segunda estratégia de resolução do problema formulado por Roberto 

 

Ao iniciar a segunda sessão de formulação e resolução dos problemas 

matemáticos, foi feita uma reflexão sobre a tarefa anterior, esta com questionamentos e 

conexões sobre o problema construído por Roberto.  

Na reflexão o futuro professor se mostrou, mais uma vez, seguro e firme no que 

fazia e falava, além de mostrar o seu empenho na atividade pedida. 
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Episódio 2: Refletindo sobre o Cilindro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao fazer uma breve reflexão sobre a tarefa do cilindro com o intuito de observar 

o desenvolvimento das formulações e resoluções do problema matemático foram feitos 

questionamentos sobre o que havia sido desenvolvido. Ao questionar sobre se realmente 

o futuro professor Roberto tinha apreendido o conteúdo, ele se mostrou muito seguro e 

direto, demonstrando sua habilidade com o mesmo e relatando sobre sua participação 

em um projeto no qual trabalhava com aplicações dos sólidos de revolução. Este projeto 

pode ter contribuido bastante na firmeza que o futuro professor demonstrou em 

trabalhar com o cilindro e pode ter também contribuido na ideia de calcular o volume da 

peça cilíndrica, sugerida por Roberto. 

Ao término da reflexão foi justificado o uso do sólido geométrico em questão, a 

esfera, apresentada a figura e pedido para formular um problema sobre o volume da 

mesma e, em seguida, tentar buscar estratégias de resolução.  

Pesquisadora: Boa noite... 

Pesquisadora: Iremos fazer uma breve reflexão sobre a tarefa anterior. Será 

individual e com o propósito de observar fatores pertinentes ao desenvolvimento das 

formulações e resoluções. 

Pesquisadora: Porque você pensa que aprendeu este conteúdo matemático 

utilizando outras representações? 

FP: Porque na graduação, me envolvi em algumas situações que pude trabalhar tal 

conteúdo na prática, ou seja, trabalhei em um projeto onde fizemos algumas 

aplicações, e o cilindro foi bastante utilizado. 

Pesquisadora: Você conseguiria criar um problema a partir de uma situação 

rotineira com o uso do cilindro? 

FP: Sim, claro. Poderia utilizar qualquer outro objeto de forma cilíndrica em uma 

situação qualquer e formular sem problema. A exemplos o volume de copos 

cilíndricos. 

Pesquisadora: Como formulou o problema e o que levou a tal ideia? 

FP: Imaginei uma peça cilíndrica e para contextualizar pensei algo como uma 

indústria de peças, nada que eu já tenha trabalhado, apenas imaginei uma situação. 

27/07/2014 
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Roberto afirmou ter utilizado bastante a esfera em seus problemas e exercícios 

resolvidos em momentos passados, como em disciplinas do curso, mostrou rapidez e 

cautela em sua formulação: 

 

Figura 19: Figura da esfera apresentada na segunda sessão de formulação. 

 

Fonte: Autoria de Janaína Cardoso da Silva 

 

Dada a imagem Roberto formulou um problema criou duas estratégias de 

resolução para o mesmo. A primeira, igualmente ao problema anterior, pelo uso da 

fórmula do volume da esfera e, a segunda, pelo uso de Integral, ele propôs a ideia de 

fundição de ferros em uma metalúrgica, para transformar duas esferas em uma única, 

supondo que o volume da nova esfera fundida será a soma dos volumes das esferas 

separadas, desconsiderando a perda pelo processo de fundição. 

 Na segunda estratégia de resolução, Roberto considerou que a esfera é formada 

por infinitas fatias cilíndricas, com alturas infinitesimais que variam de acordo com 

cada fatia. Nesta formulação mostrou um desempenho muito considerável, de nível 
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elevado e conhecimento vasto, no qual retrata o seu excelente desempenho em seu curso 

de Licenciatura em Matemática, como pode ser visto: 

 

Figura 13: Primeira resolução do problema sobre a esfera formulado por Roberto 
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Figura 14: Segunda resoluçãp do problema sobre a esfera formulado por Roberto 
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O futuro professor Roberto foi o primeiro a concluir sua formulação e resolução 

do problema proposto não se mostrou com dúvida no conteúdo e, mais uma, vez 

preferiu utilizar seu notebook ao papel e folha.  

Sua formulação é considerada um problema matemático por utilizar autonomia, 

criatividade e um conteúdo matemático. No início da terceira sessão, ocorreu a reflexão 

sobre a tarefa anterior, na qual tinha a esfera como sólido estudado. O futuro professor 

Roberto, mais uma vez, se mostrou seguro em suas ideias e conhecimento nos 

conteúdos de área e volumes de figuras planas e espaciais. Apresentou um pensamento 

diversificado para a sua formulação e resolução do problema matemático tendo como 

base uma simples e conhecida moeda. 

 

Episódio 3: Relembrando sobre o Volume das Esferas de Roberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao dar continuidade à terceira sessão de formulação e resolução dos problemas, 

foi dada a figura da esfera e pedido para formular um problema a partir dela. Ao iniciar 

Pesquisadora: Boa noite... 

Pesquisadora: Iremos fazer uma breve reflexão sobre a tarefa anterior. Será 

individual e com objetivo pensar melhor sobre o que foi desenvolvido durante as 

formulações e resoluções dos problemas construídos. 

Pesquisadora: Por quê você tem segurança de ter aprendido este conteúdo em suas 

diversas representações? 

FP: Porque no seu ensino os professores atentaram para o fato de mostrar sua 

visualização em projeções, para melhor assimilação dos componentes da esfera. 

Também houve um manuseio de esferas e algumas medições que puderam 

comprovar suas fórmulas. 

Pesquisadora: Como você conseguiria criar um problema sem se limitar ao uso de 

fórmulas? 

FP: Tentaria mostrar uma aplicação ou contexto que podem ser adaptados com o 

auxilio de esferas. 

Pesquisadora: Como formulou o problema e o que levou a tal ideia? 

FP: Pensei, a principio, na moeda de um real que é formada por duas 

circunferências fundidas, porém como era sobre a esfera pensei em rotacionar tal 

moeda o que gerava a esfera, fundida em uma metalúrgica. 

10/09/2014 
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sua formulação, Roberto apresentou um pouco de dificuldade, como já previsto, 

interpretar sobre o cone exige do aluno um conhecimento maior sobre conteúdos que o 

possam auxiliar, o que eleva o nível para formular os problemas.  

Nesta formulação, o futuro professor utilizou a ideia de uma tampa em forma de 

cone com o intuito de encontrar o volume do cone. Para isso, ele propôs volumes 

máximos e mínimos para a caixa e, desta forma, encontra um intervalo de valores nos 

quais satisfaz as medidas. Tornando um problema com uma solução aberta, isto é, com 

mais de uma possibilidade de resposta. 

 

Figura 205: Figura do cone apresentada na terceira sessão de formulação. 

 

Fonte: Autoria de Janaína Cardoso 
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Figura 216: Problema sobre o volume do cone formulado por Roberto 

 

 

Nesta resolução, Roberto expõe um limite de possibilidades do volume da caixa, 

determinando um intervalo de possíveis alturas, além de considerar valores mínimo e 

máximo. Como segunda solução, o futuro professor buscou interpretar apenas a tampa 

em forma de cone, da caixa d‘água, com cálculos que o levou a um mesmo intervalo 
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conseguido na primeira solução. Roberto se mostrou firme, porém com uma atenção 

maior, comparado às resoluções anteriores. 

 

Episódio 4: A Caixa D’Água do Roberto 

 

 

 

O  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na reflexão sobre o volume do cone, Roberto apresentou em suas respostas uma 

conexão entre o volume do sólido e figuras planas, como o círculo. Em sua observação, 

uma figura plana com base circular ou mesmo a borda da caixa d‘água desencadeou a 

formulação do problema matemático pedido, estabelecendo variações de volumes 

dentro da mesma situação. 

 O futuro professor ainda afirmou que a ideia para sua formulação de seu 

problema foi advinda de vários tipos de caixa d‘água circular com tampa em forma de 

cone, nada que ele já tenha trabalhado anteriormente em sua realidade. 

Na sessão seguinte, com a quarta e última formulação e resolução dos 

problemas, foi escolhido o paraboloide como sólido a ser estudado, de acordo com o 

seu nível de dificuldade, em estilo crescente.  

Pesquisadora: Boa noite... 

Pesquisadora: Como de costume, farermos uma reflexão sobre a formulação e 

resolução do volume do cone. 

Pesquisadora: Que outro conteúdo poderia ser interligado ao de volume do Cone? 

FP: Figuras planas, como o círculo. A exemplo da base circular da na tampa e na 

borda da caixa d‘água.  

Pesquisadora: De que maneira poderia criar uma situação que possibilitasse 

múltiplas estratégias de resolução para os problemas? 

FP: Utilizar o cone em suas variações, tais como o aumento e diminuição da borda 

circular do cone. 

Pesquisadora: Como formulou o problema e o que levou a tal ideia? 

FP: Pensei em caixas d‘água mais largas, mais finas, mais altas, mais baixas, o que 

remete a uma variação na forma da tampa. Esta foi a primeira ideia que me veio á 

mente. 

12/09/2014 
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Como nas sessões anteriores, foi apresentada a figura no Geogebra 3D, na 

sequência Roberto concentrou-se em sua ideia e formulou um problema sobre uma taça 

com formato de paraboloide apoiado em uma mesa, em busca de padrões para a 

construção de taças em larga escala para uma indústria.  

 

Figura 227: Figura do paraboloide na quarta sessão de formulação 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ZCl4BLZ9UUM. Acesso em 11/06/2014 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCl4BLZ9UUM
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Figura 238: Problema sobre o volume do parabolóide formulado por Roberto 

 

 

Na resolução, o futuro professor Roberto enunciou um problema com uma taça 

em formato parabólico, imaginando que o apoio do objeto em questão represente os 

eixos cartesianos, com uma altura de 36 cm, na tentativa de encontrar as demais 

medidas desta taça. Ao proceder com a resolução, ele encontrou uma única solução, 

pela fórmula do paraboloide, estabelecendo valores às variáveis x e y e, assim, obteve 

possíveis valores para o volume das taças a serem fabricadas pela indústria. 

Ao realizar o nosso último encontro, foi pedido aos alunos que fizessem uma 

breve reflexão escrita sobre os aspectos semânticos e sintáticos das formulações e 

resoluções dos problemas matemáticos. Tal reflexão não teria nenhuma explicação 

prévia, pois o objetivo foi ser resposta pessoal. Ao iniciar com a reflexão escrita, 

Roberto explicitou detalhadamente seus procedimentos em cada sessão de modo a 

enfatizar os aspectos pedidos, como pode ser visto: 
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Figura 249: Reflexão sobre os aspectos sintáticos e semânticos feitas por Roberto
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O futuro professor Roberto ao refletir sobre suas formulações e resoluções descreve seu 

conhecimento sobre o volume dos sólidos e intercala suas ideias entre o semântico e o sintático 

de cada problema formulado e resolvido, expondo suas ideias e níveis de dificuldade bem como 

suas estratégias na resolução do mesmo, parte por parte.  

Ao fim da reflexão admite como importante ricas e criativas a forma como se explora o 

conteúdo, reltando que o sujeito a quem for proposto as tarefas, necessitem de uma motivação 

para pensar e utilizar seus conhecimentos em qualquer contexto que seja exposto. 

 

Síntese 

Apresentação. Roberto se identificou com o curso depois de alguns períodos 

cursados. Mostrou-se durante os encontros ser atencioso, organizado e muito dedicado 

ao que faz, tudo refletido nos elogios dados por alguns professores do aluno. Sempre 

calado e prestativo, expõe suas formulações e resoluções com clareza e bem suscinta. 

As sessões de formulação e resolução. Ao iniciar as sessões, seu empenho foi 

nítido em dar o seu melhor desde a apresentação do Geogebra 3D, sobre o qual já tinha 

certo conhecimento, o que facilitou na aplicação dos conceitos relativos aos sólidos 
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apresentados na pesquisa. Nas duas primeiras formulações e resoluções, Roberto buscou 

o aspecto semântico do problema em suas ideias que originaram os problemas. Nas 

mesmas formulações, o aluno utilizou o aspecto sintático com o uso da fórmula para sua 

segunda solução de cada problema, desta maneira, observa-se que em um mesmo 

problema pode utilizar tanto os aspectos semânticos e sintáticos sem prejuízo para a 

compreensão, ao contrário, com isso enriquece ainda mais suas produções. No que 

procedeu às sessões, como já previsto, pelo nível de dificuldade, as duas formulações 

seguintes surgiram mais questionamentos, porém nada que o impedisse de utilizar, mais 

uma vez, os aspectos semânticos e sintáticos de suas formulações e resoluções sobre a 

esfera e o cone, todas com várias possibilidades de respostas e amenizando a ideia de 

que um problema só deve ter uma e somente uma resposta. 

