
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 
MAELSON DA SILVA OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MODELO EUCLIDIANO NAS ABORDAGENS DOS POLIEDROS DE PLATÃO 

EM LIVROS DIDÁTICOS: REFLEXOS DO MOVIMENTO  

DA MATEMÁTICA MODERNA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAMPINA GRANDE – PB  

2018



 

 

MAELSON DA SILVA OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 
O MODELO EUCLIDIANO NAS ABORDAGENS DOS POLIEDROS DE PLATÃO 

EM LIVROS DIDÁTICOS: REFLEXOS DO MOVIMENTO  

DA MATEMÁTICA MODERNA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dissertação de mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências e Educação Matemática, Mestrado 

Profissional, área de concentração Educação 

Matemática, da Universidade Estadual da 

Paraíba, como requisito parcial para a 

obtenção do título de Mestre em Ensino de 

Ciências e Educação Matemática. 

 

Área de concentração: Educação Matemática. 

Linha de pesquisa: História, Filosofia e 

Sociologia das Ciências e da Matemática. 

Orientador: Prof. Dr. José Joelson Pimentel de 

Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAMPINA GRANDE – PB  

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAELSON DA SILVA OLIVEIRA 

 

 

 
O MODELO EUCLIDIANO NAS ABORDAGENS DOS POLIEDROS DE PLATÃO 

EM LIVROS DIDÁTICOS: REFLEXOS DO MOVIMENTO DA MATEMÁTICA 

MODERNA? 

 

 

 
Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação 

Matemática, Mestrado Profissional, área de concentração 

Educação Matemática, da Universidade Estadual da 

Paraíba, como requisito parcial para a obtenção do título 

de Mestre em Ensino de Ciências e Educação 

Matemática. 

 

 

Aprovado em 19 de Dezembro de 2018. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dedico este trabalho à minha mãe, Maria Ana 

da Silva Oliveira, símbolo maior de amor e 

bondade em minha vida (in memorian). 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 
A Deus, por possibilitar tamanha conquista em minha vida. 

Ao meu orientador e grande amigo, o Prof. Dr. José Joelson Pimentel de Almeida, por 

toda dedicação, incentivo e contribuição, não somente para o desenvolvimento deste trabalho, 

mas também para a minha vida pessoal, acadêmica e profissional. 

À minha mãe postiça, Francisca Lúcia Sobral de Araújo, por todo amor, carinho, 

confiança e incentivo, permanecendo do meu lado nas horas boas e difíceis. 

Aos meus familiares e amigos que, direta e indiretamente, contribuíram para a minha 

formação, ajudando e incentivando diariamente. 

Aos meus colegas de trabalho, por todo carinho e ajuda nos momentos difíceis, pois 

estão sempre ao meu lado e fazem de tudo para que o nosso trabalho se torne mais agradável. 

Aos integrantes do grupo de pesquisa Leitura e Escrita em Educação Matemática 

(LEEMAT), pelos diversos momentos de discussões no campo da pesquisa, contribuindo para 

o melhoramento das pesquisas de cada um de nós integrantes. 

Aos meus professores do ensino básico e superior, que dedicaram seus planejamentos 

à busca da melhor e mais agradável maneira de ensinar. 

Aos funcionários da Universidade Estadual da Paraíba, pelo excelente serviço 

prestado, acolhendo cada novo aluno e procurando nos atender da melhor maneira possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagine que você está em uma ilha deserta: 

existem paus, pedras e pedaços de casca de 

árvore. Se começar a experimentar com 

estruturas tridimensionais, você pode muito bem 

descobrir cinco formas “perfeitas”. 

Daud Sutton. 



 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho promove uma análise das edições dos guias dos livros didáticos, 

disponibilizados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), para o Ensino Médio, e 

dos livros didáticos que foram aprovados para o ano de 2018, tendo por objetivo geral 

investigar em que medida o modelo euclidiano está presente nas abordagens dos poliedros de 

Platão nos livros didáticos, relacionando-as com o Movimento da Matemática Moderna e 

com as contribuições de Euclides para a geometria, com uma síntese da sua obra Os 

Elementos. Também desenvolvemos um breve estudo sobre os poliedros de Platão, buscando 

compreender a sua origem, desde os primeiros registros às teorias mitológicas. Na análise dos 

guias, foi constatado que o conteúdo dos poliedros de Platão foi explorado pouquíssimas 

vezes, havendo períodos em que nenhum dos livros aprovados pelo PNLD abordou esse 

conteúdo; que o recurso de demonstrações é pouco explorado, assim como o modelo 

euclidiano e os conceitos primitivos que o compõe.  Analisando os livros didáticos, 

verificamos que o modelo euclidiano não é empregado no estudo dos poliedros de Platão, em 

nenhuma das coleções, sendo explorados apenas relatos históricos, contribuições de alguns 

matemáticos e demonstrações algébricas. Nessas demonstrações, constatadas em três das 

quatro coleções, parte-se da relação de Euler e dos conceitos de poliedros regulares para 

estabelecer uma expressão algébrica que conclui a referida demonstração, o que caracteriza 

um fato marcante do Movimento da Matemática Moderna: o tratamento da geometria a partir 

da teoria dos conjuntos. Entretanto, há grande escassez no que se refere ao tratamento 

geométrico desse conteúdo, não havendo, em nenhuma das coleções, atividades de construção 

que auxiliem a compreensão desses conceitos. 

 

 

Palavras-chave: Poliedros de Platão; Modelo euclidiano; Euclides; Movimento da 

Matemática Moderna; Livro didático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work promotes an analysis of the editions of the textbook guides, made available 

by the National Textbook Program (PNLD), for High School and the textbooks that were 

approved for the year 2018, with the general objective to investigate to what extent the 

Euclidean model is present in the approaches of Plato's polyhedra in textbooks, relating them 

to the Modern Mathematical Movement and to Euclid's contributions to geometry, with a 

synthesis of his work The Elements. We also developed a brief study of Plato's polyhedrons, 

seeking to understand their origin, from early records to mythological theories. In the analysis 

of the guides, it was found that the content of Plato's polyhedrons was rarely explored, with 

periods in which none of the books approved by PNLD dealt with this content; that the 

resource of demonstrations is little explored, as well as the Euclidean model and the primitive 

concepts that compose it. Analyzing the textbooks, we verified that the Euclidean model is 

not used in the study of the Plato's polyhedrons, in none of the collections, being explored 

only historical accounts, contributions of some mathematicians and algebraic demonstrations. 

In these demonstrations, found in three of the four collections, one begins with Euler's relation 

and the concepts of regular polyhedra to establish an algebraic expression that concludes the 

said demonstration, which characterizes a remarkable fact of the Movement of Modern 

Mathematics: the treatment of geometry from the set theory. However, there is great scarcity 

in terms of the geometric treatment of this content, and there is no construction activity in any 

of the collections that helps to understand these concepts. 

 

Key-words: Plato's polyhedrons; Euclidean model; Euclid; Modern Mathematics Movement; 

Textbook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo promueve una analisís de los guías de los libros didácticos, los cuales 

están disponibles en el Programa Nacional del Libro Didáctico (PNLD) para la enseñaza 

media y los libros que fueron aprobados para el año de 2018, tenendo cómo objetivo general 

investigar en que medida el modelo euclidiano esté presente en los enfoques de los poliedros 

de Platón en los libros didácticos, relacionándolos con el movimiento de la matematica 

moderna y con las contribuiciones de Euclides para la geometria, con una síntese de su obra 

Los Elementos. También desarrollamos un breve estudio sobre los poliedros de Platón, 

buscando comprender su origen, dede sus primeros registros hasta las teorías mitologicas. En 

la analísis de los guias, fue constatado que el contenido de los poliedros de Platón fueron 

explorados muy pocas veces, habiendo períodos en que niguno de los libros aprobados por 

PNLD abordó este contenido; que el recurso de demonstracion es poco explorado, así como el 

modelo euclidiano y los conceptos primitivos que lo compone. Analizando los libros 

didácticos verificamos que el modelo euclidiano no se emplea en los estudios de los poliedros 

de Platón, en niguma de las colecciones, sendo explorado solamente relatos históricos, 

contribuiciones de algunos matematicos y demostraciones algebricas. En esas demostraciones, 

constatados en tres de las cuatro colecciones, se parte de la relación de Euler y de los 

conceptos de poliedros regulares para mantener una expresión algebrica que concluye la dicha 

demostración, lo que caracteriza un hecho marcante del Movimiento de la Matematica 

Moderna: el tratamiento de la geometria a partir de la teoría de los conjuntos. Sin embargo, 

hay una gran escasez en lo que se refiere al tratamiento geometrico en este contenido, no 

tenendo, en niguna de las colecciones, actividades de construción que ayuden en la 

omprensión de estos conceptos. 

 
Palabras-clave: Poliedros de Platón; Modelo euclidiano; Euclides; Movimiento de la 

Matematica Moderna; Libro didáctico. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

 Imagine um sonho possível de ser realizado. Um dos meus começou na graduação, 

quando ainda não tinha noção do que deveria fazer para realizá-lo. Esse sonho passou a ser 

edificado com um elemento pelo qual eu jamais imaginaria que tomaria tamanha dimensão 

em minha vida: a geometria.  

 Isso se deu primeiramente por uma afinidade pessoal, pois desde as primeiras séries do 

Ensino Fundamental, sempre foi o que eu mais gostava de estudar, porém também sei que o 

que me fez enxergar a beleza da geometria foi o meu trabalho de conclusão do curso de 

Licenciatura em Matemática, intitulado Possibilidades de Leitura e Escrita no Ensino de 

Trigonometria: Maravilhas da Matemática, tema sugerido e desenvolvido com o auxílio do 

meu orientador, o professor Dr. José Joelson Pimentel de Almeida, também orientador desta 

pesquisa. Nesse trabalho, desenvolvemos uma pesquisa bibliográfica cujo objeto de estudo foi 

um capítulo do livro Maravilhas da Matemática, de Lancelot Hogben (1956), relacionando-se 

às abordagens desse autor com os benefícios da leitura e da escrita para o ensino. Foi nesse 

momento também que descobri a minha paixão por livros. 

 Lembro-me bem de quando o professor Joelson falou do seu livro de Hogben, 

referindo-se a ele como uma verdadeira maravilha, trazendo-o posteriormente para apresentar 

à nossa turma de Fundamentos Epistemológicos da Matemática. Foi nessa ocasião que tive o 

primeiro contato com o livro, analisando-o rapidamente enquanto passava pelos alunos, 

momento em que passei a desejar ler e possuir um exemplar daquele. Após alguns meses de 

procura, consegui um exemplar em uma loja virtual de livros usados, era a 4º edição. Esse foi 

o primeiro livro que comprei e, a partir de então, sempre que me interesso por um livro, 

procuro comprá-lo para ler e integrá-lo à uma pequena biblioteca que pretendo montar. 

 Alguns anos depois, já no curso de mestrado, algo parecido aconteceu novamente. Em 

uma aula da disciplina de Tópicos de Geometria, também ministrada pelo professor Joelson, 

ele nos apresentou o livro Os Elementos, de Euclides, propondo como atividade a análise do 

conteúdo dos treze livros (capítulos). Não posso negar que a princípio nos deparamos com 

algumas dificuldades, mas rapidamente as demonstrações dos teoremas, os axiomas e toda 

aquela organização lógica de raciocínios nos conquistaram. Naquele momento o professor 

sugeriu que eu deveria utilizar as contribuições de Euclides neste trabalho de dissertação e, 



14 

 

 

 

aos poucos, este foi moldado: O modelo euclidiano nas abordagens dos poliedros de Platão 

em livros didáticos: reflexos do Movimento da Matemática Moderna?  

 Assim como qualquer outra pesquisa, encontramos diversas dificuldades até a 

conclusão. Uma delas, a maior de todas, foi a minha falta de tempo para me dedicar, pois, 

desde o início do segundo semestre do ano de 2017, devido problemas financeiros, entrei para 

o programa de escolas integrais do Estado de Pernambuco. Nesse programa, o professor deve 

cumprir a carga horária de 40 horas semanais na escola, distribuídas em cinco manhãs e cinco 

tardes, o que consome tempo e energia para qualquer outra atividade. Assim, tive que 

conciliar meus estudos nos entremeios de aulas, na sala dos professores. 

 Uma outra dificuldade foi encontrar alguns livros que pretendia utilizar, como o de 

Kline (1976) e Struik (1989). A primeira vez que encontrei anúncios desses livros na internet, 

foi em uma livraria em Portugal, porém não consegui compra-los, pois, por motivos 

desconhecidos, as remessas sempre retornavam. Alguns meses depois, consegui adquiri-los 

em uma loja de livros usados aqui mesmo no Brasil. Foi uma alegria imensa!  