A Reflexão sobre a Tarefa. Por fim, as tarefas foram desempenhadas com muito 

êxito pelo Roberto e com ideias bem criativas, ele se apresentou motivado e aberto a 

novos conhecimentos o que facilitou os seus pensamentos sobre cada contexto nas 

quatro formulações e resoluções dos problemas matemáticos sobre alguns sólidos de 

revolução utilizando o GeoGebra 3D. Durante os questionamentos sobre suas 

formulações mostrou-se seguro em conseguir conectar com outros conteúdos e 

contextos para novas possíveis formulações e resoluções de problemas. 

Os questionamentos e conexões. Ao ser questionado, Roberto mostrou seus 

conhecimentos com respostas firmes e conseguiu conectar conteúdos da Educação 

Básica com os do Ensino Superior de maneira clara e bem objetiva. O fururo professor 

interligou contextos vastos para os conteúdos sugeridos, de modo  bem objetiva. 
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CAPÍTULO 8 

CASO CARLOS 

 

Apresentação 

 

Carlos é um futuro  professor de Matemática com 23 anos. É alto, tem cabelos e 

olhos castanhos, simpático, aparenta segurança no que fala e com um discurso claro e 

objetivo. Durante as sessões, revela muita atenção e dedicação com as atividades, além 

de preocupado se iria conseguir ou não as estratégias de respostas. Apesar de ter um 

pouco de dificuldades na disciplina de Cálculo, aceita desafios para se auto desafiar e 

testar seus limites e conhecimentos. Escolheu o curso de Licenciatura em Matemática 

por gostar muito da área, como também admirar a carreira de professor. Mostra-se um 

aluno muito satisfeito pelo curso e motivado pelas aprendizagens matemáticas, sua 

paixão pela carreira acentuou-se após atuar como professor da Educação Básica. Sua 

simpatia e amor pelo curso o faz ser um aluno empolgado e descontraído, dentro de suas 

limitações, pela sua dupla jornada de trabalho e estudo. 

 

Aspectos referentes à escolha profissional e às Metodologias em sala de aula   

 

 Carlos apresenta dedicação pela Matemática e pela carreira de docente, sempre 

almejou o curso e se imaginava em uma sala de aula como um apaixonado pelas 

―descobertas matemáticas‖, razão pela qual o motiva para fazer o curso de Licenciatura 

em Matemática. Sempre admirou seus professores, o que o fez querer um dia fazer parte 

do grupo de professores de uma Escola. Como já é um professor atuante, utiliza 

metodologias auxiliares à tradicional como exemplo do aplicativo Geogebra. 

Carlos sempre teve amor pelo que faz, apesar das dificuldades apresentadas ao 

longo da carreira, ainda recente. Ele sempre estudou em Escola Pública e as descobertas 

matemáticas foi o que lhe fez apaixonar-se pela Matemática, afirmando, ―Eu amo as 

descobertas matemáticas‖ [EFPC, 23/06/2014]. 

O futuro professor de Matemática já é atuante e tem uma dupla jornada de 

estudo e trabalho, sua opção pelo curso noturno ocorreu porque tinha necessidade de 

trabalhar em outro horário. Carlos afirma que em suas aulas já utilizou metodologia 

auxiliares a tradicional dentre elas, o uso do Geogebra, inclusive já ministrou um 
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minicurso sobre o uso do mesmo, revelou o ele em uma conversa descontraída comigo e 

outras pessoas. 

Ao falar sobre o uso do aplicativo em sua sala de aula, o futuro professor relata 

ser uma ferramenta de investigação para o aluno, porém não pode ser utilizada 

isoladamente, mas sim como um recurso de visualização e explicação do conteúdo. 

 

É uma ferramenta de investigação para o aluno. Mas assim, pra aula é 

um recurso de visualização. O Geogebra como metodologia de aula 

não. Ele é uma metodologia de explicação do conteúdo. [EFPC, 

23/06/2014] 

 

Amante da Matemática e dotado de uma simpatia espontânea, aparenta ser um 

docente que estimula seus alunos a buscar novas experiências dentro e fora da sala de 

aula, não tendo apenas o quadro branco e o pincel como limites de um processo de 

aprendizagem contínuo. 

 

Relação do Futuro professor com o uso do Geogebra 3D e a Formulação e 

Resolução de Problemas Matemáticos 

 

Carlos como um futuro professor revela seu conhecimento sobre o Geogebra, já 

utilizado para explicar conteúdos de Trigonometria, em suas aulas como docente, 

auxiliando na visualização das funções seno, cosseno e tangente. Este aplicativo 

facilitou para seus alunos compreenderem melhor o conteúdo. 

 

Ajudou muito a resolver problemas com Trigonometria, como 

também na visualização e explicação do conteúdo para meus alunos. 

Para ver as funções seno, cosseno e tangente. Ajudou-me muito. 

[EFPC, 23/06/2014] 

 

Ao perguntar sobre o conhecimento da Metodologia Formulação e Resolução de 

Problemas Matemáticos, Carlos afirma ser interessante, porém ainda não utilizou em 

suas aulas. Relata ter sido admitido na Escola em que leciona há pouco tempo, na qual 

as turmas necessitaram de um aceleramento no conteúdo parar ficar em dia com a grade 

curricular da instituição. 

 

Sim. Ainda não utilizei em minhas aulas, porque já peguei o barco 

andando, e os alunos estavam com o conteúdo um pouco atrasado e 
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preciso dar uma adiantada. Mas pretendo usar assim que regularizar o 

andamento do conteúdo. [EFPC, 23/06/2014] 

 

O futuro professor de Matemática relata que o aluno se sente provocado ao usar 

a Formulação e Resolução de Problemas Matemáticos como facilitador na compreensão 

do conteúdo. A aula torna-se motivante, as técnicas de Cálculo e Álgebra são facilitadas 

com o uso da metodologia, sem esquecer a importância da aula explicativa. Carlos 

afirma que uma metodologia alternativa bem como o uso do aplicativo, o Geogebra 3D, 

motiva o aluno no aspecto visual, pela perfeição das formas geométricas, sendo assim, 

um fator de aprendizagem. 

 

...o aluno é provocado a resolver aquela questão. Então motiva muito. 

Entendo como um fator de aprendizagem das técnicas de Cálculo... A 

forma geométrica dele é perfeita, ajuda também na Álgebra. Na parte 

da visualização é excelente [EFPR, 23/06/2014] 

 

 Carlos aponta a motivação por ter uma visualização excelente das formas 

geométricas, o que leva o aluno a ser provocado, tendo as formulações, resoluções e  o 

software como um facilitador na aprendizagem das técnicas de Cálculo, além de 

contribuir na Álgebra. 

No que se refere aos significados sintático e semântico que tais problemas e 

resoluções podem trazer em benefícios à disciplina de Cálculo, Carlos deixa bem claro 

que as tecnologias e metodologias alternativas, podem sim contribuir na busca por 

significados dos conteúdos, pois desta forma, os alunos memorizem melhor o que está 

sendo estudado. 

 

A forma geométrica dele é perfeita, ajuda também na Álgebra. Na 

parte da visualização é excelente. Pois faz com que os alunos fixem 

melhor o conteúdo. [EFPR, 23/06/2014] 

 

 

 De suas palavras, podemos observar que, em sua carreira iniciante como 

docente, o uso das metodologias alternativas às tracidicionais, além de bem vista, já são 

aplicadas com êxito em sala de aula, sempre com um bom preparo, instiga o aluno a 

descobrir meios antes desconhecidos e aprendizagem das técnicas de Cálculo. 
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Formulação e Resolução de Problemas Matemáticos com o auxílio do Geogebra 3D 

 

O futuro professor de Matemática Carlos participou das sessões, as quais foram 

divididas em cinco, a primeira de apresentação e familiarização com o Geogebra 3D e, 

as demais, sobre as formulações e resoluções dos problemas a partir do volume de 

sólidos de revolução (cilindro, esfera, cone e parabolóide).  

Para realizar as atividades com formulações, lhe foi dado uma imagem gráfica 

do cilindro no Geogebra 3D e com ela foi pedido para construir um problema sobre o 

volume do sólido. Na sessão de apresentação, o aluno mostrou certa habilidade com o 

Geogebra 3D, comparando ao Geogebra, por já ter utilizado em sala de aula, foi bem 

espontâneo ao manusear as ferramentas do aplicativo e construiu algumas formas na 

área de visualização, como mostra a figura:  

 

Figura 20: Figura gráfica construida por Carlos na sessão de apresentação e 

familiarização 

 

 

Fonte: Autoria de Carlos 

 

Neste primeiro momento, Carlos estava livre para explorar as ferramentas que o 

Geogebra 3D oferece. No decorrer da aula demontrou domínio sobre o conteúdo de 
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formas geométricas, por já ter trabalhado com seus alunos. Mostrou-se muito atencioso 

e seguro no que fazia. 

 

Episódio 1: As Formas Geométricas Espaciais em Construção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No segundo momento, houve a primeira formulação e resolução de um problema 

matemático a partir da figura do cilindro construído no Geogebra 3D. Nesta sessão, 

após justificar o uso e função do cilindro, mostrar sua equação, foi pedido para formular 

e resolver um problema matemático a partir da figura apresentada, se possível, com 

mais de uma estratégia de resolução. 

  

Pesquisadora: Boa noite... 

Pesquisadora: O Geogebra 3D apresenta janelas de apresentações em 2D e 3D, 

possibilitando ir da planificação á solidificação de figuras geométricas, além de 

permitir alterações nas funções das figuras, variando pontos, eixos e raios. Agora 

vocês terão 25 minutos para manusear de forma livre o aplicativo de modo a 

construir qualquer tipo de figura seja sólida ou plana. 

FP: Tudo bem. Posso fazer qualquer coisa relacionada à parte plana e espacial das 

formas geométricas? 

Pesquisadora: Com certeza. Neste momento vocês estão livres em suas construções 

gráficas.  

...Passado alguns minutos... 

Pesquisadora: Quais percepções você já obteve com estas figuras construídas?  

FP: Fiz a forma plana da figura de duas formas geométricas e dando seguimento as 

mostrei na forma espacial, meu objetivo era motivar o aluno a uma imaginação de 

como pode ser uma figura em sua forma no plano e no espaço. 

Pesquisadora: Que conclusões podem ser tiradas a partir desta breve explorada no 

aplicativo Geogebra 3D? 

FP: O software possui muitas ferramentas que devem ser bem exploradas, a exemplo 

de uma que automaticamente faz a planificação do sólido desejado, permitindo tirar a 

dúvida de como ficaria a figura em um plano. Também permite a variação dos 

valores do que foi construído.  

20/07/2014 
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Figura 21: Figura do cilindro apresentado na primeira sessão de formulação. 

 

Fonte: Autoria de Janaína Cardoso da Silva 

 

O futuro professor Carlos se mostrou bem motivado quanto ao problema do 

cilindro, manteve-se bem calmo e seguro, bastante organizado em sua formulação e 

resolução. Ao iniciar a construção do problema ele pegou uma folha e desenhou um 

cilindro planificado e utilizou a régua para aferir as medidas da figura, após ter 

verificado sugeriu calcular o volume do cilindro já montado, Carlos o resolveu de dois 

modos distintos, a primeiro com o uso da fórmula do volume do cilindro e outro por 

coordenadas polares. 

A formulação e resolução desse problema foi concluída com sucesso, atendendo 

às expectativas, devido ao nível de dificuldade da questão que foi escolhido em nível 

crescente. Do mesmo modo, também foi escolhido, criteriosamente, o nível do futuro 

professor, o Caso Carlos, sendo este com desempenho regular. Como pode ser 

observada na figura abaixo: 
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Figura 22: Primeira estratégia de resolução do problema formulado por Carlos 
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Figura 23: Segunda estratégia de resolução do problema formulado por Roberto 

 

 

Ao iniciar a segunda sessão de formulação e resolução dos problemas 

matemáticos, foi feita uma reflexão sobre a tarefa anterior, esta com questionamentos e 

conexões sobre o problema construído por Carlos.  

Na reflexão o futuro professor interessado pelo que estava sendo feito e seguro 

em suas palavras, além de mostrar o seu empenho na atividade pedida. 
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Episódio 2: Refletindo sobre o Cilindro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao fazer uma breve reflexão sobre a tarefa do cilindro com o intuito de observar 

o desenvolvimento das formulações e resoluções do problema matemático, o futuro 

professor Carlos foi questionado como ele faria com outro conteúdo matemático, o 

mesmo sugeriu o uso de problemas no Ensino Fundamental e Médio, com 

possibilidades de conciliar com o conteúdo de perímetro de figuras. 

Ao término da reflexão foi justificado o uso do sólido geométrico em questão, a 

esfera, apresentada a figura e pedido para formular um problema sobre o volume da 

mesma e, em seguida, tentar buscar estratégias de resolução. Carlos apresentou certa 

dificuldade, porém conseguiu obter sucesso em sua formulação. 

  

Pesquisadora: Boa noite... 

Pesquisadora: Iremos fazer uma breve reflexão sobre a tarefa anterior. Será 

individual e com o propósito de observar fatores pertinentes ao desenvolvimento das 

formulações e resoluções. 

Pesquisadora: Como você faria esta tarefa com outro conteúdo matemático? 

FP: Poderia trabalhar o volume do cilindro de maneira mais simples, até mesmo para 

o Ensino Fundamental e Médio, assim como conciliar este com o conteúdo de 

perímetro de figuras. 

Pesquisadora: Este outro conteúdo lhe daria possibilidades de mais estratégias de 

resolução? 

FP: Sim, apesar de o conteúdo perímetro ser bem óbvio os alunos poderiam utilizar 

fórmulas generalizadas ou mesmo usar a soma de todos os lados da figura. 

Pesquisadora: Como formulou o problema e o que levou a tal ideia? 

FP: Criei o cilindro, a partir da figura plana, para desta forma fazer as aferições das 

medidas, calcular a área da figura, e por fim, encontrar seu volume. Minha ideia foi 

criar um cilindro no qual cada participante da atividade poderia variar as medidas de 

sua figura, neste caso, cada participante iria ter um resultado diferente do seu colega. 

27/07/2014 
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Figura 24: Figura da esfera apresentada na segunda sessão de formulação. 

 

Fonte: Autoria de Janaína Cardoso da Silva 

 

Dada a imagem Carlos formulou um problema, criou duas estratégias de 

resolução para o mesmo. A primeira, pelo uso da fórmula do volume da esfera e, a 

segunda pela Integral, ele propôs a ideia da produção de globos terrestres em formato 

esférico e um exemplar com material maciço. Em sua formulação, mostrou um 

desempenho razoável, com um pouco mais de dúvidas. De modo perceptível que 

mesmo tendo compreendido o conteúdo em seu aspecto semântico teve dificuldade em 

relaconar com o aspecto sintático do mesmo. 
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Figura 25: Primeira solução do problema sobre a esfera formulado por Carlos 

 

Figura 256: Segunda solução do problema sobre a esfera formulado por Carlos 
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 O futuro professor Carlos concluiu sua formulação e resolução do problema 

proposto com êxito, aparentou um pouco mais de dificuldade em relação com o 

problema e preferiu utilizar o computador como ferramenta de escrita do problema. 

Pediu autorização para fazer uso da internet com o intuito de procurar uma imagem de 

um globo terrestre. Carlos usou sua criatividade e autonomia para a construção do 

problema bem como dois caminhos pelo qual poderia ser resolvido. 

 Ao iniciar a terceira sessão, houve a reflexão sobre a tarefa da esfera, nesta 

Carlos se mostrou com um pouco mais de dúvidas, porém com  uma boa ideia vinculada 

à produção de globos terrestres em formato cilíndricos, revelando um pensamento mais 

amplo que uniu o volume do cilindro com o volume da esfera. O mesmo utilizou o 

aspecto sintático com a fórmula do volume da figura, paralelamente ao aspecto 

semântico com o contexto de produção de réplicas do globo terrestre no enunciado do 

problema. 

 

Episódio 3: Relembrando sobre o Volume da Esfera de Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao continuar a terceira sessão de formulação e resolução dos problemas, foi  

apresentada a figura do cone e pedido para formular um problema a partir dela. Ao 

Pesquisadora: Boa noite... 

Pesquisadora: Iremos fazer uma breve reflexão sobre a tarefa anterior. Será 

individual e com o propósito de observar fatores pertinentes ao desenvolvimento 

das formulações e resoluções. 

Pesquisadora: Como você relacionaria esta tarefa a um outro conteúdo 

matemático? 

FP: Acho fundamental intercalar mais de um conteúdo, por isso neste problema 

utilizei o volume do cilindro pra encontrar a integral do volume da esfera. 

Pesquisadora: De que maneira poderia criar situações que possibilitasse múltiplas 

estratégias de resolução para os problemas? 

FP: Unindo exatamente mais de um conteúdo para resolver um único problema, 

assim teria mais de um caminho até chegar na resolução 

Pesquisadora: Como formulou o problema e o que levou a tal ideia? 

FP: Imaginei aqueles globos terrestres usados nas aulas de Geografia do Ensino 

Básico, como se trata de uma esfera pensei em um material maciço e formulei o 

problema. 

10/09/2014 
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iniciar sua formulação, Carlos apresentou um pouco de dificuldade, como já previsto, 

interpretar o cone exige do aluno um conhecimento maior sobre conteúdos que o 

possam auxiliar, o que eleva o nível para formular os problemas.  

Na formulação, ele utilizou a ideia de um copinho de sorvete em forma de cone 

para calcular o volume de sorvete derretido dentro dele, com isso demonstrou um certo 

conhecimento anterior e o uso da criatividade, transformou o significado referencial em 

formal. 

 

 

Figura 27: Figura do cone apresentada na terceira sessão de formulação. 

 

 

Fonte: Autoria de Janaína Cardoso 
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Figura 268: Problema sobre o volume do cone formulado por Carlos

 

Nesta resolução, Carlos apresenta uma formulação e resolução do problema bem 

interessante, no qual necessita o uso do volume da esfera e do cilindro, traz a questão de 

um copinho de sorvete com uma bolinha do produto sobre o cone, bem como o 

questionamento se em caso de derretimento total do sorvete transbordaria ou não 

copinho em forma de cone. O problema apresentado demonstra que o futuro professor 

tem conhecimentos anteriores à vida acadêmica que relaciona com os conteúdos de 

nível superior, no qual o torna com mais significado, mesmo que inicialmente 

referencial.  

Ao calcular o volume separadamente, percebe-se que o liquido não seria o 

bastante para exceder o copinho. No demais, o futuro professor se mostrou firme em sua 

formulação, porém não conseguiu mais de uma resolução para o problema. Ao analisar 

sua formulação e resolução do problema percebe-se a criatividade para construir, a 

aceitação do problema e a busca por estratégias para resolver, com as possibilidades de 

transbordar ou não ao derreter o sorvete, com isso, gera categorias que identificam uma 

Formulação de Problema Matemático.  
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Episódio 4: O Sorvete de Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Na reflexão sobre a tarefa relativa ao volume do cone, Carlos apresentou em sua 

resolução a necessidade de conhecimento referente a mais de um volume de sólidos, 

como o cone e a esfera. De acordo com o mesmo, este problema foi desencadeado 

devido gosto por sorvete em casquinha, o que não impede de usar a criatividade  e até 

mesmo preferencias do cotidiano para contribuir no significado seferencial do problema 

formulado. 

Na sessão seguinte, com a última formulação e resolução dos problemas, foi 

escolhido o paraboloide como sólido a ser estudado, de acordo com o seu nível de 

dificuldade, em estilo crescente.  

Como ocorreu nas outras sessões, foi apresentada a figura no Geogebra 3D, na 

sequência, Carlos apresentou uma maior dificuldade, o que levou um pouco mais de 

tempo para formular o problema, comparado às formulações anteriores, pois ele tinha 

pouca lembrança e conhecimento do conteúdo.  Mostrou um problema sobre um 

guarda-chuva com formato de parabóide. 

  

  

Pesquisadora: Boa noite... 

Pesquisadora: Como de costume, faremos uma reflexão sobre a formulação e 

resolução do volume do cone. 

Pesquisadora: Você conseguiria criar um problema a partir de uma situação rotineira 

com o uso do Cone? 

FP: Sim, a exemplo dos cones de sinalização de trânsito. O mesmo feito com um 

material maciço como cimento 

Pesquisadora: Como você conseguiria criar um problema sem se limitar ao uso de 

fórmulas? 

FP: Pelo método de tentativa e erros. Este método seria mais eficaz se fizesse a 

prática, como encher um sólido com água, por exemplo. 

Pesquisadora: Como formulou o problema e o que levou a tal ideia? 

FP: Como gosto de tomar sorvete n casquinha, me veio logo em mente. O demais fui 

aplicando valores a bola de sorvete e a casquinha. 

12/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

Figura 279: Figura do paraboloide na quarta sessão de formulação 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ZCl4BLZ9UUM. Acesso em 11/06/2014 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZCl4BLZ9UUM
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Figura 30: Problema sobre o volume do parabolóide formulado por Roberto 

 

 

Na resolução, o futuro professor Carlos enunciou um problema com um guarda-

chuva formato parabólico, imaginando ser possível encontrar um possível volume para 

o mesmo, desta forma demonstrou a conexão entre o aspecto semântico e o sintático do 

problema, na tentativa de obter um significado referencial até chegar a formalidade 

exigida pela Matemática. 

Ao desenvolver a resolução, encontrou uma única solução pela integral, 

utilizando a equação do paraboloide, de acordo com o futuro professor, fazia pouco 

tempo que havia visto o conteúdo e achou melhor resolver pelo método de integração. 

Ao continuar com o nosso último encontro, foi pedido aos alunos que fizessem 

uma breve reflexão escrita sobre os aspectos semânticos e sintáticos das formulações e 

resoluções dos problemas matemáticos. A mesma não teria nenhuma explicação prévia, 

pois o objetivo foi ser resposta pessoal. Ao iniciar com a reflexão escrita, Carlos 

detalhou seus procedimentos em cada sessão de modo à enfatizar os aspectos pedidos, 

como pode ser visto: 
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Figura 31: Reflexão sobre os aspectos sintáticos e semânticos feitas por Roberto 

 

 

O futuro professor Carlos ao refletir sobre suas formulações e resoluções descreve seu 

conhecimento e suas dificuldades sobre o volume dos sólidos e intercala ideias entre  o 

semântico e o sintático de cada problema construído, ao expor ideias  e estratégias nas 

resoluções dos mesmos.  

Ao término, considera relevante o uso da criatividade para construir problemas, bem 

como a Metodologia de Resolução de Problemas. 
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Síntese 

 

Apresentação. Carlos é um candidato que revela muita atenção e dedicação com 

as atividades, além de preocupado se vai ou não obter êxito em suas respostas. Apesar 

de ter um pouco de dificuldades na disciplina de Cálculo, aceita desafios para se auto 

desafiar e testar seus limites e conhecimentos. 

As sessões de formulação e resolução. Durante as sessões, apareceram algumas 

dificuldades, porém sua persistência foi bastante nítida, o aluno já tinha certo 

conhecimento com o Geogebra, o que facilitou em sua desenvoltura com a ferramenta 

metodológica. Nas duas primeiras formulações e resoluções, Carlos conseguiu obter 

mais de uma estratégia para resolver os problemas formulados. Nas mesmas 

formulações, o aluno utilizou o aspecto sintático com o uso da fórmula, como também o 

aspecto semântico, como a criatividade para formular cada problema. Com isso, 

observa-se que em um mesmo problema pode utilizar tanto os aspectos semânticos e 

sintáticos sem prejuízo para o mesmo, ao contrário, enriquece ainda mais suas 

produções. Ao dar continuidade às sessões, como já previsto, Carlos apresentou um 

pouco de dificuldade nas formulações e resoluções, porém sua persistência o fez 

conseguir ao menos uma solução para os problemas do cone e do paraboloide.  

A Reflexão sobre a Tarefa. As tarefas foram desempenhadas com muito êxito 

pelo Carlos e com ideias bem sugestivas, apesar das dificuldades, apresentou-se bem 

motivado aberto a novas experiências. 