 Enfim, eu poderia citar outras dificuldades que encontrei até aqui, mas prefiro deixar o 

convite à leitura deste trabalho, que é indicado àqueles que buscam compreender mais sobre o 

que de fato é o modelo euclidiano e como ele atua na matemática, no ensino de geometria e de 

outras ciências; as contribuições de Euclides para o desenvolvimento da geometria, em 

especial seu estudo sobre os sólidos geométricos regulares; os poliedros de Platão, pouco 

tratados nos livros didáticos; e sobre o Movimento da Matemática Moderna, o marco em que 

supostamente a geometria euclidiana foi abandonada do currículo escolar brasileiro.  

 

1.1 Os primeiros passos para o desenvolvimento da pesquisa 

 

Partindo de um contexto histórico, percebemos que o ensino de geometria no Brasil 

vem apresentando uma série de dificuldades desde muito antes da criação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN). Entre essas dificuldades, a que mais preocupa é a pouca 

presença dos conteúdos de geometria no programa escolar. Pavanello (1993) trata esse fator 

como abandono do ensino da geometria e o vê como fenômeno mundial, podendo estar ligado 

a fenômenos educacionais. Lorenzato (1995) afirma que no Brasil a geometria está ausente ou 

quase ausente da sala de aula.  

Na década de 1990, até a criação dos PCN – de primeira à quarta séries, em 1997, e de 

quinta a oitava, em 1998 –, esse abandono foi bastante evidente, preocupante e pesquisado. 
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Pavanello (1993) apontou a criação da Lei 5692/71 como possível causa, pois tal abandono 

passou a ser mais evidente nas escolas públicas, e essa lei concedia liberdade de decisão aos 

professores em relação aos programas das disciplinas, acarretando a exclusão da geometria do 

programa escolar, uma vez que muitos professores não dominavam tais conteúdos, fato este 

que também aponta para outro possível fator: a formação do professor de matemática. 

Para Lorenzato (1995), o Movimento da Matemática Moderna (MMM) também 

contribuiu para o atual cenário em que se encontra o ensino de geometria em nosso país: 

 

antes de sua chegada ao Brasil, nosso ensino geométrico era marcantemente 

lógico-dedutivo, com demonstrações, e nossos alunos o detestavam. A 

proposta da Matemática Moderna de algebrizar a geometria não vingou no 

Brasil, mas conseguiu eliminar o modelo anterior, criando assim uma lacuna 

nas nossas práticas pedagógicas, que perdura até hoje (LORENZATO, 1995, 

p. 04). 

 

Esse Movimento pode ser observado no Brasil a partir do início da década de 1960, 

promovendo diversas reformas no ensino de matemática que, de acordo com Burigo (1989), 

tal Movimento tendia a minimizar o que tinha sido valorizado anteriormente, como a 

“matemática do dia-a-dia”.  

 

A "matemática moderna" tinha, como ponto de partida, as preocupações 

relativas a conteúdo. Desde o início, no entanto, manifestaram-se nos vários 

projetos curriculares preocupações relativas a método de ensino, e no início 

dos anos 60 a "matemática moderna" era apresentada como uma concepção 

inteiramente nova, global, do ensino da matemática no secundário 

(BURIGO, 1989, p. 84) 
 

Ainda de acordo com Burigo (1989), o caminho que a matemática Moderna propunha 

para o desenvolvimento da compreensão era, basicamente, o da representação do pensamento, 

com a explicitação das propriedades das operações em conjuntos numéricos dados; das 

operações com conjuntos; das equações implicadas no enunciado dos problemas e das 

estruturas algébricas envolvidas na resolução de equações.  

 

1.2 O problema investigado 

 

Assim como todos os outros ramos da matemática, a geometria é considerada parte 

importante do currículo. Para Brasil (1997), através dela o aluno “desenvolve um tipo especial 
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de pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar, de forma organizada, o 

mundo em que vive” (p. 55). Com tamanha representatividade para o currículo escolar, a 

redução em seu ensino tem sido motivo de preocupação de diversos pesquisadores, por 

exemplo, Pavanello (1993) e Lorenzato (1995). Como podemos observar, eles apontam o 

Movimento da Matemática Moderna e a criação da Lei 5692/71 como fatores que afetaram 

negativamente o ensino de geometria no Brasil. 

Para Dante (1996), os guias curriculares também têm sua parcela de culpa, uma vez 

que o conteúdo do livro didático acaba se tornando o próprio currículo de matemática, pois, 

para os professores, atualizar o currículo significa, simplesmente, adotar outro livro publicado 

mais recentemente. Ele ainda complementa que: 

 

Os temas tratados no livro didático tornam-se os únicos trabalhados na sala 

de aula, com sequência, desenvolvimento e profundidade predeterminadas 

pelo autor que, é óbvio, não tem familiaridade e informações sobre aqueles 

alunos específicos que estão usando o livro. Isso pode dificultar a 

aprendizagem do aluno e empobrecer as atividades de sala de aula (DANTE, 

1996, p. 88). 

 

Dessa forma, percebemos a importância da abordagem dos conteúdos de geometria 

nos livros didáticos que, embora não deva ser a única ferramenta pedagógica para auxiliar o 

professor, ele acaba se tornando essencial na sala de aula. Para Dante (1996), geralmente o 

livro didático traz pequenos textos introduzindo um assunto, ilustrações, tabelas e diagramas, 

problemas e exercícios propostos, auxiliando assim na produção de significados para o aluno, 

fazendo com que este aprenda não somente os conteúdos, aprenda também valores e atitudes. 

Pensando nisso e nos impactos causados pela passagem do Movimento da Matemática 

Moderna pelo Brasil, procuramos encontrar nos livros didáticos aprovados pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) um modelo de abordagem dos conteúdos de geometria 

que era frequentemente encontrado nos livros didáticos antes do MMM: o modelo euclidiano, 

que, de acordo com Fiorentini (1995), foi uma tendência formalista clássica que teve suas 

ideias empregadas, salvo raras exceções, no ensino da matemática no Brasil até o final da 

década de 1950.  

Assim, pautados nessas ideias, nos delimitamos a investigar o seguinte problema: em 

que medida o modelo euclidiano está presente nas abordagens dos poliedros de Platão nos 

livros didáticos aprovados pelo PNLD?  
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1.3 Metodologia 

  

 Partindo da pesquisa bibliográfica, desenvolvemos um estudo epistemológico acerca 

de todos os fatores que estão sendo abordados em nosso trabalho: o Movimento da 

Matemática Moderna, o modelo Euclidiano, e os poliedros de Platão; buscando reunir 

aspectos históricos, conceitos e ideias que acompanharam esses fatores até os dias atuais. 

Nessa etapa do nosso trabalho, promovemos discussões em torno de relatos e pesquisas de 

Carpenter (1866), Búrigo (1989), Kline (1976), Struik (1989), Pavanelo (1993), Fiorentini 

(1995), Oliveira, Silva e Valente (2011), Leme da Silva (2008), Euclides (2009), Sutton 

(2015), entre outros. 

 Quanto às abordagens, a presente pesquisa é classificada em qualitativa, porém foram 

utilizados métodos mistos. Creswell (2010) considera como métodos mistos a combinação de 

abordagens quantitativas e qualitativas. Ainda de acordo com ele, esse método ganhou 

popularidade pelo fato de reunir os pontos fortes das abordagens desses dois tipos de 

pesquisa, destacando que “seu uso combinado proporciona uma maior compreensão dos 

problemas de pesquisa” (CRESWELL, 2010, p. 238). 

 Dessa forma, a primeira etapa, feita através do estudo das cinco edições dos guias de 

livros didáticos do PNLD, tem por finalidade identificar o número de obras que foram 

aprovadas a cada edição, quantas dessas trabalharam os conteúdos da geometria espacial, os 

poliedros de Platão, e o recurso de demonstrações e investigações axiomáticas, sendo que a 

escolha dos livros didáticos que foram analisados na segunda etapa foi baseada nos resultados 

da análise da última edição, do ano de 2018, uma vez que os seus resultados mostram quais 

obras apresentam o estudo dos poliedros de Platão. 

 A segunda etapa foi desenvolvida somente nos livros que promoverem algum estudo 

referente aos poliedros de Platão, sendo norteada pelos axiomas/postulados, demonstrações e 

conceitos mitológicos acerca desses tipos de poliedros. Ao final, os resultados foram 

comparados com as ideias apresentadas por Euclides em seu Os Elementos e as metodologias 

difundidas pelo Movimento da Matemática Moderna para o ensino de geometria, onde 

podemos constatar que esse Movimento ainda reflete consequências nos dias atuais. 
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1.4 Os caminhos da pesquisa 

 

Para responder à questão norteadora da pesquisa, partimos de uma análise histórico-

epistemológica acerca do Movimento da Matemática Moderna, investigando se este possui 

alguma relação negativa com o ensino de geometria no Brasil. Assim, as abordagens deste 

trabalho a partir da cronologia do MMM, mostram ao leitor fatores que podem ter contribuído 

com a atual estrutura dos livros didáticos de matemática no Brasil.  

O terceiro capítulo traz um breve estudo sobre os poliedros de Platão, buscando 

compreender a sua origem, desde os primeiros registros às teorias mitológicas. Aqui os 

poliedros são estudados de acordo com suas propriedades e características geométricas, tais 

como formatos das faces, ângulos, quantidade de lados, inscrição e circunscrição na esfera, e 

suas representações de acordo com os elementos da natureza, procurando conceitos abordados 

nos livros didáticos ou que podem auxiliar o aluno no estudo desses sólidos geométricos. 

O capítulo seguinte desenvolve um relato histórico acerca de Euclides e suas 

contribuições para a geometria; uma síntese da sua obra Os Elementos; e a apresentação do 

modelo euclidiano, que tem seu tratamento investigado nos livros didáticos no quinto 

capítulo. Assim, este capítulo promove uma breve apresentação do que é estabelecido por 

Euclides em cada livro de sua obra. 

Já no quarto capítulo desta pesquisa, iniciado a partir da chegada do MMM no Brasil, 

é apresentado os fatores sociais que contribuíram com a sua institucionalização em nosso país, 

os agentes envolvidos no Movimento e as mudanças no ensino de matemática, promovendo 

uma discussão acerca do tratamento dado ao ensino de geometria, em sala de aula e nos livros 

didáticos. 

Nos capítulos cinco e seis, desenvolvemos uma investigação quali-quantitativa, em 

torno dos guias dos livros didáticos do Ensino Médio e dos livros aprovados no PNLD para o 

ano de 2018, promovendo uma discussão acerca dos resultados dessa última investigação em 

função das teorias abordadas em nossa fundamentação teórica.  

No sétimo capítulo, apresentamos as considerações finais, seguido das referências e 

dos anexos. Por fim, no apêndice, propomos como produto educacional de nosso Mestrado 

Profissional, um conjunto de atividades voltadas aos conceitos básicos que norteiam a 

aprendizagem dos sólidos regulares, pois, ao evidenciar a maneira como o conteúdo dos 

poliedros de Platão está sendo abordado nos livros didáticos, sugerimos uma proposta de 

intervenção para ser desenvolvida em sala de aula. 
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CAPÍTULO II 

PLATÃO E OS POLIEDROS REGULARES 

 

 De acordo com Blackburn (1997), Platão nasceu em Atenas, tendo vivido entre o 

período de 429 a.C. a 347 a.C. Seu nome verdadeiro era Arístocles, porém, devido a sua 

constituição física, ele recebeu o apelido de Platão – termo que significa amplo –. A família 

de Platão pertencia à aristocracia, e afirmava descender de Codros, rei de Atenas. Platão foi 

discípulo de Sócrates durante oito anos, e se preparou nesse período para continuar uma 

atuação política de sua família. Segundo Blackburn (1997), Platão 

 

Depois da morte de Sócrates em 399, viajou bastante. Durante esse período 

fez sua primeira viagem à Sicília, tendo-se envolvido significativamente na 

vida política interna daquela ilha; os céticos quanto à autenticidade da Carta 

VII supõem que se trata de uma falsificação, concebida para apoiar o partido 

da oposição do Díon contra Dionísio II. Ao todo, Platão visitou a Sicília pelo 

menos três vezes, tendo muitas dessas visitas sido ricamente subsidiadas por 

Dionísio. Depois de regressar da Sicília, começou o ensino formal no que 

depois se transformou na Academia (BLACKBURN, 1997, p. 298). 

  

 Assim como Sócrates, Platão também apontava na razão filosófica o único caminho 

para conduzir o homem ao exercício da justiça e a prática da virtude, tendo por tema de 

grande parte da sua obra a boa convivência do homem na sociedade. Dentre as suas 

contribuições para a matemática, destacamos aqui o estudo aos poliedros regulares, também 

conhecidos por poliedros de Platão. 