Os Questionamentos e Conexões. Ao ser questionado, Carlos sempre demostrou 

segurança e um amplo conhecimento sobre conteúdos matemáticos, ao ponto de 

conseguir conectar, dentro de suas limitações, contextos diferenciados com conteúdos 

da Educação Básica e Superior. 
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CAPÍTULO 9 

 

 CASO DANILO 

 

Apresentação 

 

Danilo é um candidato a professor de Matemática com 28 anos. Tem estatura 

média, cabelos pretos e olhos escuros, tímido, aparentemente inseguro e com um 

discurso direto. Durante as sessões, revela certo cansaço, tenso e preocupado se 

conseguiria formular e resolver os problemas. Apresenta muita dificuldade e tem 

bastante dificuldade na Disciplina de Cálculo, tem certa resistência a desafios. Escolheu 

o curso de Licenciatura em Matemática por ter concorrência baixa e já lecionou como 

Pedagogo.  Apesar de afirmar que é satisfeito com o curso, se mostra um tanto quanto 

desmotivado pelo cansaço, e sem muita empolgação pela sala de aula, por já ter 

experiência na Pedagogia, contrariando sua afirmação. Seu cansaço atrapalha um pouco, 

seguido das suas dificuldades de aprendizagem. 

 

Aspectos referentes à escolha profissional e às Metodologias em sala de aula   

 

Danilo apresenta dificuldades nas disciplinas específicas do Curso de 

Matemática, só fez esta escolha por já ter tentado outras três vezes e não ter conseguido 

passar em seleções para cursos que o possibiltasse conciliar com seu trabalho. Apesar de 

não aparentar, se julga satisfeito com o curso e afirma que os professores motivam 

muito e compreensíveis por saber que o mesmo trabalha o dia inteiro. Como já atuou 

em sala de aula, utilizou brinquedos, jogos e dinâmicas com as crianças. 

Danilo sempre estudou Escola Pública e escolheu o curso de Licenciatura em 

Matemática por julgar mais fácil de entrar do que outros cursos:  

 

Eu já tinha tentado três cursos antes desse. Mas não conseguia 

conciliar devido o meu trabalho, e precisava trabalhar. Aí esse curso 

eu consegui por causa do horário e foi mais fácil de entrar. 

[EFPD,23/06/2014] 
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  O futuro professor de Matemática já atuou como professor de Pedagogia e tem 

dupla jornada de estudo e trabalho, sua opção de curso noturno foi por não ter 

conseguido outras três vezes e por conciliar com seu trabalho. 

 

Os professores nos motivam muito, a Matemática em si também é 

muito motivante, a forma como os professores passam o conteúdo 

também ajuda bastante. Eles (professores) são compreensíveis por 

saber que trabalho o dia inteiro, e assim estou com o curso. [EFPD, 

23/06/2014] 

 

Quando se refere ao uso do aplicativo em sua sala de aula, pontuando seu 

aspecto positivo, a possibilidade de concentração, embora o futuro professor relata que 

o uso das tecnologias tem um ponto negativo, pois o professor não consegue dar atenção 

a todos os alunos e, quando não lhes dá atenção, para atender a outros alunos,  a aula 

fica desorganizada:     

 

O ponto negativo é que eles ficavam muito dispersos e eu não 

conseguia dar atenção a todos. Quando eu virava as costas os meninos 

faziam uma bagunça enorme. O ponto positivo é que quem conseguia 

fazer a atividade, ficava concentrado no que estava fazendo. [EFPD, 

23/06/2014] 

 

Aparentemente tímido e cansado deixa perceber em sua expressão facial uma 

desmotivação pelo que faz, contrariando o que fala, afirma ter sido ajudado com o uso 

das tecnologias em sala de aula para compreender melhor alguns conteúdos, ao afirmar: 

―Sim. Me ajudou a entender um pouco mais‖ [EFPD,23/06/2014]. 

 

Relação do Futuro professor com o uso do Geogebra 3D e a Formulação e 

Resolução de Problemas Matemáticos 

 

Danilo, como um futuro professor, revela ter visto os aplicativos como Geogebra 

e o Winplot, apenas pelas vezes que os professores passaram em suas aulas e 

seminários, nestas situações estes aplicativos o ajudaram a compreenderr um pouco 

mais os conteúdos matemáticos. 

Quando se refere ao conhecimento da Metodologia Formulação e Resolução de 

Problemas Matemáticos, Danilo afirma não conhecer, porém acredita ser bem 

interessante. Ajuda nas disciplinas de Cálculo, quando se refere às figuras para se 

construir. 
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Sim, claro. Seria muito mais interessante, por que na disciplina de 

Cálculo mesmo, tem muita coisa abstrata, muita figura que agente não 

consegue desenhar. Então acredito que facilita. [EFPD, 23/06/2014] 

 

O futuro professor de Matemática relata que o aluno, ao usar a Formulação e 

Resolução de Problemas Matemáticos, facilita na compreensão do conteúdo. Desse 

modo,  a aula sai da abstração ao ver a figura construída. 

 No que se refere aos significados sintático e semântico, afirma uma melhor 

fixação do conteúdo, o que contribui no aprendizado. 

 

Contribui sim. Pois tem coisa que o professor passa que, com duas ou 

três semanas você esquece e com essa metodologia e o aplicativo 

sugerido, o aluno consegue fixar mais o conteúdo. [EFPD, 

23/06/2014] 

 

 Apesar de suas dificuldades, afirma ter sido beneficiado com o uso de 

aplicativos em sala aula, pois estes o fizeram compreender melhor alguns conteúdos, já 

que ele não tem habilidades para desenhar.  

 

Sim, claro. Seria muito mais interessante, por que na disciplina de 

Cálculo mesmo, tem muita coisa abstrata, muita figura que agente não 

consegue desenhar. Então acredito que facilita. [EFPD, 23/06/2014] 

 

 

Formulação e Resolução de Problemas Matemáticos com o auxílio do Geogebra 3D 

 

O futuro professor de Matemática Danilo participou das sessões, nas quais foram 

divididas em cinco, a primeira de apresentação e familiarização do Geogebra 3D, e as 

demais sobre as formulações e resoluções dos problemas a partir do volume de sólidos 

de revolução (cilindro, esfera, cone e parabolóide).  

Para realizar as atividades com formulações, lhe foi dado uma imagem gráfica 

do cilindro no Geogebra 3D e com ela foi pedido para construir um problema sobre o 

volume do sólido. Na sessão de apresentação, o aluno já se mostrou com dificuldade 

com o conteúdo de figuras sólidas, tenso ao manusear as ferramentas do aplicativo e 

construiu uma única figura, como mostra a figura: 
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Figura 32: Figura gráfica construida por Danilo na sessão de apresentação e 

familiarização 

 

 

Fonte: Autoria de Danilo 

 

Neste primeiro momento, Danilo estava livre para explorar as ferramentas que o 

Geogebra 3D oferece. Durante o momento ele demostrou um certa timidez até com o 

aplicativo. Se mostrou com dificuldade e tenso no que fazia, porém no decorrer das 

sessões, apesar das dificuldades crescentes, ele sentiu-se menos tenso quanto as 

formulações dos problemas, talvez por não se sentir pressionado e ficar livre para 

formular e resolver o que foi pedido. 

 

Episódio 1: As Formas Geométricas Espaciais em Construção 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pesquisadora: Boa noite... 

Pesquisadora: O Geogebra 3D apresenta janelas de apresentações em 2D e 3D, 

possibilitando ir da planificação á solidificação de figuras geométricas, além de 

permitir alterações nas funções das figuras, variando pontos, eixos e raios. Agora 

vocês terão 25 minutos para manusear de forma livre o aplicativo de modo a 

construir qualquer tipo de figura seja sólida ou plana. 

FP: Eu nunca usei o aplicativo e tenho um pouco de dificuldade no conteúdo. 

Qualquer coisa que eu conseguir vale? 

Pesquisadora: Sim, com certeza. Neste momento vocês estão livres em suas 

construções gráficas.  

...Passado alguns minutos... 

Pesquisadora: Quais percepções você já obteve com estas figuras construídas?  

FP: Fiz apenas um cone para me familiarizar com o aplicativo. Na construção do 

cone dar para variar suas medidas e mostrar sua movimentação no espaço 
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No segundo momento, houve a primeira formulação e resolução de um problema 

matemático a partir da figura do cilindro construído no Geogebra 3D. Nesta sessão, 

após justificar o uso e função do cilindro, mostrar sua equação, foi pedido para formular 

e resolver um problema matemático a partir da figura apresentada, se possível, com 

mais de uma estratégia de resolução. 

 

  

Pesquisadora: Boa noite... 

Pesquisadora: O Geogebra 3D apresenta janelas de apresentações em 2D e 3D, 

possibilitando ir da planificação á solidificação de figuras geométricas, além de 

permitir alterações nas funções das figuras, variando pontos, eixos e raios. Agora 

vocês terão 25 minutos para manusear de forma livre o aplicativo de modo a 

construir qualquer tipo de figura seja sólida ou plana. 

FP: Eu nunca usei o aplicativo e tenho um pouco de dificuldade no conteúdo. 

Qualquer coisa que eu conseguir vale? 

Pesquisadora: Sim, com certeza. Neste momento vocês estão livres em suas 

construções gráficas.  

...Passado alguns minutos... 

Pesquisadora: Quais percepções você já obteve com estas figuras construídas?  

FP: Fiz apenas um cone para me familiarizar com o aplicativo. Na construção do 

cone dar para variar suas medidas e mostrar sua movimentação no espaço 

Pesquisadora: Que conclusões podem ser tiradas a partir desta breve explorada no 

aplicativo Geogebra 3D? 

FP: O Geogebra 3D ajuda muito na visualização das figuras, nas suas variações e 

ainda mostra o plano cartesiano que pode ver a parte plana.  

20/07/2014 
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Figura 33: Figura do cilindro apresentado na primeira sessão de formulação. 

 

 

Fonte: Autoria de Janaína Cardoso da Silva 

 

O futuro professor Danilo se mostrou tenso quanto ao problema do cilindro, 

demorou um pouco mais em sua formulação e resolução. Ao iniciar sua formulação, ele 

passou um tempo parado, aparentemente ―perdido‖ no conteúdo. Prosseguiu sua 

formulação e após um longo tempo apresentou um problema extenso, porém com uma 

única estratégia de solução, pela fórmula do volume do cilindro. 

A formulação e resolução do problema foi concluída com êxito, apesar de não 

atender a todas as expectativas, por mais que o nível de dificuldade para esta questão era 

considerada pequeno por se tratar do volume do cilindro e ser considerado um conteúdo 

de nível fácil. De maneira análoga aos problemas, os alunos também foram selecionados 

para serem o estudo de caso de acordo com o seu rendimento.  Danilo é considerado um 

aluno com um maior nível de dificuldade nas discilpnas específicas do curso de 

Licenciatura em Matemática pelo professor colaborador de acordo com seu desempenho 

acadêmico.  Sua formulação e resolução, apesar de ter apenas uma solução, procurou 

detalhar bastante seus cálculos e sua escrita. 
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Figura 34: Primeira estratégia de resolução do problema formulado por Danilo 

  

 

 

Ao iniciar a segunda sessão de formulação e resolução dos problemas 

matemáticos, foi feita uma reflexão sobre a tarefa anterior, esta com questionamentos e 

conexões sobre o problema construído por Danilo.  
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Na reflexão o futuro professor  expressou sua dificuldade para formular o 

problema, assim como para a resolução do mesmo, além de aparentar um cansaço físico 

e preocupado se ia conseguir concluir a sessão, sempre olhando para seus colegas fazer 

suas respectivas formulações.   

 

Episódio 2: Refletindo sobre o Cilindro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao fazer uma breve reflexão sobre a tarefa do cilindro com o intuito de observar 

o desenvolvimento das formulações e resoluções do problema matemático. O futuro 

professor Danilo foi questionado em que outra situação poderia utilizar o cilindro sem 

se prender a medidas, ele relatou ser mais difícil e não ter o hábito de formular 

problemas aparentou certa resistência em querer tentar fazer algo novo.  

O futuro professor ainda ressaltou que poderia até conseguir outra solução para o 

mesmo problema, porém com muita calma, já que dedica o seu fim de semana para 

estudar, pois trabalha de segunda a sábado. 

De maneira aparentemente tensa, Danilo, ao ser questionado sobre o problema 

formulado e a possibilidade de outras estratégias para resolvê-lo ficou inseguro e não 

Pesquisadora: Boa noite... 

Pesquisadora: Iremos fazer uma breve reflexão sobre a tarefa anterior. Será 

individual e com o propósito de observar fatores pertinentes ao desenvolvimento das 

formulações e resoluções. 

Pesquisadora: Em que outra situação você poderia utilizar este cilindro sem se 

prender apenas as medidas de raio e altura? 

FP: Seria mais difícil, pois eu não tenho o hábito de formular problemas. Assim 

torna mais complicado, mas poderia usar qualquer outra forma cilíndrica e mandar 

os alunos acharem as medidas do cilindro. 

Pesquisadora: Seria possível encontrar mais de uma estratégia de resolução? 

FP: Acho que sim, se eu pensasse com mais calma talvez conseguiria. Eu uso meu 

fim de semana para estudar já que durante a semana não tenho tanto tempo. 

Pesquisadora: Como formulou o problema e o que levou a tal ideia? 

FP: Pensei em um reservatório cilíndrico para guardar combustível e ter um custo 

benefício mais viável para uma empresa. Assim calculei os volumes dos dois 

tambores e cheguei a conclusão de que o tambor 1 armazena mais líquido em menos 

tempo. 

27/07/2014 
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conseguiu fazer uma conexão com outro conteúdo ou mesmo com outra estratégia de 

resolução. Isto não quer dizer que o não tenha conhecimentos anteriores que possam 

contribuir para as formulações, talvez seu cansaço e dificuldade o impedisse de tentar 

um pouco mais.  Boa Vida et al (2008), ao afirmar que as experiências anteriores e seus 

focos de interesse são ótimas fontes de trabalho em sala de aula, recaí neste problema, 

pois fatores externos influenciaram fortemente no querer e poder tentar um pouco mais 

do futuro professor. 

Ao término da reflexão foi justificado o uso do sólido geométrico em questão, a 

esfera, apresentada a figura e pedido para formular um problema sobre o volume dela e, 

em seguida, tentar buscar estratégias de resolução.  

Danilo apresentou muita dificuldade, porém conseguiu obter sua formulação 

com uma única resolução. 

 

Figura 35: Figura da esfera apresentada na segunda sessão de formulação. 

 

Fonte: Autoria de Janaína Cardoso da Silva 

 

Apresentada a imagem Danilo formulou um problema com uma estratégia de 

resolução. A solução pelo uso da fórmula do volume da esfera foi feita com um 

raciocínio mais direto, o futuro professor formulou seu problema sobre um reservatório 
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com forma esférica e com um raio dado, o mesmo deseja saber a capacidade do volume 

do reservatório. A solução do problema não difere muito de um exercício, o que mostra 

a dificuldade até mesmo na busca do significado referencial do conteúdo. 

Esta formulação teve apenas uma estratégia de solução feita por Danilo, o qual 

teve dificuldade, aparente, para concluir seu problema. 

 

Figura 36: Problema sobre o volume do cone formulado por Danilo 

 

 

 

Ao iniciar a terceira sessão, houve a reflexão sobre a tarefa da esfera, nesta 

Danilo se mostrou com muita dúvida e com uma ideia direta, a qual necessitava apenas 

de substituição de fórmula, semelhante aos exercícios de livros. O futuro professor 

reforçou a hipótese de dificuldade de conteúdos bases, talvez pela questão de ter que 

trabalhar para se manter e também estudar em um contra turno. 
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Episódio 3: Relembrando sobre o Volume da Esfera de Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao continuar à terceira sessão de formulação e resolução dos problemas, foi  

apresentada a figura do cone e pedido para formular um problema a partir dela. Ao 

iniciar sua formulação, Danilo aparentava não saber a fórmula do volume do cone, 

olhou para os lados, onde se encontravam os demais alunos. Como já previsto, formular 

sobre o cone exige um pouco mais de conhecimento sobre o conteúdo matemático. Na 

formulação, ele utilizou a ideia de um copo em formato de um cone, numerando as 

medidas necessárias para substituir na fórmula do volume da figura. 

 

 

 

 

 

 

Pesquisadora: Boa noite... 

Pesquisadora: Iremos fazer uma breve reflexão sobre a tarefa anterior. Será 

individual e com o propósito de observar fatores pertinentes ao desenvolvimento 

das formulações e resoluções. 

Pesquisadora: Em que outra situação você poderia utilizar a esfera de modo que o 

conteúdo tivesse significado expressivo? 

FP: A esfera é um conteúdo mais complicado porque os alunos geralmente pensam 

logo na bola. Mas poderia pedir para eles pensarem em algo que não fosse a bola. 

Pesquisadora: Que tipo de materiais poderiam auxiliar na compreensão do 

conteúdo do volume da esfera? 

FP: Poderia usar frutas como a laranja, uma bola mesmo e uma esfera sólida. 

Pesquisadora: Como formulou o problema e o que levou a tal ideia? 

FP: Só me veio a cabeça o reservatório esférico para não usar uma bola, mas não 

tenho muita afinidade com o conteúdo, talvez em  outro momento eu poderia 

pensar diferente, mas no momento só pensei nisso. 

10/09/2014 
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Figura 37: Figura do cone apresentada na terceira sessão de formulação. 

 

 

Fonte: Autoria de Janaína Cardoso 

  

Figura 3828: Problema sobre o volume do cone formulado por Danilo 
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Nesta resolução, Danilo apresenta uma formulação de um copo em formato de 

cone, mais uma vez, oferece ao problema todas as medidas para a substituição na 

fórmula e não consegue obter mais de uma estratégia de resolução. Assim como o nível 

de dificuldade dos problemas era crescente, de forma paralela, as dificuldadedo futuro 

professor também crescia. 

A maneira direta das formulações e resoluções do problema confirma o que 

Medeiros (2001) afirma, onde não podemos analisar as limitações dos alunos em 

resolver problemas, tem que considerar alguns aspectos relevantes para o mesmo, dentre 

elas, a existência de regras, em sua maioria implícita, que sempre estão presente na 

resolução do problema matemático. 

 

Episódio 4: O copo de Danilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na reflexão sobre a tarefa do o volume do cone, Danilo apresentou a dificuldade 

com o conteúdo, até assumiu que não recordava da fórmula do volume do cone. Afirma 

que pensou em um copo com formato de cone para não apresentar o cone propriamente 

dito. Com isto, o futuro professor se mostra com deficiências vindas da Educação 

Básica, demostrando não ter conseguido atribuir significados aos conteúdos quando 

Pesquisadora: Boa noite... 

Pesquisadora: Como de costume, faremos uma reflexão sobre a formulação e 

resolução do volume do cone. 

Pesquisadora: Quais tipos de materiais você poderia utilizar para criar situações 

problemas com o Cone? 

FP: Pode pedir para os alunos construir um cone de papel. Assim ficaria até mais 

difícil a questão, porque eles tinham que descobrir as medidas, mas isso nem todos 

conseguem. 

Pesquisadora: Com a utilização destes materiais seria possível encontrar mais de 

uma estratégia de resolução? 

FP: Sim. Pois cada um ia fazer o cone com medidas diferentes, assim cada um ia ter 

uma resposta, mesmo que fosse usando só a fórmula. 

Pesquisadora: Como formulou o problema e o que levou a tal ideia? 

FP: Não lembrava muito da fórmula. Lembrei que precisava do raio e da altura. E o 

copo foi espontâneo, não queria usar o cone propriamente dito. 

12/09/2014 
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estudados, o que pode ser observado em seu esquecimento e mesmo na limitada 

imaginação sobre o cone. A ausência de atribuição de significados aos conteúdos, 

infelizmente, acarretam em situações semelhantes, através de esquecimento e sem 

aplicação, mostrou, deste modo, que se não há um significado referencial do conteúdo, 

dificilmente haverá a lembrança do significado formal de tal conteúdo. 

Na sessão seguinte, com a última formulação e resolução dos problemas, foi 

escolhido o paraboloide como sólido a ser estudado, de acordo com o seu nível de 

dificuldade, em estilo crescente.  

Assim como fizemos nas outras sessões apresentamos a figura no Geogebra 3D.  

Danilo passou o tempo quase todo da sessão tentando pensar em uma situação que 

envolvesse o paraboloide, porém não obteve êxito.  

O futuro professor não conseguiu formular um problema e assumiu não ter 

estudado o volume do mesmo por problemas com as faltas, necessárias por causa do 

trabalho. 

 

Figura 39: Figura do paraboloide na quarta sessão de formulação 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ZCl4BLZ9UUM. Acesso em 11/06/2014 

 

Ao continuar com o nosso último encontro, foi pedido aos alunos que fizessem 

uma breve reflexão escrita sobre os aspectos semânticos e sintáticos das formulações e 

resoluções dos problemas matemáticos. Tal sessão não teria nenhuma explicação prévia, 

pois o objetivo foi ser resposta pessoal. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCl4BLZ9UUM
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 Ao iniciar com a reflexão sobre a tarefa, Danilo foi bem direto e objetivo, neste 

encontro, aparentava cansaço e sono. Escreveu pouco ressaltou sua dificuldade com os 

conteúdos específicos no curso de Licenciatura em Matemática. 

Durante todas as sessões Danilo apresentou dificuldades e uma certa deficiência 

nos aspectos semânticos nas formulações dos problemas, como também no aspecto 

sintático ao resolver suas produções, a ponto de não lembrar da fórmula. 

Na formulação do cilindro, o futuro professor conseguir obter o aspecto 

semântico ao propor uma comparação entre tambores em formato cilíndrico. No que se 

refere ao aspecto sintático, utilizou apenas a fórmula pórem comparando os valores para 

saber qual o mais viável ao contexto do problema. 

Na segunda formulação, a da esfera, apresentou falta do aspecto semêntico 

observado pela pouca criatividade em sua formulação, o mesmo ocorreu para o aspecto 

sintático, já que o problema tinha todos as dados para a substituição na fórmula do 

volume da esfera. 

Na construção do problema do cone, Danilo fez de maneira análoga ao da esfera, 

demostrando pouca criatividade e apenas substituição na fórmula do volume do com. 

No problema do paraboloide a dificuldade nos aspectos semântico e sintático foi 

tanta, que o futuro professor não conseguiu sequer formular o problema, e confirmou 

sua dificuldade nas disciplinas específicas do curso de Licenciatura em Matemática.   

 

Síntese 

 

Apresentação. Danilo é uom futuro professor que se mosra com dificuldades no 

conteúdo, tímido e aparentemente inseguro. Durante as sessões, revela cansaço e 

preocupado com suas limitações além de revelar certa resistência à desafios. 

As sessões de formulação e resolução. Durante as sessões, apareceram muitas 

dificuldades, seu cansaço o atrapalhou bastante. Nas três primeiras formulações e 

resoluções, Danilo obteve apenas uma estratégia para resolver, com o uso da fórmula. 

Na quarta formulação e resolução, o mesmo não conseguiu fazer nada, ressaltando sua 

dificuldade e resitência à desafios. Nas formulações, o aluno utilizou fortemente o 

aspecto sintático, com a substuição dos dados na fórmula, e pouco aspecto semântico, 

com as limitação no enunciado dos problemas. Com isso, observa-se que em mesmo 

problema pode utilizar os aspectos semânticos e sintáticos paralelamente o que 
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enriquece ainda mais o problema, no contrário, as formulações podem ser semelhantes a 

um exercício.  

A Reflexão sobre a Tarefa. As tarefas não foram desempenhadas com êxito pelo 

Danilo e sua dificuldade o atrapalhou bastante, com ideias muito óbvias e diretas, além 

das dificuldades, sua aparente resitência o impediu de tentar superar suas limitações. 

Os Questionamentos e Conexões. Ao ser questionado, Danilo sempre demostrou 

insegurança e pouco conhecimento sobre conteúdos matemáticos, ao ponto de não 

conseguir conectar conteúdos e até não formular o problema do paraboloide. 
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CONCLUSÃO 

 

Na primeira parte deste capítulo fizemos uma síntese da pesquisa realizada. Na 

segunda parte apresento as conclusões e as limitações do estudo. Por fim, apresento as 

reflexões pessoais e sugestões para futuras pesquisas 

 

Síntese do estudo 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar como o futuro professor de 

Matemática formula e resolve problemas matemáticos com o conteúdo Cálculo de 

volumes a partir do aplicativo Geogebra 3D, explorando os significados formal e 

referencial. Desse modo, procuramos responder à seguinte questão: Como Formular e 

Resolver Problemas Matemáticos com o conteúdo Cálculo de volumes a partir do 

aplicativo Geogebra 3D (no intuito de explorar os significados formal e referencial) 

contribui na compreensão semântica deste conteúdo por parte do futuro professor de 

Matemática? 