 As origens desses poliedros ainda são desconhecidas, mas ganham esse nome pelo fato 

de Platão, ser o primeiro a demonstrar a existência de tais elementos, estabelecendo a 

descrição dos mesmos e mostrando como construí-los. Para Eves (2004), esses poliedros são 

ditos de Platão de forma errônea, uma vez que três deles se devem aos pitagóricos, e os outros 

dois ao Teeteto
1
. Assim, os poliedros de Platão são classificados em: tetraedro, hexaedro 

(cubo), octaedro, dodecaedro e icosaedro. Segundo Sutton (2015), 

 

Três desses sólidos possuem faces que são triângulos equiláteros – três, 

quatro ou cinco triângulos que se encontram em cada vértice – e têm nomes 

derivados do seu número de faces. O tetraedro é criado a partir de quatro 

                                                 

1
  (c.414-c.369 a.C.) Amigo de Platão e matemático que deu seu a um dos mais importantes diálogos de Platão. 

Supõe-se que contribuiu para a teoria dos irracionais de Euclides, Livro X, e para a geometria dos sólidos do 

Livro XIII (BLACKBURN, 1997, p. 375).  
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faces; o octaedro, a partir de oito; e o icosaedro, a partir de vinte. O tema 3-

4-5 continua com o cubo comum, com suas seis faces quadradas, e com o 

dodecaedro e suas doze faces pentagonais regulares (p. 06). 

  

 Dessa forma, os sólidos platônicos são um tipo especial de poliedros. Podemos então 

definir um poliedro como um sólido construído a partir da união de polígonos e arestas, 

fechando assim uma região no espaço, onde os polígonos se tornam as faces do poliedro. 

Segundo Sutton (2015), “um polígono regular tem lados e ângulos iguais. Um poliedro 

regular tem faces de polígonos regulares e vértices idênticos. Os cinco sólidos platônicos são 

os únicos poliedros regulares convexos” (p. 18). Concordando com o autor citado, Eves 

(2004) diz que, um poliedro é considerado regular se suas faces forem polígonos regulares 

congruentes e seus ângulos poliédricos também forem todos congruentes.  

 Dessa forma, os poliedros de Platão são caracterizados por três propriedades: 

1. Todas as faces são polígonos regulares; 

2. Todas as faces são exatamente iguais, ou congruentes; 

3. E de todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas. 

 Assim, podemos dizer que o mesmo número de faces se encontra com cada vértice da 

mesma maneira. 

 Em uma de suas obras, o Timeu-Crítias, Platão explica a constituição do tetraedro 

regular a partir do triângulo retângulo escaleno. Segundo ele: 

 

Começaremos pela primeira espécie, constituída como a mais pequena; o seu 

elemento é o triângulo, cujo comprimento da sua hipotenusa é o dobro do 

lado mais pequeno. Se justapusermos dois destes triângulos pela sua 

diagonal, fazendo isto três vezes, fixando no mesmo ponto – que servirá de 

centro – as diagonais e os lados mais pequenos, será gerado um único 

triângulo equilátero a partir de um número de seis triângulos (PLATÃO, 

2011, p.142 – 143). 

  

 De acordo com Platão (2011), quatro desses triângulos constituídos por quatro lados 

iguais e unidos a três ângulos planos (ângulos de 60°), formam um único ângulo sólido (um 

ângulo de 180°), que é gerado imediatamente a seguir ao mais obtuso dos ângulos planos. 

Segundo ele, “uma vez formados quatro ângulos desse tipo, está composta a primeira figura 

sólida, o tetraedro regular, que divide um todo esférico em partes iguais e semelhantes” 

(PLATÃO, 2011, p.143). Em outras palavras, segundo Sutton (2015), 
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O tetraedro é composto por quatro triângulos equiláteros, com três deles 

encontrando-se em cada vértice. Seus vértices também podem ser definidos 

pelos centros de quatro esferas que se tocam. Platão associava esta forma 

com o elemento fogo, pela agudeza penetrante de suas arestas e vértices, e 

porque o tetraedro é o mais simples e mais fundamental dos sólidos 

regulares. Os gregos também conheciam o tetraedro como puramís, de onde 

vem a palavra pirâmide. Curiosamente, a palavra grega para fogo é pur (p. 

08). 

  

 De acordo com Sutton (2015), o tetraedro possui três eixos duplos que passam pelos 

pontos médios de suas arestas, e quatro eixos triplos, cada um deles passando através de um 

vértice e do centro da face oposta. 

 

Figura 1: O tetraedro e as relações com a esfera 

 

Fonte: Sutton (2015, p. 09). 

 

 Quanto ao octaedro regular, Platão (2011) define como sendo formado a partir dos 

mesmos triângulos citados acima, onde “combinando-se oito triângulos equiláteros que 

produzem um só ângulo sólido a partir de quatro ângulos planos; e quando se geram seis 

ângulos deste tipo, o segundo corpo está deste modo terminado” (p.143). Analogamente, 

Sutton (2015) complementa que 

 

O octaedro é composto por oito triângulos equiláteros, com quatro deles 

encontrando-se em cada vértice. Platão considerava o octaedro um 

intermediário entre o tetraedro, ou fogo, e o icosaedro, ou água, atribuindo 

esse sólido, por tanto, ao elemento ar. O octaedro tem seis eixos duplos que 

passam pelas arestas opostas, quatro eixos triplos que passam através de seus 

centros de face, e três eixos quádruplos que passam através de vértices 

opostos. Os sólidos que reúnem esses eixos de rotação exibem uma simetria 

octaédrica (p. 10). 
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Figura 2: O octaedro e as relações com a esfera 

 
Fonte: Sutton (2015, p. 11). 

 

 De acordo com Platão (2011), a figura do icosaedro regular é “constituída pela 

conjunção de cento e vinte triângulos elementares e de doze ângulos sólidos, cada um dos 

quais envolvido por cinco triângulos planos equiláteros, e é gerada com vinte bases que são 

triângulos equiláteros” (p.143). Para Sutton (2015), o ângulo em que duas faces de um 

poliedro se encontram em uma aresta é conhecido como ângulo diedro, sendo que “o 

icosaedro é o sólido platônico com maiores ângulos diedros” (p. 12). Acerca do icosaedro, 

Sutton (2015) diz que 

 

O icosaedro é composto de vinte triângulos equiláteros, com cinco deles 

encontrando-se em cada vértice. Tem quinze eixos duplos, dez eixos triplos e 

seis eixos quíntuplos, conhecidos como simetria icosaédrica. Uma vez que o 

tetraedro, o octaedro e o icosaedro são feitos de triângulos idênticos, o 

icosaedro é o maior. Isso levou Platão a associar o icosaedro com a água, o 

mais denso e menos penetrante dos três elementos fluidos: fogo, ar e água 

(p.12). 

 

Figura 3: O icosaedro e as relações com a esfera 

 
Fonte: Sutton (2015, p. 13). 

 

 Platão (2011) diz que o hexaedro é obtido constituindo quatro triângulos que 

coincidam no centro os seus ângulos retos, formando assim um único quadrilátero equilátero. 
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Ainda de acordo com ele, “quando foram conjugados seis deste tipo, produziu oito ângulos 

sólidos, sendo cada um deles constituído pela harmonia de três ângulos planos rectos” (p. 

144). Segundo Sutton (2015),  

 

O cubo tem simetria octaédrica. Platão associou-o ao elemento terra devido à 

estabilidade de suas bases quadradas. Alinhado com a nossa experiência do 

espaço, o cubo volta-se para a frente, para trás, para a direita, para a 

esquerda, para cima e para baixo, o que corresponde às seis direções: norte, 

sul, leste, oeste, zênite e nadir. Seis é o primeiro número perfeito, cuja soma 

dos fatores resulta nele mesmo (1 + 2 + 3 = 6) (p. 14).  

 

Figura 4: O cubo e as relações com a esfera 

 
Fonte: Sutton (2015, p. 15). 

 

 Na definição do último dos sólidos regulares, Platão diz que a quinta combinação, o 

dodecaedro regular, possui 12 faces com o formato de pentágono regular. Segundo ele, “deus 

utilizou-a para pintar animais no universo” (p. 144), o que indica a relação desse sólido 

geométrico com o elemento universo, como foi citado anteriormente. Segundo Sutton (2015),  

 

O belo dodecaedro tem doze faces pentagonais regulares, três das quais se 

encontram em cada vértice. Sua simetria é icosaédrica. Tal como o tetraedro, 

ou pirâmide, e o cubo, o dodecaedro era conhecido pelos primeiros 

pitagóricos e frequentemente chamado a esfera de doze pentágonos. Tendo 

detalhado os outros quatro sólidos e tendo-lhes atribuído os quatro 

elementos, o Timeu de Platão diz enigmaticamente: “Restava uma quinta 

estrutura que Deus usou para bordar as constelações em todo o céu” (p. 16). 
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Figura 5: O dodecaedro e as relações com a esfera 

 
Fonte: Sutton (2015, p. 17). 

 

 Assim, a perfeição desses sólidos levou Platão a escrever que estes deviam representar 

os elementos que constituíam o mundo, imaginados na época, o tetraedro representando o 

fogo; o cubo, a terra; o octaedro, o ar; o icosaedro, a água; e o dodecaedro, o universo.  

 

Figura 6: Os poliedros de Platão classificados de acordo com seus elementos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

  

 Na obra Timeu-Crítias, Platão (2011) atribui a Timeu a grandiosidade de conseguir 

deduzir as formas dos elementos, relacionando cada uma delas de acordo com as suas 

propriedades cinéticas: o cubo à terra, que, segundo ele, é entre os elementos o que se move 

mais lentamente; o icosaedro é relacionado à água; o octaedro ao ar; e a pirâmide ao fogo. 

Porém, não se sabe ao certo se Timeu realmente existiu ou se ele foi apenas uma criação de 

Platão para expressar seus pensamentos. 
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CAPÍTULO III 

EUCLIDES DE ALEXANDRIA: UM LEGADO 

 

No litoral Sul do mar mediterrâneo, por volta do ano 300 a.C., um pouco ao oeste do 

rio Nilo, em Alexandria, Euclides influenciou profundamente a história da humanidade. Ele 

escreveu um livro intitulado Os elementos, tendo sido, em termos de edições, superado até 

hoje somente pela Bíblia sagrada cristã. Portanto, Os elementos de Euclides permanece sendo 

o segundo livro mais vendido em todos os tempos. De acordo com Berlinski (2018), durante 

mais de 2 mil anos, o conceito de geometria significou geometria euclidiana, e esta era 

resumida em Os elementos, considerado o mais antigo texto completo da matemática 

ocidental tradicional e o mais influente de seus livros-texto. Segundo Berlinski (2018), 

 

Os elementos representa a grande conquista da tradição matemática grega. 

Arquimedes foi um matemático mais brilhante do que Euclides. Ele deu ao 

mundo aquilo que grandes matemáticos sempre dão, que é um registro de 

seu gênio, mas em termos de um sistema axiomático, Euclides deu à 

matemática algo ainda mais duradouro, e que era um estilo de vida. Era um 

estilo de vida invisível para as pessoas que antecederam os gregos, e 

invisível também para os chineses, os mestres de uma cultura tecnológica 

sutil (p. 18). 

  

 Essa famosa obra é um livro que foi escrito e dividido em treze volumes, porém 

nenhum dos livros originais acabou sobrevivendo ao tempo, sendo que eles foram 

transmitidos através de cópias e, durante a idade média, eles quase desapareceram por 

completo. Assim, a história de Euclides é revolucionária, os conceitos de axiomas, teoremas e 

demonstrações são enfatizados de forma a colocar em questão a própria razão da humanidade. 

Dessa forma, 

 

Euclides precisou de uma dupla compreensão para chegar à imortalidade. A 

primeira: as várias proposições da geometria podiam ser organizadas numa 

única estrutura; e a segunda: o princípio da organização que relaciona as 

proposições geométricas deve ser lógico, e, portanto, estranho à própria 

geometria (BERLINSKI, 2018, p.17). 

 

 É importante ser observado que Euclides nunca reivindicou a originalidade em 

relação a qualquer teorema contido em seus livros, ele apenas organizou e sistematizou a 

geometria, conforme ela era compreendida pelos gregos. Foi Euclides quem arquitetou o 
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primeiro relato sobre a natureza do espaço bidimensional, e isso foi feito somente através de 

um raciocínio puro, sem nenhuma interferência ou referência ao mundo físico. 