Na fundamentação teórica tivemos base que propiciou  as interpretações dos 

dados recolhidos. Assim como Santana e Tedesco (2004), ao observar que o 

pensamento avançado pode ser caracterizado por dois elementos básicos, denominados 

de definições matemáticas precisas e dedução lógica de teoremas, proposições e 

corolários, notamos que, ao modo de cada sessão, nota-se certa dificuldade em construir 

este tipo de pensamento, e se o  futuro professor tem um conhecimento prévio sobre o 

conteúdo, mesmo que de forma superficial, terá menos dificuldade na compreensão 

sobre limite e infinito ao chegar ao nível superior. 

Tais dificuldades podem ser superadas por situações didáticas que iniciam um 

determinado conteúdo a partir de um tema, uma história ou mesmo uma imagem. 

Baseado nestas possibilidades que, Baldino e Fracalossi (2012) desenvolveram uma 

pesquisa na qual constroem o conceito de derivada para universitários e mesmo para 

alunos da Educação Básica, a qual serviu de base para esta pesquisa. 

A necessidade de buscar novas metodologias auxiliares à tradicional, ajuda na 

adequação da realidade e motiva os alunos para um ensino mais compreensível, obtido, 

de forma óbvia numa melhoria na aprendizagem e, por isso, tem consequências 

positivas no Ensino Superior, pois os alunos só começam a ver teorias axiomática- 
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dedutivas apenas nos cursos universitários, em principal nos cursos de Matemática 

(BARUFI, 2002). De maneira positiva podemos confirmar esta afirmação, de modo que 

os alunos se sentem desafiados e tentam vencer seus próprios limites para buscar algo 

novo. 

Ao se referir a disciplina de Cálculo, durante a investigação foi confirmada as 

dificuldades dos futuros professores nela e até o seu temor, porém, varia de modo que as 

práticas pedagógicas também variam, sendo de maneira positiva ou não, principalmente, 

para aqueles que não tiveram a oportunidade de ter uma boa base na Geometria. 

Segundo os princípios orientadores dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‘s, 

1997) os conhecimentos básicos de Geometria são fundamentais para as pessoas 

interagirem adequadamente com seu meio ambiente, assim como para se iniciarem num 

estudo mais formal dessa disciplina. 

Além da Geometria, dos Cálculos e das Práticas Pedagógicas, estão o uso de 

aplicativos auxiliares para melhorar o processo de aprendizagem, neste caso com o uso 

do Geogebra 3D. Assim como qualquer outro aplicativo apresentam suas vantagens e 

limitações, sendo a primeira delas a forma restrita ao campo visual das Integrais de 

Volumes, o qual necessita de um conhecimento prévio sobre funções por parte dos 

alunos.  

Tais vantagens e desvantagens nos remete a uma reflexão de que todo e qualquer 

aplicativo apenas facilita ou atrapalha (depende de como é trabalhado) o ensino do 

Cálculo e de outros conteúdos matemáticos, e não necessariamente faz tudo sozinho. 

Neste sentido, a tecnologia vem como um suporte às aulas de Matemática, sendo 

totalmente dependente de uma boa estruturação, planejamento e desenvolvimento das 

aulas para aplicá-la em sala de aula e com conteúdos compatíveis ao aplicativo.  

Vinculado ao aplicativo, durante toda a pesquisa foi trabalhada a metodologia 

Formulação e Resolução de Problemas Matemáticos, nos quais propicia aos alunos  

desenvolver e construir seus conhecimentos, levantar hipóteses e chegar às conclusões, 

em sua maioria, desejadas (BROWN & WALTER, 2005). Em tal construção de novos 

conhecimentos, quando juntos com os existentes permitem o avanço na formação de 

novos conceitos e modelos matemáticos, gerando um leque de aprendizagem 

significativa. 
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Conclusões 

 

Desde a escolha dos futuros professores até o início das sessões foram criados 

critérios de escolha dos futuros, sendo o principal seu desempenho acadêmico, 

escolhido pelo professor colaborador, o qual leciona a Disciplina de Álgebra Linear I, 

tendo em vista que todos os escolhidos já haviam cursado a disciplina de Cálculo. A 

começar seleção dos alunos, foi designado que teriam desempenhos: ótimo, regular e 

ruim; a partir desse ponto de partida observar se os mesmos respondiam a questão de 

pesquisa, bem como alcançar os objetivos sugeridos. 

Após a escolha, Roberto, Carlos e Danilo, com desempenhos, ótimo, regular e 

ruim, respectivamente foram submetidos a sessões de formulações e resoluções de 

problemas matemáticos, os quais atenderam de maneira bem considerável as 

expectativas da pesquisa. 

Roberto, com um excelente desempenho acadêmico, de acordo com o professor 

colaborador, atendeu com sucesso às expectativas. Durante as sessões de formulação 

dos problemas sobre o cilindro, a esfera, o cone e o paraboloide, apresentou problemas 

com ideias boas, o que mostrou sua criatividade, empenho e organização. Sempre muito 

sério e objetivo construía seus problemas com muita atenção e tranquilidade, o que 

confirmava seu ótimo rendimento. 

O futuro professor elaborou seus problemas utilizando os significados formal, 

com fórmulas e cálculos, bem como o significado referencial, com enunciados diversos 

cheios de boas ideias, o que deixou revelar a relevância dos conteúdos para sua vida. 

 Em nosso último encontro, foi pedido para que fizesse uma breve reflexão 

escrita sobre os aspectos semânticos e sintáticos das formulações e resoluções dos 

problemas matemáticos. O futuro professoraluno utilizou o aspecto sintático com o uso 

da fórmula para sua segunda resolução de cada problema, deste modo, observa-se que 

em um mesmo problema pode utilizar tanto os aspectos semânticos quanto os sintáticos, 

sem prejuízo para a compreensão, ao contrário, com isso, enriquece ainda mais suas 

produções. 

Carlos, por sua vez, com um desempenho regular no meio acadêmico, em todas 

as sessões mostrou-se atento e com um pouco de dificuldade, porém atendeu as 

expectativas da pesquisa dentro de suas limitações. O futuro professor se mostrava 

desafiado ao sentir-se com dificuldades e com vontade de ir além do que já sabia. 
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Simpático e esforçado construía seus problemas com muita atenção e persistência ao 

sentir dificuldades. 

Dentro de suas limitações, o futuro professor utilizou o significado formal, com 

as fórmulas e cálculos, de maneira análoga, fez uso do significado referencial, com boas 

ideias e novas possibilidades de formulações e resoluções de problemas. Em nosso 

último encontro, foi pedido uma breve reflexão escrita sobre os aspectos semênticos e 

sintáticos das formulações e resoluções dos problemas matemáticos. Carlos utilizou o 

aspecto sintático com o uso da fórmula nas suas soluções de cada problema e o aspecto 

semântico, o qual permite perceber que em um mesmo problema os aspectos semânticos 

e sintáticos podem ser utilizados, paralelamente, com vantagens na apreensão do 

conteúdo e criatividade nas produções dentro e fora da sala de aula. 

O futuro professor Danilo, com muita dificuldade, cansaço e sono aparente, 

mostrou-se com uma deficiência de aprendizagem nos conteúdos de Geometria, o que o 

fez demostrar pouca habilidade com as formulações e resoluções dos seus problemas 

matemáticos. Mesmo com suas limitações sobre o conteúdo, ele conseguiu formular e 

resolver problemas com o cilindro, a esfera e o cone, todos com uma única estratégia de 

solução. A última formulação, sobre o paraboloide, Danilo não conseguiu fazer pois 

desconhecia a fórmula do volume do sólido e não conseguiu nenhum raciocínio 

relacionado com ele, talvez este acontecimento se deu devido a um grande cansaço que 

o futuro professor  aparentou no dia. Danilo atendeu parcialmente às expectativas da 

pesquisadora. 

Danilo, com suas muitas dificuldades e resistência a novos desafios, não fez bom 

uso do significado formal, pois não se recordava direito nem das fórmulas, como 

consequência não utilizou bem o significado referencial nos problemas, tornando-os 

muito semelhantes a exercícios.  

Durante a reflexão escrita sobre os aspectos semânticos e sintáticos das 

formulações e resoluções dos problemas matemáticos. Futuro professor utilizou o 

aspecto sintático com o uso da fórmula nas suas soluções dos problemas e o aspecto 

semântico ficou um pouco a desejar, o qual permite perceber que aspectos externos, 

como cansaço, podem influenciar nas produções dos problemas bem como nos os 

aspectos semânticos e sintáticos. 

No que se refere à metodologia Formulação e Resolução de Problemas 

Matemáticos, foi executada de maneira a que cada participante pudesse utilizar sua 

criatividade, seus conhecimentos prévios e outras habilidades próprias de cada um para 
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o favorecimento e êxito da mesma. Deste modo, os momentos tornaram-se agradáveis e 

enriquecedores tanto para a pesquisa quanto para os futuros professores. 

Novas inquietações surgiram no decorrer da pesquisa e me serviram de 

estímulos para novas pesquisas futuras, como: 

 Como a interação professor aluno influencia na apreensão de um 

conteúdo no Nível Superior?  

 De que modo o significado referencial infleuncia no desempenho de 

alunos numa disciplina de Cálculo em Nível Superior? 

 Qual a relação entre as metodologias utilizadas em sala de aula e o índice 

de aprovação/reprovação na disciplina de Cálculo? 

 

Limitações do estudo e reflexão pessoal 

 

 Apesar do sucesso considerável durante as sessões, a pesquisa foi interrompida 

por uma greve na instituição de aplicação, a qual perdurou por algum tempo. Após o 

retorno da greve as atividades foram retomadas e, consequentemente, as sessões de 

formulação e resolução dos problemas matemáticos foram efetuados com o sucesso 

esperado.  

 No que se refere ao aplicativo utilizado, o Geogebra 3D, houveram algumas 

limitações, pois este só funciona com o auxilio da internet e, portanto, se esta estava 

lenta o aplicativo demora a gerar. Por todas as sessões terem acontecidos no Laboratório 

de Informática, o espaço estava um tanto quanto desconfortável para os participantes 

por estar passando por uma reforma, esta sendo concluída já no fim da pesquisa. 

 No mais, a pesquisa, em si, foi muito proveitosa e enriquecedora em forma de 

conhecimento, pois a partir dela, nos leva à reflexão sobre pontos pertinentes à nossa 

prática em sala de aula, que tipo de metodologia usar e como nos comportar em 

situações adversas dentro da pesquisa.  

 Com o decorrer da pesquisa pude também refletir sobre o tempo em que cursei 

Licenciatura em Matemática, sempre com persistência na busca do melhor, me vendo na 

situação daquele que necessitava conciliar o estudo e o trabalho, portanto, dentro das 

minhas limitações me esforçar e sentir desafiada para novos conhecimentos. 

 Enfim, a pesquisa proporcionou também possíveis sugestões de futuros estudos, 

como refletir com os futuros professores como as inovações sejam tecnológicas ou 

metodológicas podem auxiliar de maneira positiva na aprendizagem do conteúdo e, 
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,além disso, como uma reflexão sobre o que fazemos se faz necessária para 

melhorarmos e concertarmos nossos erros. 
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APÊNDICE A: Modelo de roteiro da entrevista semi-estruturada 

 

Roteiro da Entrevista com o Professor de Cálculo Integral –  Lucas 

1. Identificação 

 

 Em que Instituição de Ensino cursou Licenciatura Matemática?  

 Leciona no Instituto Federal da Paraíba Campus Campina Grande a quanto tempo?  

Como foi a sua primeira experiência de ensino no Ensino Superior?  

 

2. Aspectos Referentes à Escolha Profissional e a disciplina de Cálculo 

Integral 

 

 O que motivou você á escolher Licenciatura Plena em Matemática como curso 

superior? 

 O que você pensa sobre a Matemática? 

 Durante o Ensino Médio e no Ensino, quais as dificuldades encontradas em 

aprender Matemática? Comente-as?  

 Como eram as suas aulas de Matemática? 

 Existem diversas pesquisas relacionadas ao Ensino de Matemática. Quais os 

pontos que você pode citar como principais e por quê?  E os negativos? 

 O que você pensa sobre a disciplina Cálculo Diferencial e Integral? 

 Como foi sua experiência enquanto aluno nas disciplinas específicas de 

Matemática? 

 Qual a essência da disciplina Cálculo Diferencial e Integral para você? Comente.  

 Para você, o que define o papel do professor de Cálculo Diferencial e Integral no 

Ensino de Matemática? 
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3. Aspectos Referentes à Formulação e a Resolução de Problemas 

Matemáticos 

 

 Você conhece a Metodologia Resolução de Problemas? Se sim, comente? 

 E a Formulação de Problemas Matemáticos, tem conhecimento do que se trata? 

Se sim, fale um pouco? 

 

4. Aspectos Referentes à Reflexão sobre a Prática 

 

 O domínio do conteúdo e estimulo para uma melhor compreensão da 

Matemática, são em linhas gerais, necessários em nosso cotidiano na sala de 

aula, assim como uma reflexão de nossas práticas.  Em sua condição de 

professor de Matemática, como você vê a reflexão sobre a prática? 

 Como você faz esta reflexão sobre a prática em sua disciplina Cálculo 

Diferencial e Integral?  

 

 

APÊNDICE B: Transcrição da entrevista semi-estruturada 

 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA COM O PROFESSOR 

 

1. Identificação 

 

Entrevistadora: Em que Instituição de Ensino cursou Licenciatura Matemática? 

Professor: Sou licenciado em Matemática pela UEPB, entrei na UEPB em 2002 e voltei 

em 2007, também fiz a Pós na UEPB no Mestrado em Ciências e Matemática. 

Orientado pelo professor Rômulo. 

Entrevistadora: Leciona aqui no IFPB à quanto tempo? 

Professor: Estou aqui desde o dia 20 de junho. Eu era do IFRN, estava lá desde Abril 

de 2102, e em Junho deste ano fui transferido para aqui. 
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Entrevistadora: E sua experiência no Ensino Superior, faz quanto tempo? 

Professor: No ano de 2011, 2012 eu estive na UEPB como professor substituto, nas 

disciplinas de Cálculo I, Geometria Analítica, Álgebra Linear II, isso entre os cursos de 

Matemática, Química Industrial, Estatística, Administração e Engenharia Sanitária 

Ambiental. Em Administração, era Matemática Aplicada...um Cálculo I. No IF, eu 

trabalhei lá no IFRN, Cálculo I, Cálculo II, Estatística Aplicada. Aqui no IF estou com 

Estatística Aplicada também, Cálculo III, Geometria Analítica Euclidiana Plana e tem 

uma técnica, mas é em Mineração. 

Entrevistadora: O que motivou a sua escolha por Licenciatura em Matemática? 

Professor: Eu pensava em fazer dois vestibulares, isso lá em 2001, daí fiz Matemática. 

Uma por ter mais facilidade e a outra era Arquitetura da ideia e por gostar de desenho. 

Daí, fiz para Matemática e depois não fiz mais nada.  

Entrevistadora: Ao falar em Matemática o que você pensa sobre a mesma? E o Ensino 

de Matemática? 

Professor: A minha visão hoje sobre Matemática é o Ensino da Matemática, pensando 

como um facilitador do conteúdo, trazer abordagem alternativa e fazer com que haja 

realmente uma compreensão, a aprendizagem, não apenas a repassagem do conteúdo 

como em alguns momentos tivemos tanto no Ensino Médio Fundamental quanto no 

Superior.   

Entrevistadora: Como você passou pelo Mestrado em Educação, você tem uma 

Didática diferenciada em suas aulas. Comente-as.  

Professor: Sempre fui meio dividido entre a área da Pura e da Educação, tanto que você 

pode perceber que eu nunca lecionei uma disciplina de Educação. Mas acredito que eu 

tinha uma postura anterior ao Mestrado e uma posterior. Mudou completamente minha 

visão de Matemática, de Ensino, e de Matemática Pura mesmo. Temos como exemplos 

ou contra-exemplos, professores Mestres, Doutores que deixavam a desejar em termos 

de Metodologia e Didática, que ao discurso deles não tinha necessidade de inserir a 

Metodologia e Didática à sua disciplina. Minha intensão é exatamente trazer essa 

Metodologia para as disciplinas de Matemática Pura, nos cursos de Ensino Superior. 

Poder aplicar para que tenha uma melhor aproveitamento da disciplina. 

Entrevistadora: Durante o Ensino Médio e Superior, teve muitas dificuldades? 

Principalmente nas Disciplinas Específicas do Ensino Superior? 

Professor: Muita...Cálculo I e II, Cálculos em geral foi ―punk‖ mesmo. A motivação 

básica era a falta de informação mesmo, a falta de base. Juntava duas coisas, a falta de 
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base e a falta de interesse, por que dentro do curso eu tomei uma postura de que é isso 

mesmo que eu quero fazer, a partir do terceiro ano de curso, quando tive a oportunidade 

de cursar uma disciplina chamada Laboratório de Matemática. Náo sei se ainda é 

chamada desta forma. Nesta disciplina foi que eu disse: isso sim é o que eu quero fazer, 

foi quando eu me apaixonei por ela. Nesta disciplina eu me empenhei, porém fiquei com 

um buraco nas outras disciplinas e tive que buscar por fora pra suprir, memso depois de 

ter terminado o curso. Sendo ouvinte das disciplinas, para ter uma base melhor. 

Entrevistadora: Como eram as aulas destas Disciplinas? 

Professor: Tive muita sorte. Tive professores muito bons. O pecado era só a falta de 

base e de interesse. Mesmo assim eu era um cara chato, pedia pra voltar as explicações. 

Era melhor do que ficar calado. Mas, eu tive sorte. Tive professores muito bons, que me 

inspiraram a ser um professor no mínimo naquele nível. Muito bom professor, uma 

Didática muito boa, com um quadro ―show de bola‖ 

Entrevistadora: Relacionadas às pesquisa em Educação Matemática, você deve 

conhecer. Quais o principais pontos, para você, na pesquisa em Educação Matemática? 

Professor: Eu vou falar um pouco do que eu vi, porque a minha dissertação foi fazer a 

análise das dissertação anteriores apresentadas no Programa. Entaão, eu tive a visão do 

que estava sendo pesquisado no nosso curso e em Campus vizinhos, como os do Rio 

Grande do Norte e Pernambuco. Percebia muito que as pesquisas estavam sempre 

voltado para o Ensino Fundamental e Médio. Tinha poucas pesquisas no Fundamental 

menor, hoje chamado de Fundamental I. Voltadas para o Ensino Superior tinham 

poucas pesquisas, as que faziam eram sempre em paralelo, vendo o que estava sendo 

feito no Ensino Médio e no Superior. Das trinta, trinta e duas dissertações catalogadas, 

foram feitas tabelas, com um quadro demonstrativo, com o foco temático, nível de 

ensino que estava sendo aplicado, referencial teórico. E as que mais tinhas eram 

voltadas para o foco temático, conteúdo didático. 

Entrevistadora: E quando se fala em Cálculo Diferencial e Integral. O que você pensa 

sobre o mesmo? 

Professor: Se pensar na ementa da disciplina, vejo como completa. Tem tudo, quando 

bem montadinha, para fornecer uma boa aprendizagem, porque ela é bem 

fragmentadasinha, bem quebradinha. Tem a parte de Limite, tem a parte de Derivada, 

tem as aplicações. O que incomoda na disciplina mesmo é como o aluno chega, tanto 

que no curso de Estatítisca tem uma disciplina anterior ao Cálculo, uma Matemática 

Básica, um pré-Cálculo, que é para que o aluno entre com conhecimentos mínimos para 
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cursar a disciplina. Uma disciplina que a  priore, deixa os alunos pouco atordoados com 

limite. Saindo daquela Matemática Estática e passa para uma Matemática com 

movimento, no qual os alunos tem a dificuldade de ver este movimento. Eu acredito que 

dá para conciliar, com uma abordagem um pouco mais com carinho vai fazer o 

diferencial. 

Entrevistadora: Logo, o diferencial para a disciplina de Cálculo seria a base? 

Professor: Hoje teria que ter um nivelamento, ou seja uma disciplina eletiva...porque 

torna-se totalmente improdutivo o aluno chegar e pegar uma disciplina de Cálculo no 

primeiro semestre. No curso aqui não tem este problema, pois os alunos só veem a 

disciplina no segundo semestre, e eles tem uma Matemática base antes, uma disciplina 

de Funções.  

Entrevistadora: Para você, o que define o papel do professor de Cálculo hoje? 

Professor: Por ser uma das primeiras disciplinas a serem vistos, tendo em vista que eles 

continuaram a ver pelo terceiro, quarto e quinto período e é uma disciplina que dá uma 

base a todas as outras que virão, daí vem em cadeia as demais. É uma disciplina hoje 

que decide quem vai continuar no curso ou não, sendo ela bem no início, o cara já 

desiste logo. Mas ela é uma disciplina que o pessoal ou ama ou detesta. Tem uns que 

tem muita facilidade em ver. Deveríamos sempre usar um pouco mais de abordagem 

gráfica, para tentar facilitar, porque nem todo mundo tem uma visão gráfica da coisa. 

Então, vejo a disciplina hoje como esse divisor de águas, por que muita gente acha que 

passou do Cálculo vai passar pelas demais. Ali se você ganhar o aluno, já ganhou um 

bom profissional no futuro.  

Entrevistadora: Você falou sobre o campo visual. Será um aplicativo ajudaria nesta 

visualização? 

Professor: Acredito que sim. Auxilia bastante em termos de ganho de tempo de 

resoluções de cálculos. Por exemplo, eu uso o Geogebra para funções em 2D e para 

funções em 3D, eu uso o Winplot, em Funções de Várias Variáveis o gráfico fica bem 

mais visível. Ele serve também como uma ferramenta de estudo para o aluno de que ele 

pode conferir seu cálculos, fazer aferições, não apenas constuir o gráfico só por 

construir o gráfico, mas também tirar dali informações qualitativas, fazendo suas 

conferências a partir de seus cálculos manuais. Ficando mais fácil ver no gráfico coisas 

como ponto máximo, mínimo e de inflexão, e também as concavidades.    

Entrevistadora: Sobre a Metodologia Resolução de Problemas, comente sobre sua 

concepção relacionada mesma?  
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Professor: Nós tínhamos no Mestrado, uma disciplina de Resolução de Problema, ela 

era optativa, porém não segui esta linha de pensamento, fui para o lado da Filosofia de 

Lakatos e Vygotsky, então meu contato com ela foi apenas em debates...discursão com 

colegas. Pouquíssimo contato. 

Entrevistadora: Como você participava de grupos de estudos, neles vocês faziam 

debates sobre a Resolução de Problemas? 

Professor: Tínhamos um grupo de estudos, porém era sobre Cálculo. Mas basicamente, 

na minha visão, existe duas  visões: uma de que a Resolução de Problemas teria na sua 

finalidade a introdução do conteúdo, você partir de um problema e com isso 

compreender melhor o conteúdo, conseguir uma aplicação. E daí o problema se encerra. 

E existe outra visão de que a Resolução de Problema pode ser continuamente explorado. 

Eu fico com a primeira, para facilitar essa parte da introdução do conteúdo.  

Entrevistadora: E com relação a Formulação de Problemas? 

Professor: Acho que cheguei a ver uma parte, pouca coisa. Falamos de que maneira 

podemos formular um problema. Não vou mentir, não me prendi a isto não. 

Entrevistadora: Como você já é professor a algum tempo, como faz a reflexão sobre 

sua prática? 

Professor: Procuro guardar as minhas notas de aulas, revendo depois para poder 

melhorar nos pontos em que observei dificuldades na compreensão dos alunos. Tento 

buscar novas metodologias, diferentes da tradicional, sem deixar de dar todo o conteúdo 

da ementa, pois me considero totalmente conteúdista. 

Entrevistadora: Como você faz esta reflexão sobre a prática em sua disciplina Cálculo 

Diferencial e Integral? 

Professor: Procuro não dar as fórmulas prontas, construindo com junto com eles para 

tentar dar uma boa base, que eu julgo fundamental para as próximas disciplinas de 

Matemática pura. Normalmente, noto que os alunos tendem a compreender melhor o 

conteúdo, conseguir gerar debates durante as minhas aulas. 

  

APÊNDICE C: Roteiro de entrevista aos futuros professores de Matemática 

 

Objetivos: analisar se o futuro professor de Matemática conhece e utiliza aplicativos 

e/ou metodologias auxiliares à tradicional, bem como a Formulação e Resolução de 

Problemas Matemáticos como busca de significados na aprendizagem. 
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1 – Aspectos pessoais e profissionais 

 

 Durante o período de Educação Básica, você estudou em escola da rede pública 

ou privada? 