 

Os elementos é uma obra de grande sofisticação lógica, mas não é um 

trabalho de autoconsciência lógica. O tema de Euclides é a geometria, o 

negócio dele é a prova, e Euclides não foi um matemático disposto a dar um 

passo para trás para pegar a si mesmo no ato de pisar atrás. Que seus 

argumentos eram válidos, ele não tinha dúvidas, mas não tinha qualquer 

interesse no que os tornava válidos (BERLINSKI, 2018, p. 22). 

 

O grande objetivo de Euclides era propor um sistema totalmente livre de qualquer 

suposição que não era reconhecida, que era baseada em intuições, conjecturas e na exatidão. 

De acordo com Berlinski (2018), os treze livros de Euclides compreendem 467 proposições, 

basicamente todo o conhecimento geométrico da obra. Segundo Berlinski (2018),  

 

As proposições nos livros I a IV dizem respeito a pontos, linhas retas, 

círculos, quadrados, triângulos, ângulos retos e retângulos, as formas 

estáveis de arte e da arquitetura. Os livros V a IX desenvolvem uma teoria de 

magnitudes, proporções e números. Os demais livros são dedicados à 

geometria sólida. Cada livro de Os elementos é convincente, mas o mito e a 

memória de Euclides estão nos primeiros quatro livros de seu tratado (p.17). 

 

Dizem que Euclides de Alexandria escreveu pelo menos mais um livro que, 

infelizmente, foi completamente perdido. Nesse livro, Euclides falava sobre cônicas, e 

indicava um estudo de curvas que eram geradas através da intersecção de um plano no cone. 

Mais tarde essa obra foi refeita por Apolônio, que fez progredir as ciências da navegação e da 

astronomia através desses conhecimentos substancialmente.  

 

Entre esses textos encontra-se o Data, que contém o que chamaríamos 

aplicações da álgebra à geometria, sendo apresentados numa linguagem 

estritamente geométrica. Não sabemos quantos destes textos pertencem 

mesmo ao próprio Euclides e quantos são compilações; no entanto, revelam 

em muitas partes uma perspicácia surpreendente. São os primeiros textos 

inteiramente sobre matemática que foram conservados (STRUIK, 1989, p. 

90). 

 

De acordo com Struik (1989), nada é verdadeiramente conhecido sobre a vida de 

Euclides, mas a obra Os Elementos é até hoje uma obra extremamente influente para a 

matemática, definindo o paradigma do que é matemática, ou como se faz matemática; 
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contemplando uma metodologia baseada no método lógico-dedutivo, partindo dos princípios 

mais remotos, que são as definições e axiomas, tornando-se possível deduzir teoremas. 

 

A maior parte da geometria das nossas escolas era retirada, por vezes 

literalmente, de oito ou nove dos treze livros; e a tradição euclidiana ainda 

pesa bastante na nossa instrução elementar. Para o matemático profissional, 

estes livros têm tido sempre um fascínio inelutável (se bem que os seus 

alunos muitas vezes os achem fastidiosos) e a sua estrutura lógica 

influenciou o pensamento científico talvez mais do que qualquer outro texto 

no mundo (STRUIK, 1989, p. 91). 

 

No ano de 2008, Os Elementos de Euclides foi traduzido para língua portuguesa pelo 

professor de matemática Irineu Bicudo, cuja primeira edição foi publicada no ano de 2009 

pela editora UNESP, a qual utilizamos para desenvolver uma breve síntese na seção seguinte, 

buscando-se mostrar ao leitor um pouco da estrutura da obra e como Euclides desenvolve sua 

linha de raciocínio em torno dos axiomas e definições. 

 

3.1 Os Elementos de Euclides 

Considerado um livro de cunho didático, porém sem ter sido essa a intenção de 

Euclides, e reunindo em uma só obra treze capítulos – chamados de livros –, Os Elementos de 

Euclides é desenvolvido em torno de um método axiomático
2
, que inicia cada um de seus 

livros em torno de definições, axiomas ou postulados, de forma a construir o raciocínio 

gradativamente. Assim, os livros de I a VI tratam da geometria plana elementar; os livros de 

VII a IX a teoria dos números; o X os incomensuráveis; e os livros de XI a XIII a geometria 

espacial. 

 

                                                 

2
 O método axiomático consiste em definir um conjunto de proposições desse tipo, assim como os processos de 

demonstração ou as regras de inferência que são permitidas para derivar então os teoremas que daí resultam 

(BLACKBOURN, 1997, p. 33). 
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Figura 7: Fragmento de uma página da 1º edição de Os Elementos 

 

Fonte: STRUIK, 1989, p. 85. 

O livro I começa com vinte e três definições e, em seguida, cinco axiomas/postulados:  

 

1. Fique postulado traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto. 

2. Também prolongar uma reta limitada, continuamente, sobre uma reta. 

3. E, com todo centro e distância, descrever um círculo. 

4. E serem iguais entre si todos os ângulos retos. 

5. E, caso uma reta, caindo sobre duas retas, faça os ângulos interiores e do 

mesmo lado menores do que dois retos, sendo prologadas as duas retas, 

ilimitadamente, encontrarem-se no lado no qual estão os menores do que 

dois retos (EUCLIDES, 2009, p. 98). 

  

 Nesse livro, encontramos 48 proposições, que falam das propriedades dos triângulos, 

teoria das paralelas, áreas de triângulos, quadrados e paralelogramos. Na proposição 47 

encontramos o teorema de Pitágoras: “Nos triângulos retângulos, o quadrado sobre o lado que 

se estende sob o ângulo reto é igual aos quadrados sobre os lados que contêm o ângulo reto” 

(EUCLIDES, 2009, p. 132).  
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Figura 8: Representação euclidiana do teorema de Pitágoras 

 
Fonte: Euclides (2009, p. 133). 

 

 No livro II também encontramos um tratamento à geometria plana, trabalhando os 

paralelogramos no decorrer de quatorze postulados. Inicialmente encontramos as seguintes 

definições: 

 

1. Todo paralelogramo retangular é dito ser contido pelas duas retas que 

contêm o ângulo reto. 

2. E, de toda área paralelogrâmica, um dos paralelogramos, qualquer que 

seja, à volta da diagonal dela, com os dois complementos, seja chamado de 

gnômon (EUCLIDES, 2009, p. 135). 

 

 Na proposição de número 4, podemos encontrar a forma geométrica da famosa 

expressão (a + b)² = a² + 2ab + b², definida como “Caso uma linha seja cortada, ao acaso, o 

quadrado sobre a reta toda é igual aos quadrados sobre os segmentos e também duas vezes o 

retângulo contido pelos segmentos” (EUCLIDES, 2009, p.137). 

 

Figura 9: Representação geométrica euclidiana do quadrado da soma de dois termos 

 
Fonte: Euclides (2009, p. 137). 

 

 Nos livros III e IV Euclides desenvolve um trabalho voltado para as proposições 

referentes a círculos. No livro III ele estabelece 37 proposições, destinadas ao tratamento dos 

círculos, tangentes, secantes, ângulos centrais e ângulos inscritos. Já o livro IV traz 16 
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proposições sobre figuras inscritas e circunscritas em círculos, evidenciando, com essa 

sequência, a excelente ordenação do raciocínio, isto é, em um ele começa trabalhando as 

propriedades do círculo, no outro ele aplica essas propriedades a outras figuras, como é o caso 

do triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, e outros mais.  

 

Figura 10: Pentágono inscrito no círculo 

 
Fonte: Euclides (2009, p. 197). 

 

 Assim, no livro IV encontramos as seguintes definições, todas voltadas ao conceito de 

inscrição e circunscrição no círculo: 

1. Uma figura retilínea é dita estar inscrita em uma figura retilínea, quando 

cada um dos ângulos da figura inscrita toque cada um dos lados daquela na 

qual está inscrita. 

2. E, do mesmo modo, uma figura é dita estar circunscrita a uma figura, 

quando cada lado da circunscrita toque cada ângulo daquele à qual está 

circunscrita. 

3. Uma figura retilínea é dita estar inscrita em um círculo, quando cada 

ângulo da inscrita toque a circunferência do círculo. 

4. E uma figura retilínea é dita estar circunscrita a um círculo, quando cada 

lado da circunscrita seja tangente à circunferência do círculo. 

 5. E um círculo é dito, do mesmo modo, estar inscrito em uma figura, 

quando a circunferência do círculo toque cada lado daquela na qual está 

inscrito. 

6. E um círculo é dito estar circunscrito a uma figura, quando a 

circunferência do círculo toque cada ângulo daquela à qual está circunscrito. 

7. Uma reta é dita estar ajustada em um círculo, quando as extremidades dela 

estejam sobre a circunferência do círculo (EUCLIDES, 2009, p. 187). 

 

No livro V Euclides apresenta 22 definições, que consistem basicamente na teoria das 

proporções de Eudoxo
3
, trazendo conceitos como: magnitude, razão, razão alternada, razão 

inversa, proporção etc. Posteriormente, no livro VI, ele utiliza essa teoria no estudo das 

                                                 

3
 Permitia a comparação de comprimentos irracionais de maneira semelhante à atual multiplicação em cruz.  
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figuras geométricas semelhantes. Como podemos observar nas definições que ele estabelece 

neste último livro: 

 

1. Figuras retilíneas semelhantes são quantas têm tanto os ângulos iguais, um 

a um, quantos lados ao redor dos ângulos iguais em proporção. 

2. E figuras estão inversamente relacionadas quando existam, em cada uma 

das figuras, razões antecedentes e também consequentes. 

3. Uma reta é dita estar cortada em extrema e média razão, quando como a 

toda esteja para o maior segmento, assim o maior para o menor. 

4. Uma altura de toda figura é a perpendicular traçada do vértice até a base. 

5. Uma razão é dita ser composta de razões, quando os tamanhos das razões, 

tendo sido multiplicadas por elas mesmas, façam alguma (EUCLIDES, 

2009, p. 231). 

 

Figura 11: Representação de Figuras semelhantes no triângulo retângulo 

 
Fonte: Euclides (2009, p. 264). 

 No livro VII, Euclides começa a trabalhar a teoria dos números, iniciando com 22 

definições que distinguem vários tipos, como os ímpares, pares, primos e compostos; na 12ª 

definição, por exemplo, ele define um número primo da seguinte maneira: “um número primo 

é o medido por uma unidade só” (EUCLIDES, 2009, p. 269). Assim, no decorrer das 39 

proposições desse livro, ele ainda apresenta o chamado algoritmo de Euclides para achar o 

máximo divisor comum de dois números; e,  na última proposição, ele apresenta uma regra 

para achar o mínimo múltiplo comum de vários números. 

 

Figura 12: Esquema geométrico para encontrar um mínimo múltiplo comum 

 

Fonte: Euclides (2009, p. 297). 
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 O livro VIII desenvolve um trabalho sobre progressões geométricas ao longo de suas 

27 proposições, como podemos observar já na primeira: “caso números, em uma quantidade 

qualquer, estejam em proporção continuada, e os extremos deles sejam primos entre si, são os 

menores dos que têm a mesma razão com eles” (EUCLIDES, 2009, p. 299). No livro IX 

Euclides continua tratando ainda da teoria dos números, trazendo, por exemplo, na proposição 

20: “os números primos são mais numerosos do que toda quantidade que tenha sido proposta 

de números primos” (p. 342), enfatizando assim a ideia de que há infinitos números primos. 

 

Figura 13: Números primos representados por segmentos de retas 

 

Fonte: Euclides (2009, p. 342). 

 

 No livro X, considerado o mais extenso de todos, com 115 proposições, Euclides 

desenvolve o estudo dos números incomensuráveis, ou irracionais, como foi citado 

inicialmente. A exemplo disso, podemos destacar a segunda definição: “retas são 

comensuráveis em potência, quando os quadrados sobre elas sejam medidos pela mesma área, 

e incomensurável, quando para os quadrados sobre elas nenhuma área comum seja possível 

produzir-se” (p. 353). 

 É no livro XI que Euclides inicia o estudo à geometria espacial, com 39 proposições. É 

também nesse livro que ele já apresenta alguns sólidos geométricos regulares, como é o caso 

das definições a seguir: 

 

25. Cubo é uma figura sólida contida por seis quadrados iguais. 

26. Octaedro é uma figura sólida contida por oito triângulos iguais e 

equiláteros. 

27. Icosaedro é uma figura sólida contida por vinte triângulos iguais e 

equiláteros. 

28. Dodecaedro é uma figura sólida contida por doze pentágonos iguais e 

equiláteros e equiângulos (EUCLIDES, 2009, p. 483). 

  

 Dessa forma, como o estudo de Os Elementos deve ser feito de forma gradativa, deve-

se primeiro estudar e compreender o que está estabelecido no livro XI e XII para que assim 
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possamos compreender as demonstrações dos cinco poliedros regulares que Euclides promove 

em seu livro XIII. 

No livro XII de Euclides, ele apresenta como calcular medidas de figuras, como por 

exemplo o estabelecido na 10ª proposição: “Todo cone é uma terça parte do cilindro que tem 

a mesma base que ele e altura igual” (p. 543). Essa proposição é frequentemente encontrada 

nos livros didáticos, inclusive os da atualidade.  

 

Figura 14: Representação geométrica para a demonstração do volume do cone 

 

Fonte: Euclides (2009, p. 543). 

 

Em seu último livro, Euclides analisa, ao longo de 18 proposições, as propriedades dos 

cinco sólidos geométricos regulares citados anteriormente. Nesse estudo, Euclides procura 

estabelecer relações acerca da inscrição no círculo das formas geométricas das faces dos 

poliedros regulares, uma vez que o tetraedro, o octaedro e o icosaedro possuem faces 

triangulares; o cubo, faces quadradas; e o dodecaedro, faces pentagonais. Com isso, para 

demonstrar a inscrição do icosaedro e do dodecaedro na circunferência, ele mostra que “caso 

uma reta racional seja cortada em extrema e média razão, cada um dos segmentos é uma 

irracional, o chamado apótomo” (p.568); e que o lado de um pentágono inscrito numa 

circunferência será irracional, chamado de menor (proposição 11). 

 

Figura 15: Representação do pentágono inscrito na circunferência 

 
Fonte: Euclides (2009, p. 574). 
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Assim, Euclides demonstra que o diâmetro da esfera é uma vez e meia o lado da 

pirâmide contida por ela (proposição 13); o diâmetro da esfera é o dobro do lado do octaedro 

contido por ela (proposição 14); o diâmetro da esfera é o triplo do lado do cubo contido por 

ela (proposição 15); o lado do icosaedro é uma irracional, a chamada menor (proposição 16); 

que o lado do dodecaedro também será uma irracional, o chamado apótomo (proposição 17); e 

que expondo e comparando os lados das cinco figuras entre si, exceto estas, não será possível 

construir outra figura sólida contida por equiláteras e equiângulas (proposição 18). 

 

Figura 16: Comparação entre lados dos sólidos na circunferência 

 

Fonte: Euclides (2009, p. 589). 

 

 Nesse livro de Euclides, não há uma só palavra sobre ele, mas, ao escrevê-lo, 

Euclides encontrou uma maneira de impor sua personalidade poderosa sobre 

proposições dispersas de geometria e, impondo-se a elas, criou uma imensa 

estrutura, um espaço lógico, um mundo em que existe crescimento, forma e 

dependências íntimas entre as partes, algo muito grande mas não 

avassalador: Os elementos em si é o transbordamento de uma mente singular 

e determinada, impressa em papel ou papiro (BERLINSKI, 2018, p.13). 

  

 De acordo com Berlinski (2018), Os elementos de Euclides é considerado o mais bem-

sucedido livro didático de matemática, tendo sobrevivido por mais de 2 mil anos, e que 

representa uma realização incomum. Segundo ele “Ninguém jamais encontrou uma maneira 

melhor de apresentar os elementos da geometria plana; nenhum professor razoável poderia 

pensar em um substituto” (p.13).  
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Figura 17: Capa da edição em língua portuguesa de Os Elementos, trad. Irineu Bicudo. 

 

Fonte: Imagem nossa. 

 

3.2 O modelo euclidiano 

 

As leis da natureza não são senão os 

pensamentos matemáticos de Deus. 

Euclides de Alexandria 

 

 Euclides é considerado o pai da geometria, não por ter sido a primeira pessoa a 

estudar esse campo da matemática, mas pelas inúmeras contribuições do seu livro Os 

Elementos para o desenvolvimento dos estudos em torno dela. Nos seis primeiros livros, por 

exemplo, voltados para o estudo da geometria plana, ele começou por afirmações básicas que, 

em linguagem geométrica, são chamadas de axiomas ou postulados e, a partir daí, provou 

outras proposições, que passaram a ser conhecidas por teoremas. Assim, Euclides construiu e 

organizou todo o conhecimento geométrico conhecido até então em função desses axiomas e 

noções comuns, as chamadas definições. Essa marcante metodologia é constantemente notada 

no decorrer do seu livro, e hoje é conhecida por modelo euclidiano. Segundo Fiorentini 

(1995) 

 

O modelo euclidiano caracteriza-se pela sistematização lógica do 

conhecimento matemático a partir de elementos primitivos (definições, 

axiomas, postulados). Essa sistematização é expressa através de teoremas e 

corolários que são deduzidos dos elementos primitivos (p. 05). 
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 Notadamente, para o desenvolvimento lógico da geometria é necessário um pequeno 

número de princípios, simples e fundamentais, os chamados axiomas. De acordo com Struik 

(1989), “o tratamento de Euclides baseia-se numa dedução estritamente lógica de teoremas, 

de um conjunto de definições, postulados e axiomas” (p. 91). Para Berlinski (2018), a 

geometria euclidiana é uma teoria considerada a primeira na história humana, sendo que o 

modelo de uma teoria consiste em estruturas nas quais as teorias são satisfeitas.  

 É importante destacar que não foi Euclides o criador desse sistema axiomático. Struik 

(1989) relata que, por volta de 430 a.C., um grupo de homens críticos, os chamados sofistas, 

menos preocupados com a tradição, “abordavam problemas de natureza matemática, como 

parte de uma investigação filosófica do mundo natural e moral, desenvolvendo uma 

matemática mais no espírito da compreensão que da utilidade” (p. 75). Struik (1989) ainda 

relata que no estudo de um problema central na matemática grega 

 

Hipócrates demonstrou que os matemáticos gregos da idade de ouro da 

Grécia possuíam um sistema ordenado de geometria plana, em que o 

princípio da dedução lógica (apagoge), que permitia inferir uma afirmação a 

partir de outra, tinha sido inteiramente aceite. Era o início da axiomática, 

como é indicado pelo nome do livro supostamente escrito por Hipócrates, 

Elementos (Stoicheia), que é o título de todos os tratados axiomáticos 

gregos, incluindo o de Euclides (STRUIK, 1989, p. 75 – 76). 

  

 Ainda de acordo com Struik (1989), a obra de Hipócrates, citada acima, “já se situa 

naquilo a que podíamos chamar tradição euclidiana; no entanto, precede Euclides em mais de 

um século” (p. 76). Dessa forma, os primeiros relatos de um sistema axiomático que 

caracteriza o modelo euclidiano remontam à Grécia antiga, muito antes de Euclides, contendo 

essas estruturas que utilizam uma forma estrita de regras para a inferência lógica e dedutiva 

para construir um corpo de verdades, sempre a partir dos axiomas ou postulados, os 

pressupostos iniciais. Segundo Eves (2004), 

 

Em algum momento entre Tales, 600 a.C., e Euclides, 300 a.C., rematou-se a 

noção de discurso lógico como uma sequência de deduções rigorosas a partir 

de algumas suposições iniciais explicitamente enunciadas. Esse processo, o 

chamado método postulacional, tornou-se a verdadeira essência da 

matemática moderna; indubitavelmente, grande parte do desenvolvimento da 

geometria segundo esse modelo deve-se aos pitagóricos. Sem dúvida uma 

das maiores contribuições dos gregos primitivos foi o desenvolvimento desse 

método de raciocínio postulacional (p. 115).  
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 Esse antigo método tem sobrevivido e contribuído para o desenvolvimento de 

diferentes campos da ciência, sendo estudado e até mesmo aperfeiçoado por diversos 

matemáticos, dentre os quais destacamos o nome do professor David Hilbert (1862 – 1943), o 

qual escreveu o livro Grundlagen der geometrie, que, de acordo com Struik (1989), “faz uma 

análise dos axiomas em que a geometria euclidiana se baseia e explica como a pesquisa 

axiomática moderna é capaz de melhorar as realizações dos gregos” (p. 293). Assim, o 

modelo euclidiano tem registrado contribuições nos mais diferentes contextos da humanidade, 

acompanhando o pensamento matemático e a base para a argumentação de outras ciências. 

Para Santos e Nacarato (2014), 

 

Apesar da abstração, o modelo euclidiano tornou-se uma referência tanto no 

campo da ciência como no do ensino. [...] Tal credibilidade se deve à 

consistência do seu método dedutivo, com os axiomas, os postulados e os 

teoremas. Ela tornou-se referência como um modelo teórico e, 

consequentemente, um paradigma tanto para a matemática quanto para 

outras ciências. Nas escolas, o modelo euclidiano também foi muito 

utilizado. Aliás, grande parte dos conhecimentos que temos está pautada nele 

(p. 14). 

  

 Podemos então perceber que o modelo euclidiano tem desempenhado um importante 

papel não somente para a matemática, mas também para outras ciências que, a partir de sua 

estruturação e argumentação lógica, tem servido de base para a compreensão de outros 

conceitos, característica marcante do livro de Euclides. A exemplo disso, destacamos aqui 

uma fala de Abraham Lincoln, um dos mais famosos presidentes norte-americanos de todos 

os tempos, registrada no livro Six months in the White House with Abraham Lincoln: The 

story of a picture, publicado no ano de 1866 por Francis Bicknell Carpenter: 

 

Durante meus estudos de direito, constantemente me deparava com a palavra 

demonstrar. Inicialmente achei que compreendia seu significado, mas logo 

percebi que não. Me perguntei: o que faço quando demonstro mais do que 

quando penso ou provo? Como que demonstração difere de qualquer outra 

prova? 

Eu consultei o dicionário Webster. Ele falava de uma “certa prova”, “uma 

prova além da possibilidade de dúvida”; mas eu não podia formar nenhuma 

ideia do tipo de prova que ela era. Pensei que diversas coisas eram provadas 

além da possibilidade da dúvida, sem recurso para nenhum processo 

extraordinário de razão, ao menos, como eu considerava que demonstração 

seria. Eu consultei todos os dicionários e livros de referência que pude 

encontrar, mas sem melhores resultados. Você poderia muito bem ter 

definido azul para um cego. 

Afinal, eu disse, “Lincoln, você nunca será um advogado se não 

compreender o que demonstrar significa”; E eu larguei meu curso em 
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Springfield, voltei para a casa dos meus pais e fiquei lá até poder fazer 

qualquer proposição nos seis livros de Euclides que tinha. Eu então descobri 

o que “demonstrar” significa e voltei para os meus estudos de direito 

(CARPENTER, 1866, p. 313 – 314, tradução nossa
4
). 

  

 Em sua fala, Lincoln diz que existe uma palavra demonstração que significa provar 

sem nenhuma dúvida, e cita o livro de Euclides como caminho para compreender o real 

significado dessa palavra, evidenciando assim que ele utilizou o sistema lógico de Euclides na 

construção de seus argumentos. Dessa forma, devemos pensar em como podemos 

rigorosamente provar determinadas proposições, estando de uma forma moderna, porém 

essencialmente, estudando o que Euclides estabeleceu, com a certeza de que quando 

afirmamos algo podemos realmente prová-lo, o que é na verdade um pouco das ideias mais 

fundamentais da matemática. Carpenter (1866) considera o relato de Lincoln de grande valia 

para incitar as pessoas a estudar essa clássica e paciente cultura matemática que a maioria das 

mentes necessita. Segundo ele: 

 

Nenhum homem pode falar bem, a menos que seja capaz de, em primeiro 

lugar, definir para si mesmo o que está falando. Euclides, bem estudado, 

libertaria o mundo de metade de suas calamidades, banindo metade do 

absurdo que agora o ilude e amaldiçoa. Eu sempre soube que Euclides seria 

um dos melhores livros para colocar no catálogo da Sociedade de Panfletos, 

se eles conseguissem fazer com que as pessoas o lessem, seria maravilhoso 

(CARPENTER, 1866, p. 315, tradução nossa
5
). 

  

                                                 

4
 In the course of my law-reading, I constantly came upon the word demonstrate. I thought at first that 

I understood its meaning, but soon became satisfield that I did not. I said to myself, “What do I mean 

when I demonstrate more than when I reason or prove? How does demonstration differ from any other 

proof?”  

I consulted Webster‟s Dictionary. That told of “certain proof”, “proof beyond the possibility of 

doubt”; but I could form no idea what sort of proof that was. I thought a great many things were 

proved beyond a possibility os doubt, without recourse to any such extraordinary processo of 

reasoning as I understood “demonstration” to be. I consulted all the dictionaries and the books os 

reference I could find, but with no better results. You might as well have defined blue to a blind man.  