 Qual a sua motivação para cursar Licenciatura em Matemática? 

 Está satisfeito com o curso? Por quê? 

 Você pretende utilizar metodologias auxiliares à tradicional para tentar buscar 

significados nas aulas de Matemática? 

 O que de positivo e negativo você vê nas metodologias alternativas às 

tradicionais? 

 

2 – Aspectos sobre o Geogebra 3D e a Formulação e Resolução de Problemas 

Matemáticos 

 

 Com a introdução das tecnologias nas salas de aulas. Você já trabalhou com 

aplicativos para auxiliar na compreensão de algum conteúdo? 

 Você já conhece o aplicativo Geogebra 3D? 

 Com relação às metodologias alternativas às tradicionais. Você conhece a 

metodologia Formulação e Resolução de Problemas Matemáticos? 

 Você acha que uma metodologia alternativa à tradicional pode facilitar nas 

disciplinas de Cálculo? E no Cálculo de Volumes? 

 O uso da Formulação e Resolução de Problemas Matemáticos e do Geogebra 

3D, contribui para um melhor desenvolvimento e significado formal e 

referencial? 

  

APÊNDICE D: Roteiro da apresentação do Geogebra 3D 

 

Objetivos: Permitir aos futuros professores a conhecer um pouco da metodologia 

formulação e Resolução de Problemas Matemáticos, ter contato direto e prático com o 

Geogebra 3D, explorando suas ferramentas no intuito de familiarizá-los com o 
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aplicativo, bem como proporcionar uma visualização de figuras construídas por eles 

próprios, tendo cada uma um significado.  

 

1º Momento: Familiarização com a turma 

Apresentação da turma com o pesquisador, expondo os propósitos dos encontros 

com a mesma. No intuito de interagir com a turma, iniciar um diálogo sobre as 

vantagens do uso das tecnologias em sala de aula, da metodologia Formulação e 

Resolução de Problemas Matemáticos e do Cálculo de volumes. 

 

2° Momento: Apresentação do Geogebra 3D 

 Mostrar as ferramentas que o Geogebra 3D disponibiliza, suas limitações e 

vantagens sobre o uso. Complementar com a apresentação de vídeos que mostram 

alguns exemplos relacionados ao uso do aplicativo sugerido. 

 

3° Momento: Explorar o aplicativo 

 Sugerir que os futuros professores explorem o Geogebra 3D, de maneira livre, 

permitindo-os uma familiarização maior e de forma prática com o aplicativo. 

 

APÊNDICE E: Trancirções das entevistas com os três casos do estudo piloto 

 

Transcrição da entrevista com o Caso 1 ( Estudo piloto) 

 

Eu: Boa noite ! 

Caso 1: Boa noite! 

Eu: A primeira pergunta está relacionada à aspectos pessoais. A sua Educação Básica 

foi em Escola pública ou privada? 

Caso 1: Foi toda na Escola privada. 

Eu: E qual foi a motivação que o levou a escolha do curso de Licenciatura em 

Matemática? 
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Caso 1: Por sempre gostar muito da área do cálculo, nunca tive nenhum problema com 

cálculos, Física e Química. Então senti a vontade de fazer o que eu gosto. 

Eu: Você está satisfeito com o curso? 

Caso 1: Tô, até agora eu estou sim. 

Eu: Você já leciona ou lecionou alguma vez? 

Caso 1: Não. Nunca ensinei, apenas umas aulas de reforço para algum aluno. Mas 

profissionalmente, não. Nunca fui a uma sala de aula como professor. 

Eu: Mas, levando em consideração as suas aulas e como seus professores trabalham. 

Você pretende utilizar metodologias alternativas à tradicional? 

Caso 1: Concerteza. 

Eu: Você já ouviu falar ou trabalhar com alguma metodologia dessas? 

Caso 1: Não. Mas pretendo entender o aluno, não simplesmente ensinar sem se importar 

se ele vai entender. Então recai nestas metodologias alternativas, é uma forma que os 

professores encontram de ensinar melhor os alunos, seja com brincadeiras, seja com 

conversa, numa aula descontraída o aluno tende a aprender mais. Vou procuar fazer 

isto! 

Eu: O que você ver de ponto positivo e negativo nestas aulas com metodologias 

alternativas? 

Caso 1: Os pontos negativos que eu vejo é a aversão de alguns alunos, isto sempre 

acontece. O ponto positivo é que apesar das críticas, a maioria aprenderá com mais 

facilidade. Porque quando é aquela aula tradicional, eu vejo que fica aquela coisa 

parada, o aluno aqui, o professor lá. O aluno não se sente a vontade, sendo a aula 

descontraída, vendo coisas novas, eles se sentirão mais a vontade. 

Eu: Com relação as tecnologias, hoje tão inseridas nas salas de aula. Você, como aluno 

já trabalhou com algum aplicativo em sala de aula? 

Caso 1: Apenas a calculadora, em algumas disciplinas. A calculadora científica, 

somente. 

Eu: Você já conhece o Geogebra 3D? 

Caso 1: Não, nunca ouvi falar. 

Eu: E sobre as metodologias alternativas às tradicionais. Você já ouviu falar sobre a 

Formulação e Resolução de Problemas Matemáticos? 

Caso 1: Já. Mas muito vagamente. 

Eu: Aqui no curso? 

Caso 1: Não. Lá na UFCG onde iniciei outro curso. 
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Eu: Pelo pouco que você conheceu dessa metodologia proposta. Você acha que ela 

ajuda a disciplina de Cálculo? 

Caso 1: Pode. Porque fazer uma coisa puramente teórica é uma coisa, e você fazer uma 

coisa teórica, vendo na prática torna-se muito mais fácil de compreender. Porque o 

aluno vai poder colocar a função e ver uma figura que representa. 

Eu: E o uso do aplicativo ajudaria na compreensão do Cálculo? 

Caso 1: Sim, claro. Porque muitas vezes os alunos veem uma função e não têm ideia de 

como é a figura e nem de sua dimensão. Então o aplicativo proporciona um melhor 

entendimento. O aluno vai conseguir ver o ele tá fazendo. 

Eu: Muito obrigada! 

Caso 1: De nada. 

 

Transcrição da entrevista com o Caso 2 ( Estudo piloto) 

 

Eu: Boa noite ! 

Caso 2: Boa noite! 

Eu: A primeira pergunta está relacionada à aspectos pessoais. A sua Educação Básica 

foi em Escola pública ou privada? 

Caso 2: Foi em Escola pública. 

Eu: Qual foi a motivação que o levou a escolha do curso de Licenciatura em 

Matemática? 

Caso 2: Foi um professor no Ensino Fundamental. Ele dava aula com tanta vontade, que 

―abriu meus olhos‖ sobre a oportunidade de ―dar‖ aulas também. 

Eu: Você está satisfeito com o curso? 

Caso 2: Estou. Pois o jeito como os professores do IF tratam a gente, com cuidado, 

sempre ali presente quando a gente precisa. É isso que me motiva. 

Eu: Você já lecionou alguma vez? 

Caso 2: Não. Nunca entrei numa sala de aula. ―Pra dar aula não‖. 

Eu: Já viu nas suas aulas alguma metodologia auxiliar à tradicional? 

Caso 2: Não, nenhuma. 

Eu: Então, se você não viu, não pode me falar um ponto positivo e um negativo dessas 

metodologias? 

Caso 2: Não. Eu não paguei nenhuma Prática, nem Estágio ainda não. 
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Eu: Você conhece algum aplicativo usado na sala de aula? 

Caso 2: Não. 

Eu: Tipo, Geogebra, Sketchup, Winplot, ou outro aplicativo? 

Caso 2: Nós vemos o Geogebra, na Disciplina de Laboratório, mais de forma 

superficial. 

Eu: Você já trabalhou com algum tipo de tecnologia? 

Caso 2: Não. 

Eu: Você já ouviu falar na metodologia Formulação e Resolução de Problemas 

Matemáticos? 

Caso 2: Não. O professor vez ou outra, solta um problema mas não muitos. 

Eu: E o que você acha desses problemas? 

Caso 2: São desafiadores. Bem para estimular os alunos. 

Eu: Então você acha que os problemas estimulam a compreensão do Ensino do 

Cálculo? 

Caso 2: Melhora. Porque vai sair daquela monotonia de fórmula. Porque a pessoa pega 

só um livro e decora, e assim não vai fazer aprender realmente.  

Eu: O uso da Formulação e Resolução de Problemas Matemáticos e do Geogebra 3D, 

contribui para um melhor desenvolvimento e significado formal e referencial? 

Caso 2: Acho que sim. 

Eu: Muito Obrigada! 

Caso 2: De nada! 

 

Transcrição da entrevista com o Caso 3 ( Estudo piloto) 

 

Eu: Boa noite ! 

Caso 3: Boa noite! 

Eu: A primeira pergunta está relacionada à aspectos pessoais. A sua Educação Básica 

foi em Escola pública ou privada? 

Caso 3: Até o Fundamental foi na Escola pública e o Médio foi na particular. 

Eu: Já que estudou na Escola pública e privada. Sentiu alguma diferença nas formas de 

Ensino? 

Caso3 : Senti sim. Eu gostei mais da pública, porque na particular, era particular só no 

nome. Lá quem mandava eram os alunos. Sinceramente eu aprendi mais no 
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Fundamental do que no Médio, o pior é que o que a gente aprende no Fundamental 

acaba esquecendo com o tempo. 

Eu: Qual foi a motivação que o levou a escolha do curso de Licenciatura em 

Matemática? 

Caso3 : Sinceramente, eu gostava de Matemática. Mas aquela que eu estudava na 

Escola Básica, que é bem diferente do curso superior. Daí, eu queria fazer 

contabilidade, aí a nota ―tava‖ baixa e eu disse: vou fazer Matemática. Porque eu 

gostava, mas não pra ser professora. Daí entrei no curso, fui me desmotivando porque 

eu não tenho uma boa bagagem do Ensino Básico e... depois o que ta me fazendo 

continuar no curso é que eu trabalhava no comercio e lá era direto e pelo menos 

professor não trabalha no sábado e no domingo. Mas não era isso que eu queria. 

Eu: Você está satisfeito com o curso? 

Caso 3: Em partes. Porque a ementa do curso é para ser realizado em três anos e meio. 

Porém boa parte a gente estuda coisa que a gente não vai ver no futuro. Pra que ver 

Cálculo I, II e III se eu não quero seguir carreira acadêmica. Acho que deveria ser 

assim: os dois primeiros anos do curso ser voltado para o Ensino Fundamental e Médio 

e os outros um ano e seis meses para quem quer a carreira acadêmica. O que 

desestimula é isso, a gente passa muito tempo vendo coisas que os nossos alunos não 

vão ver. Que eu só vou precisar se eu for fazer um mestrado, e que daqui pra lá eu já 

vou ter esquecido de quase tudo. 

Eu: Você já lecionou alguma vez? 

Caso 3 : Não. Eu coloquei currículo em algumas escolas pra ver se é isso mesmo que eu 

quero. 

Eu: Já viu nas suas aulas alguma metodologia auxiliar à tradicional? 

Caso 3 : Não. Nunca vi coisas desse tipo. 

Eu: Você conhece algum aplicativo usado na sala de aula? 

Caso : A gente usou o Geogebra algumas vezes, mas eu não sei manipular. 

Eu: Você já trabalhou com algum tipo de tecnologia? 

Caso 3: Sim. Mais eu não sei mexer em nada, vi tudo de forma superficial. 

Eu: Você já ouviu falar na metodologia Formulação e Resolução de Problemas 

Matemáticos? 

Caso 3: Não. 

Eu: Então você acha que os problemas estimulam a compreensão do Ensino do 

Cálculo? 



155 
 

Caso 3: Eu acho que o pessoal vai pensar mais no que ta vendo, já que ela vai elaborar a 

questão. 

Eu: O uso da Formulação e Resolução de Problemas Matemáticos e do Geogebra 3D, 

contribui para um melhor desenvolvimento e significado formal e referencial? 

Caso 3: Contribui sim. Porque uma coisa é a pessoa falar o que tá fazendo e outra coisa 

é ver o que está sendo feito. 

Eu: Muito Obrigada! 

Caso 3: De nada! 
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APÊNDICE F: Formulações dos casos do estudo piloto 

 

Formulação e Resolução do Caso 1 
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Formulação e Resolução do Caso 2 
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Formulação e Resolução do Caso 2 

 

 

 

 