At last I said, “Lincoln, you can never make a lawyer if you do not understand what demonstrate 

means”; and I left my situation in the Springfield, went home to my father‟s house, and stayed there 

till I could give any proposition in the six books of Euclid at sight. I then found out what 

“demonstrate” means, and went back to my law-studies.  
5
 No man can talk well unless he is able first of all to define to himself what he is talking aboult. 

Euclid, well studied, would free the world of half its calamities, by banishing half the nonsense which 

now deludes and curses it. I have often thought that Euclid would be one of the best books top ut on 

the catalogue of the Tract Society, if they could only get people to read it. It would be a means of 

grace. 
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 O modelo estabelecido por Euclides ofereceu um sistema exato de suposições e 

deduções que acabou sendo utilizado em outras áreas devido à sua capacidade historicamente 

comprovada em estabelecer verdades a partir dessas suposições previamente aceitas. Para 

alguns pesquisadores, o modelo euclidiano foi substituído no final da década de 1950, no 

currículo brasileiro – com a institucionalização do Movimento da Matemática Moderna –, por 

propostas mais modernas. De acordo com Fiorentini (1995), até o final da década de 1950 o 

ensino de matemática no Brasil caracterizava-se pela ênfase às ideias e formas da matemática 

clássica, sobretudo ao modelo euclidiano e à concepção platônica de matemática. Quanto a 

essa última forma, Fiorentini (1995) define como: 

 

A concepção platônica de Matemática, por sua vez, caracteriza-se por uma 

visão estática, a-histórica e dogmática das ideias matemáticas, como se essas 

existissem independentemente dos homens. Segundo essa concepção 

inatista, a Matemática não é inventada ou construída pelo homem. O homem 

apenas pode, pela intuição e reminiscência, descobrir as ideias matemáticas 

que preexistem em um mundo ideal e que estão adormecidas em sua mente 

(FIORENTINI, 1995, p. 06). 

  

 Para Fiorentini (1995), nesse período acreditava-se que a possibilidade de melhoria 

para o ensino de matemática se devia, quase que exclusivamente, a um melhor estudo por 

parte do professor ou por parte dos formuladores de currículos, do próprio conteúdo de 

matemática visto em uma dimensão acentuadamente técnica e formal, em que o modelo 

euclidiano tinha papel fundamental. Portanto, assim como o Movimento da Matemática 

Moderna teve sua parcela de contribuição na história do ensino da matemática, com o 

decorrer do tempo a geometria e a matemática progrediram, e continuarão progredindo, novas 

descobertas foram feitas e novos tipos de geometria foram desenvolvidas. Nosso 

conhecimento de matemática se expandiu enormemente, mas o modelo de Euclides continua 

importante como sempre. 
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CAPÍTULO IV 

O MOVIMENTO DA MATEMÁTICA MODERNA 

 

No início da década de 1960, quando as primeiras ideias acerca do Movimento da 

Matemática Moderna chegaram ao Brasil, os programas das disciplinas já vinham sofrendo 

diversas alterações devido a uma série de descontentamentos com o quadro da educação do 

país. Nesse período, com o grande desenvolvimento dos setores da indústria, o Brasil, que era 

basicamente um país agrícola, viu-se diante da necessidade de uma educação voltada para o 

mercado de trabalho. De acordo Burigo (1989), na visão de Juscelino Kubitschek, o então 

presidente da república, a necessidade de superar o academicismo em favor de um ensino 

mais prático era fundamento para adequar o Ensino Médio ao mercado de trabalho criado pela 

industrialização.  

Ainda de acordo com a autora, em julho de 1959, no III Congresso Brasileiro de 

ensino de matemática, o qual foi realizado no Rio de Janeiro, “já sob a  influência da 

reestruturação da disciplina produzida nos últimos cem anos e que se refletiria no Movimento 

da Matemática Moderna, votou-se pela necessidade de reestudar as próprias denominações 

„Aritmética, Álgebra, Geometria‟” (BURIGO, 1989, p. 48). Assim, o MMM encontrou o 

Brasil em um período em que o sistema de educação do país buscava melhorias para o ensino 

de matemática, a fim de suprir as necessidades surgidas com o crescente aumento nos setores 

da indústria, fato que, posteriormente, favoreceu a sua implantação. Segundo Burigo (1989), 

 

A primeira justificativa era a da necessidade, do ponto de vista do 

crescimento da economia, de um número maior de cientistas e técnicos, e 

com uma melhor qualificação. A segunda era a da necessidade de uma 

formação científica moderna mínima para os cidadãos em geral, como 

condição de integração a uma sociedade crescentemente tecnologizada (p. 

76).  

 

Assim, sob a forte influência do professor Osvaldo Sangiorgi, o qual foi responsável 

por liderar o MMM no Brasil, a matemática Moderna começou a ser introduzida no país. Ele 

participou, na década de 1960, de um seminário de verão na Universidade do Kansas, tendo 

contato com renomados matemáticos, como George Springer, que, no ano seguinte no Brasil, 

o ajudou a difundir o MMM em um curso de aperfeiçoamento organizado pelo próprio 

Osvaldo Sangiorgi. De acordo com Oliveira, Silva e Valente (2011), esse curso resultou na 

criação do Grupo de Estudos do Ensino da Matemática – GEEM, cuja proposta era escrever 
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livros-texto, realizar congressos, simpósios e cursos relativos ao Movimento da Matemática 

Moderna para professores. De acordo com Burigo (1989), 

O grande impulso, entretanto, o marco decisivo para a constituição do 

movimento da matemática moderna no Brasil, que permitiu a divulgação 

ampla da nova proposta para além de círculos restritos de educadores e a 

realização de experiências apoiadas numa discussão articulada foi, sem 

dúvida, a criação do GEEM (Grupo de Estudos do Ensino da Matemática), 

em São Paulo (p.104). 

 

 Burigo (1989) ressalta que foram alguns dos alunos desse curso os primeiros 

professores a desenvolver experiências acerca da matemática Moderna no ensino secundário 

em São Paulo. Com isso, já no ano seguinte, em julho de 1962, no IV Congresso Brasileiro de 

Ensino de Matemática, realizado em Belém do Pará, o GEEM divulgou sua proposta de 

"Assuntos Mínimos para um Moderno Programa de Matemática para o Ginásio e para o 

Colégio", contribuindo com a difusão da matemática Moderna naquele meio, caracterizando 

assim um dos principais meios de divulgação do MMM pelo Brasil. Segundo Burigo (1989), 

 

A divulgação da matemática moderna não foi, portanto, resultado direto da 

decisão de algum gabinete. A dimensão que esse processo adquiriu só pode 

ser explicada pela existência de um movimento, que envolveu a articulação 

de grupos de professores secundários e universitários, a realização e debate 

de experiências concretas de ensino, a publicação de textos para professores 

e alunos, a construção de um discurso adaptado à realidade local (p. 177). 

 

Ainda acerca do processo de divulgação do MMM no Brasil, diversos fatores apontam 

a colaboração do regime militar vivido pelo país àquela época, uma vez que tal assunto seria 

livre da censura. Para Oliveira, Silva e Valente (2011, p. 39), “a divulgação de atividades que, 

alegadamente, favoreciam o desenvolvimento do país ia ao encontro dos interesses da 

ditadura militar”, o que indica que o Movimento, mesmo que de forma indireta, acabou 

preenchendo as lacunas das manchetes censuradas. Os autores supracitados ainda sugerem 

que, por conta do regime militar, instaurado em 1964, os grupos de pesquisa também eram 

objeto de vigilância, e que “eram frequentes a presença de informantes nas reuniões do 

GEEMPA” (p. 52). 

Segundo Oliveira, Silva e Valente (2011), o GEEM chegou a ser considerado órgão de 

utilidade pública em 1963, pela lei 2663/63; e considera a sua criação como um marco na 

história do Movimento da Matemática Moderna no Brasil, pois as ações do grupo alcançaram 

repercussão nacional, não somente pela participação no IV Congresso, mas também pelos 

inúmeros eventos que ele organizou posteriormente, como foi o caso do V Congresso 
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Brasileiro de Ensino de Matemática, realizado em São José dos Campos. Segundo Zaleski 

Filho (2013),  

 

Em 1965, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo lança uma 

sugestão para um roteiro de programas de matemática influenciados pela 

matemática Moderna e, em 1966, é organizado o 5º Congresso Brasileiro de 

Ensino da Matemática no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, onde 

foi aceita a proposta sobre a implantação da matemática Moderna em todo o 

Brasil (p. 134). 

  

 É importante ressaltar que o GEEM recebeu o apoio de diversos órgãos públicos para 

a realização de suas atividades. Oliveira, Silva e Valente (2011) relatam que a articulação com 

esses órgãos, com a imprensa e com as editoras possibilitou que as ações do grupo tivessem 

ressonância nacional, fazendo com que a sua versão da matemática moderna fosse a mais 

divulgada. De acordo com Burigo (1989), o GEEM contou, desde o início, com formas de 

apoio oficial, fato que garantiu não apenas a viabilidade financeira das suas atividades, mas 

também contribuiu para a ampliação da divulgação e até mesmo para a legitimação social do 

seu trabalho. 

 Durante o processo de institucionalização do MMM no Brasil, surgiram também 

outros grupos além do GEEM. Oliveira, Silva e Valente (2011) citam, por exemplo, o 

NEDEM, de iniciativa de Osny Dacol, como grande disseminador das propostas da 

matemática Moderna no Estado do Paraná; e o GEEMPA, em Porto Alegre, no Estado do Rio 

Grande do Sul. Porém, assim como surgiram esses grupos adeptos da Matemática Moderna 

difundida por Sangiorgi, também surgiram grupos que não concordavam com a metodologia 

do Movimento, ou que defendiam o ensino tradicional. De acordo com Burigo (1989), desde 

o I Congresso Nacional de Ensino de Matemática, também houve reivindicações para a 

participação dos professores na elaboração dos programas das disciplinas. Segundo Oliveira, 

Silva e Valente (2011): 

 

As declarações indicam a existência de um núcleo de oposição à matemática 

moderna no Rio de Janeiro e, em especial, no Colégio Pedro II. Essa 

oposição pode ser entendida como a defesa de um ensino de matemática 

tradicional praticado numa instituição de prestígio, mas pode também ser 

compreendida como a expressão de um conflito entre um grupo que detinha, 

até a LDB de 1961, o poder de ditar os programas do ensino secundário e um 

grupo que se constitui, a partir de São Paulo, como porta-voz de uma 

proposta modernizadora e da promessa de um ensino mais eficaz (p. 46).  
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 Fatos como este podem estar ligados ao fracasso do MMM, como muitos 

pesquisadores consideram esse Movimento, pois de acordo com Zaleski Filho (2013), além 

dos exageros cometidos, não eram levados em consideração a realidade e a formação dos 

professores. Ainda de acordo com ele, “pais viam os cadernos dos filhos e não sabiam como 

ajudá-los, pois, não conseguiam fazer relações com a matemática da „tabuada‟ e das 

„operações‟” (p. 135). Assim, o Movimento da Matemática Moderna começou a apresentar 

uma série de insatisfações, das quais podemos destacar o tratamento dado à geometria que, 

por sua vez, passou a ter seu ensino baseado na linguagem algébrica. De acordo com Leme da 

Silva, “pensar sobre geometria, assim como sobre o ensino de geometria, significa trata-la por 

meio das estruturas algébricas” (p.70). 

 

4.1 O ensino de geometria durante o Movimento 

 

 Morris Kline (1908 – 1992) foi um professor, historiador e matemático norte-

americano. Escreveu diversos livros, mas tornou-se mais conhecido por seu trabalho 

relacionado ao ensino de matemática. Destacamos aqui a sua obra O fracasso da matemática 

moderna, cuja primeira edição foi publicada no Brasil no ano de 1976, traduzida por Leonidas 

Gontijo de Carvalho. Com a publicação desse livro, Kline causou grande repercussão no 

mundo inteiro devido à sua visão negativa acerca do Movimento da Matemática Moderna, 

que ele trata como fracasso. Com isso, alguns pesquisadores do MMM têm se empenhado em 

desenvolver estudos sobre esse Movimento a fim de afastar essa visão de Kline. No nosso 

caso, buscamos expor algumas ideias defendidas por ele e por outros pesquisadores acerca do 

tratamento da geometria euclidiana durante a Matemática Moderna no Brasil. 

 Sabemos que o Movimento da Matemática Moderna constitui um marco na educação, 

que trouxe diversas reformas ao currículo, com novas propostas e novas metodologias. Essas 

ideias foram bastante influentes e a geometria euclidiana foi gradualmente deixada de ser 

ensinada nas escolas, pois, de acordo com Kline (1976), o método tradicional de ensinar 

resulta basicamente em um único tipo de aprendizagem: memorização. Kline (1976) ainda 

ressalta que um ano após o estudo de álgebra, o currículo tradicional passa para a geometria 

euclidiana, momento em que a matemática se torna subitamente dedutiva e “o texto começa 

com definições das figuras geométricas e com axiomas ou asserções que presumivelmente são 

„obviamente verdadeiros‟ acerca das figuras” (p. 21). Segundo ele, 
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Eles provam depois teoremas aplicando o raciocínio dedutivo aos axiomas. 

Os teoremas seguem um e outro numa sequência lógica; quer dizer, as 

demonstrações dos teoremas posteriores dependem das conclusões já 

estabelecidas nos anteriores. Esta mudança repentina de álgebra mecânica 

para geometria dedutiva certamente transtorna a maioria dos alunos. Até 

então, em seu estudo de matemática, não aprenderam o que “demonstração” 

é e tem que estar senhor deste conceito além da aprendizagem da própria 

matéria (KLINE, 1976, p. 21). 

 

Para Santos e Nacarato (2014), quando o ensino de geometria no Brasil recebeu a 

influência da matemática Moderna, este passou a ter uma ênfase principal na linguagem, o 

que dificultava a compreensão dos conceitos. Para esses pesquisadores, até os professores 

encontravam dificuldades para ensinar os conteúdos, devido à complexidade associada. 

Segundo Leme da Silva (2008, p. 70), “o MMM propõe a unificação da matemática a partir 

das estruturas, em particular, das estruturas algébricas”, fazendo com que o pensar sobre 

geometria e seu ensino implique no tratamento por meio das estruturas algébricas. Segundo 

Fiorentini (1995): 

 

O ensino, de um modo geral, continua sendo acentuadamente autoritário e 

centrado no professor que expõe/demonstra rigorosamente tudo no quadro-

negro. O aluno, salvo algumas poucas experiências alternativas, continua 

sendo considerado passivo, tendo de reproduzir a linguagem e os raciocínios 

lógico-estruturais ditados pelo professor (p. 14). 

 

Em depoimento registrado no artigo O ensino de geometria durante o movimento da 

matemática moderna no Brasil: análise do arquivo pessoal de Sylvio Nepomuceno, de Leme 

da Silva e Oliveira (2006), Sylvio Nepomuceno 
6
 fala sobre as mudanças que ocorreram em 

sua prática docente no ensino de geometria após a apropriação do Movimento da Matemática 

Moderna: 

 

Um exemplo de mudança era quanto à geometria, que antes era muito 

axiomática, ela começava na 7ª série, com ponto, reta, plano, axiomas e 

teoremas, e, depois do MMM, ele percebeu que os alunos não entendiam a 

axiomatização desenvolvida na geometria e que o MMM pregava que só era 

para ensinar o que os alunos tinham condições de entender, o MMM era uma 

nova maneira de ensinar, não novos conteúdos. Ele ainda ressalta que o 

GEEM ministrava cursos sobre conteúdos matemáticos, de matemática pura, 

mas não dizia o que deveria ser ensinado, depois, era papel do professor 

fazer a triagem (LEME DA SILVA e OLIVEIRA, 2006, p. 4155). 

 

                                                 

6
 Sylvio Nepomuceno foi professor de Matemática no período do MMM. Participou no ano de 1961 do curso 

ministrado por Osvaldo Sangiorgi e frequentou o GEEM.  
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 Dessa forma, o Movimento da Matemática Moderna trouxe diversos desafios ao 

público envolvido na educação brasileira, desde pais, alunos, professores e até mesmo 

pesquisadores da área. Notadamente, a metodologia difundida com o Movimento acabou não 

agradando a todos, influenciando, para alguns pesquisadores, o abandono do ensino de 

geometria no Brasil e outras consequências que são observadas até os dias atuais, por 

exemplo, o fato de seus conteúdos serem tratados somente ao final do livro didático, fazendo 

com que estes muitas vezes deixem de ser vistos.  

 

4.1.1 O tratamento da geometria nos livros didáticos de Osvaldo Sangiorgi 

 

 De acordo com Oliveira, Silva e Valente (2011), os livros didáticos são apontados 

como principais instrumentos de divulgação do Movimento da Matemática Moderna no Brasil 

por dois motivos: “porque alcançavam os municípios mais afastados dos grandes centros, 

onde os professores não tinham outras oportunidades de acesso às informações sobre o 

movimento; porque tinham um impacto quase que direto e imediato sobre a sala de aula” (p. 

33). Assim, além de servir como meio de divulgação, eles detinham de grande influência na 

sala de aula, sendo este o principal motivo para investigarmos o tratamento que foi dado à 

geometria, uma vez que diversos pesquisadores afirmam que os conteúdos de geometria 

estavam deixando de ser ensinados e muitas vezes sendo tratados nos últimos capítulos dos 

livros. Contudo, segundo Santos e Nacarato (2014): 

 

Os livros didáticos existentes naquela época traziam os conteúdos 

geométricos nos capítulos finais. Isso, de certa forma, contribuiu para que o 

ensino desse conteúdo se tornasse bastante insatisfatório, provocando o seu 

abandono pela escola (p.14). 

  

 Para Leme da Silva (2008), o primeiro livro didático com as propostas da matemática 

Moderna foi publicado por Osvaldo Sangiorgi, principal nome do MMM no Brasil. De acordo 

com essa pesquisadora, o livro foi destinado à 1ª série ginasial, que corresponde ao atual 6° 

ano do ensino fundamental, sendo os livros para as demais séries publicadas posteriormente e 

de forma gradual. Em análise desses livros, essa pesquisadora sugere não ter encontrado um 

posicionamento claro de Sangiorgi quanto ao tratamento da geometria, notando que este 

explora aplicações com postulados, desenvolvendo a geometria dedutiva, porém também 

desenvolve o estudo das transformações geométricas, que é um dos fatos mais marcantes da 

matemática Moderna. Ela ainda complementa que: 
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Em relação ao ensino de geometria, das lideranças nacionais e internacionais 

do MMM, podemos dizer que Sangiorgi não assume uma postura radical. 

[...] Sangiorgi incorpora à sua obra os elementos característicos dos 

diferentes posicionamentos. Não abandona a geometria euclidiana, nem a 

dedutiva, mas acrescenta novos postulados, uma geometria exploratória. 

Também não se posiciona partidário da geometria desenvolvida pelas 

transformações geométricas, mas não deixa de reservar um espaço a tal 

abordagem. Enfim, sua apropriação vai no sentido de conjugar, reunir, e não 

na direção de posicionamentos polêmicos (LEME DA SILVA, 2008, p. 91). 

  

 Assim, os primeiros livros didáticos utilizados durante o Movimento da Matemática 

Moderna, de Osvaldo Sangiorgi, não demonstram abandono da geometria euclidiana, mas 

uma tentativa de adaptação gradual às novas propostas. 
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CAPÍTULO V 

O PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO 

 

 O Programa Nacional do Livro Didático, também conhecido por PNLD, é o mais 

antigo programa voltado à distribuição de livros didáticos aos estudantes da rede pública de 

ensino no Brasil. Foi criado por meio da Lei nº 93, de 21 de dezembro de 1937, a qual cria o 

Instituto Nacional do Livro. Ao longo dos anos, o programa foi aperfeiçoando-se, tendo 

diferentes nomes e formas de atuação. Hoje, o PNLD continua voltado à educação básica, 

cuja única exceção é a educação infantil, que ainda não dispõe desses guias. 

 No Brasil, o Ministério da Educação (MEC) já desenvolveu cinco guias dos livros 

didáticos para o ensino médio, o primeiro elaborado no ano de 2005 para auxiliar os 

professores na escolha dos livros didáticos para o triênio 2006-2008. Desde então o MEC tem 

desenvolvido esses guias para auxiliar o professor na hora de escolher o livro didático que 

será adotado pela escola durante o período estabelecido, uma vez que este traz uma resenha 

das obras aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático. De acordo com Brasil 

(2017), essas resenhas possuem estrutura uniforme, contendo descrição, sumário de cada obra, 

e até mesmo a avaliação das principais características delas, permitindo ao professor encontrar 

subsídios para um melhor aproveitamento do trabalho pedagógico. 

 Com isso, procuramos neste capítulo desenvolver uma investigação quantitativa das 

edições dos guias de livros didáticos do PNLD para o ensino médio, buscando identificar o 

número de obras que foram aprovadas a cada edição do PNLD, quantas dessas trabalharam os 

conteúdos da geometria espacial, os poliedros de Platão, o recurso de comprovação 

matemática por meio de demonstrações e investigações axiomáticas, e a própria linguagem 

empregada, pois, como vimos no Capítulo 2, um fato marcante do Movimento da Matemática 

Moderna foi a valorização excessiva da linguagem algébrica, que acabava dificultando a 

compreensão dos conceitos. 

 Assim, esses resultados definiram os livros didáticos que estão analisados no capítulo 

seguinte, onde buscamos compreender de que maneira o conteúdo dos poliedros de Platão  

está sendo explorado nos livros didáticos que foram aprovados pelo PNLD para o ano de 

2018, promovendo uma relação com as teorias abordadas em nossa fundamentação teórica,  

procurando indícios do tratamento dado aos poliedros explorados por Euclides; relações com 

as propriedades e representações mitológicas estabelecidas por Platão em torno desses 

sólidos; e possíveis influências do Movimento da Matemática Moderna. 

http://www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/124-livro-didatico?download=10820:decreto-n93-de-21-de-dezembro-de-1937
http://www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/124-livro-didatico?download=10820:decreto-n93-de-21-de-dezembro-de-1937
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5.1 Catálogo do Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio: PNLEM/2006 

 

À época conhecido como Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio  

(PNLEM), o primeiro guia de livros didáticos de matemática publicado no Brasil para o 

Ensino Médio, traz a síntese de onze obras que foram avaliadas e aprovadas pelo programa: 

 

1. Matemática, de Adilson Longen; 

2. Matemática, de Edwaldo Roque Bianchini e Herval Paccola; 

3. Matemática, de Luíz Roberto Dante; 

4. Matemática, de Manoel Rodrigues Paiva; 

5. Matemática, de Maria José Couto de Vasconcelos Zampiro, Maria Terezinha 

Scordamaglio e Suzana Laino Cândido; 

6. Matemática, de Oscar Augusto e Guelli Neto; 

7. Matemática: Ensino Médio, de Kátia Cristina Stocco Smole, Maria Ignez de Sousa 

Vieira e Rokusaburo Kiyukawa; 

8. Matemática: Aula por Aula, de Claudio Xavier da Silva e Benigno Barreto Filho; 

9. Matemática: Ciência e Aplicações, de Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, Hygino Hugueros 

Domingues, Roberto Périgo, David Mauro Degenszajin e Nilze Silveira de Almeida; 

10. Matemática no ensino médio, de Márcio Cintra Goulart; 

11. Matemática: uma atividade humana, de Adilson Longen. 

 

A primeira coleção, de Adilson Longen, Matemática, foi a que mais nos chamou a 

atenção, pois ela destina, em seu segundo volume, um capítulo intitulado Geometria: 

conceitos primitivos e postulados, ao tratamento do recurso em questão. Também em seu 

segundo volume ele destina um capítulo ao tratamento dos poliedros, porém síntese dessa 

obra não faz menção aos poliedros de Platão, o que indica a sua omissão. Percebemos também 

que o autor concentra a geometria euclidiana também no segundo volume. De acordo com 

Brasil (2005), a linguagem é considerada clara e acessível, destacando-se, nesse sentido, os 

textos históricos. 

Na síntese da coleção de Bianchini e Paccola, Matemática, não encontramos indícios 

do uso de axiomas ou demonstrações, chamando atenção para o fato de que ela apresenta 

muitas proposições matemáticas sem justificativa nem discussões sobre a possibilidade de se 

demonstrar o que está enunciado. Brasil (2005) considera a linguagem empregada clara, 
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porém cita que há inadequações na caracterização dos sólidos geométricos. Além disso, 

percebemos que o tratamento dos poliedros se limita ao estudo dos prismas e das pirâmides.  

A terceira coleção, também denominada Matemática, de autoria de Luiz Roberto 

Dante, não apresenta em sua síntese nenhum indício de exploração axiomática ou de qualquer 

tipo de demonstração no tratamento da geometria espacial. Percebemos que no sumário do 

terceiro volume o autor explora os poliedros de forma mais abrangente que os autores citados 

anteriormente, dividindo-os em: convexos e não-convexos, e regulares; porém, não há 

referência aos poliedros de Platão. Brasil (2005) considera a linguagem clara, mas chama a 

atenção ao fato de haver, no segundo volume da coleção, excesso no uso da simbologia da 

teoria dos conjuntos na apresentação de propriedades da geometria espacial. 

Na síntese da coleção de Manoel Rodrigues Paiva, Matemática, a quarta da sequência, 

também não encontramos indícios de axiomas, postulados ou demonstrações no tratamento 

dos poliedros, verificando que o autor aborda esse conteúdo em um contexto geral, mais 

especificamente no segundo volume da coleção. Para Brasil (2005), a linguagem é 

considerada clara e adequada ao público. 

De acordo com Brasil (2005), a coleção Matemática, de Maria José Zampiro, Maria 

Terezinha Scordamaglio e Suzana Cândido, apresenta uma linguagem simples e de fácil 

compreensão, que se preocupa em esclarecer o significado e, em alguns casos, a etimologia 

das palavras. A coleção também aborda os poliedros em um capítulo juntamente com as 

figuras planas, no seu segundo volume, porém não faz menção aos poliedros de Platão. Nessa 

síntese também não encontramos indícios da exploração dos axiomas ou postulados. Relata-se 

que há um excesso de validações empíricas, sem provas matemáticas, o que pode induzir o 

aluno a conclusões falsas. 

 Na análise da síntese da coleção Matemática, de Oscar Augusto e Guelli Neto, a qual é 

elogiada devido à rica exploração da história da matemática na introdução dos conteúdos, não 

há referência ao uso dos axiomas, ou demonstrações, caracterizando-se pela ênfase na 

apresentação de regras, propriedades e algoritmos que, em muitos casos, são apresentados 

sem justificativa.  Verificamos também que a coleção não aborda os poliedros em nenhum dos 

três volumes. De acordo com Brasil (2005), a linguagem dessa coleção é clara e acessível. 

 A sétima coleção, Matemática: Ensino Médio, de Katia Stocco, Maria Ignez Vieira e 

Rokusaburo Kiyukawa, é mais uma que não contém o conteúdo dos poliedros de Platão, 

apresentando um breve estudo dos poliedros em geral no segundo volume, porém um fator 

interessante é que a coleção traz um apêndice com moldes de sólidos geométricos, o que 
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indica uma preocupação dos autores com tal conteúdo. Brasil (2005) relata que a linguagem 

empregada é clara e agradável, considerando-se adequada aos alunos a que se destina, uma 

vez que se caracteriza pelo equilíbrio entre a linguagem materna e o idioma, porém não faz 

menção ao uso de axiomas ou qualquer tipo de demonstração a partir desses elementos. 

 Conforme estabelecido na síntese da oitava coleção, Matemática: Aula por Aula, de 

autoria de Claudio Xavier da Silva e Benigno Barreto Filho, a linguagem empregada é clara, 

porém, de acordo com Brasil (2005), caracteriza-se por empregar inadequadamente um 

excesso de simbologia matemática, com um enfoque essencialmente algébrico, o que pode 

dificultar o entendimento do aluno. Verificamos que a obra também não faz referência ao 

estudo dos poliedros de Platão, tratando em seu segundo volume dos sólidos geométricos em 

geral, porém utiliza postulados/axiomas nas abordagens da geometria espacial. 

 Na nona coleção, Matemática: Ciência e Aplicações, de Iezzi et. al..., a síntese relata 

que o conteúdo dos poliedros de Platão é tratado no segundo volume. Brasil (2005) considera 

como adequado o tratamento dado à geometria, uma vez que valoriza a visualização do 

espaço físico. Percebemos que há grande diversidade de representações na apresentação de 

noções e fatos matemáticos, e o uso adequado da linguagem, de desenhos, ilustrações, 

gráficos e tabelas. No entanto, não identificamos indícios da exploração de postulados, 

verificando-se que a coleção utiliza validações empíricas, mas que nem sempre promove a 

distinção entre ela e a validação matemática. 

 A décima obra, Matemática no Ensino Médio, de autoria de Márcio Cintra Goulart, 

aborda em seu segundo volume os poliedros sob um contexto geral, juntamente com a 

geometria especial, mas, não encontramos nenhuma referência aos poliedros de Platão ou uso 

de axiomas ou demonstrações. De acordo com Brasil (2005), muitas vezes a linguagem 

empregada na obra é inadequada, tanto pelo uso de nomenclaturas não usuais da matemática, 

quanto na ocorrência de textos confusos na apresentação de conceitos e procedimentos. 

 De acordo com Brasil (2005), a coleção Matemática: uma atividade humana, também 

de autoria de Adilson Longen, tem sua linguagem considerada acessível e diversificada. O 

conteúdo dos poliedros é tratado no segundo volume, porém, mesmo não fazendo menção aos 

poliedros de Platão e à exploração de axiomas ou postulados, ressalta-se que a coleção traz o 

uso de demonstrações matemáticas que, mesmo consideradas em número reduzido, são de 

fácil compreensão, em especial as encontradas no tratamento da geometria espacial. No 

entanto, em alguns casos, é omitida a informação de que alguns resultados podem ser 



33 

 

 

 

provados matematicamente, não promovida a distinção entre a validação matemática e a 

validação empírica. 

 

5.1.1 Sistematização dos resultados 

 

 Na análise das resenhas das obras percebemos que, das onze, apenas uma aborda 

especificadamente os poliedros de Platão, porém esta não recorre ao uso de postulados ou 

demonstrações em sua abordagem, fato que chamou bastante atenção, pois apenas quatro das 

coleções apresentaram recorrência a algum desses recursos. Percebemos também que a 

maioria direciona grande preocupação à linguagem empregada, sendo que apenas uma foi 

considerada utilizar inadequadamente.  

 No quadro a seguir, apresentamos a sistematização dos resultados obtidos: 

 

Quadro 1: Obras aprovadas no PNLEM/2006 

Coleções avaliadas e aprovadas 

Exploração de 

axiomas/postulados 

ou demonstrações 

Abordagem 

dos poliedros 

de Platão 

Linguagem 

adequada 

Matemática, de Adilson Longen SIM NÃO SIM 

Matemática, de Edwaldo Roque 

Bianchini e Herval Paccola 
NÃO NÃO SIM 

Matemática, de Luíz Roberto Dante NÃO NÃO SIM 

Matemática, de Manoel Rodrigues 

Paiva 
SIM NÃO SIM 

Matemática, de Maria José Couto de 

Vasconcelos Zampiro, Maria 

Terezinha Scordamaglio e Suzana 

Laino Cândido; 

NÃO NÃO SIM 

Matemática, de Oscar Augusto e 

Guelli Neto; 
NÃO NÃO SIM 

Matemática: Ensino Médio, de Kátia 

Cristina Stocco Smole, Maria Ignez de 

Sousa Vieira e Rokusaburo Kiyukawa; 
NÃO NÃO SIM 

Matemática: Aula por Aula, de 
Claudio Xavier da Silva e Benigno 

Barreto Filho; 
SIM NÃO SIM 

Matemática: Ciência e Aplicações, de 

Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, Hygino 

Hugueros Domingues, Roberto Périgo, 

David Mauro Degenszajin e Nilze 

Silveira de Almeida; 

NÃO SIM SIM 

Matemática no Ensino Médio, de 

Márcio Cintra Goulart; 
NÃO NÃO NÃO 
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Matemática: Uma Atividade Humana, 

de Adilson Longen. 
SIM NÃO SIM 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.2 Catálogo do Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio: PNLEM/2009 

 

O segundo guia do livro didático de matemática publicado no Brasil, traz a síntese de 

oito obras que foram avaliadas e aprovadas pelo Programa Nacional do Livro para o Ensino 

Médio. São elas: 

1. Matemática: Ensino Médio, de Kátia Stocco Smole e Maria Ignez de Sousa Diniz; 

2. Matemática: Aula por Aula, de Claudio Xavier da Silva e Benigno Barreto Filho; 

3. Matemática Completa, de José Roberto Bonjorno e José Ruy Giovanni; 

4. Matemática e suas Tecnologias, de Angel Pandés Rubió e Luciana Maria Ternuta de 

Freitas;  

5. Matemática no Ensino Médio, de Márcio Cintra Goulart; 

6. Matemática, de Luiz Roberto Dante; 

7. Matemática, de Antônio Nicolau Yossef, Elizabeth Soares e Vicente Paz Fernandez; 

8. Matemática, de Manoel Rodrigues Paiva. 

De acordo com Brasil (2008), a coleção Matemática: Ensino Médio, de Kátia Stocco 

Smole e Maria Ignez de Sousa Diniz, é escrita em linguagem considerada adequada ao 

aprendizado. Porém, sua síntese não apresenta indícios de uso de axiomas, ou demonstrações. 

Relata-se ainda, que a geometria espacial é explorada no segundo volume, abordando os 

poliedros e os corpos redondos como sólidos geométricos em geral, não identificando-se 

nenhuma menção aos poliedros de Platão. 

A síntese da segunda coleção avaliada e aprovada, Matemática: Aula por Aula, de 

autoria de Claudio Xavier da Silva e Benigno Barreto Filho, mostra que esta possui texto 

claro e objetivo, o que permite ao aluno uma compreensão adequada dos temas tratados. 

Verificamos que a obra melhorou alguns aspectos com relação à edição anterior, uma vez que 

incluiu em seu segundo volume o estudo dos poliedros e, mesmo não havendo menção aos 

poliedros de Platão, ela recorre ao uso de demonstrações, que são consideradas poucas, mas 

que é um fato que chama a atenção, pois os autores incluíram o estudo dos axiomas de 

Euclides na abordagem da geometria espacial, enfatizando assim a sua preocupação por esse 

estudo. 
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Na terceira coleção abordada nesse guia, Matemática Completa, de José Roberto 

Bonjorno e José Ruy Giovanni, não encontramos indícios do uso de axiomas ou 

demonstrações. Brasil (2008) relata que a linguagem, incluindo a terminologia técnica, é 

precisa e de acordo com a prática usual. Notações, símbolos, gráficos e tabelas são 

representações utilizadas corretamente, com pouquíssimas exceções. Em seu segundo 

volume, encontramos o tratamento dos poliedros, porém abordado sob um contexto geral, sem 

fazer menção aos poliedros de Platão. 

De acordo com Brasil (2008), a coleção Matemática e suas Tecnologias, de Angel 

Pandés Rubió e Luciana Maria Ternuta de Freitas, tem seu texto considerado bem escrito, 

com uso adequado da gramática e poucos erros de impressão, tendo assim a sua linguagem, 

incluindo a terminologia técnica, precisa e seguindo a prática usual. Verifica-se que as 

demonstrações formais são escassas. Brasil (2008) cita como pouco elogiável a quase total 

ausência desse recurso, não havendo ainda evidências da exploração de axiomas ou 

postulados. O conteúdo dos poliedros é tratado no terceiro volume, juntamente com outros 

componentes da geometria espacial, mas não encontramos referências ao estudo dos poliedros 

de Platão. 

A quinta obra tratada nesse guia, Matemática no Ensino Médio, de autoria de Márcio 

Cintra Goulart, aborda em seu segundo volume os poliedros em um contexto geral, 

juntamente com a geometria espacial, porém não encontramos referências aos poliedros de 

Platão ou ao uso de axiomas ou demonstrações. Para Brasil (2008), a linguagem da obra varia 

entre o formal e o coloquial, o que, por vezes, ao invés de garantir a aproximação do aluno, a 

opção por uma exposição informal dificulta a compreensão dos conceitos abordados. Chama-

se ainda a atenção para o fato de que a notação empregada nem sempre é clara, coerente e 

consistente. 

Na síntese da sexta obra Matemática, de Luiz Roberto Dante, evidenciamos uma 

grande mudança comparada à coleção anterior, uma vez que nesta edição ela é apresentada 

em um volume único. Encontra-se na obra um equilíbrio entre os vários procedimentos pelos 

quais o conhecimento matemático é inferido, isto é, a validação empírica e a demonstração 

formal, onde o autor procura inclusive ressaltar suas diferenças, fato considerado como 

perfeitamente compatível com o nível de aprendizagem ao qual a obra se destina, tornando-a 

precisa e agradável de ser trabalhada. Evidenciamos também que o tratamento dos poliedros 

continua sob um contexto geral, não fazendo referência aos poliedros de Platão. Brasil (2008), 

considera a linguagem da obra como clara e gramaticalmente correta. 
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A sétima obra avaliada, Matemática, de Antônio Nicolau Yossef, Elizabeth Soares e 

Vicente Paz Fernandez, também apresentada em um volume único, traz o estudo da geometria 

espacial, porém os poliedros são tratados de forma breve, não fazendo qualquer referência ao 

tratamento dos poliedros de Platão. Relata-se ainda que no estudo da geometria espacial e da 

geometria analítica, as fórmulas são apresentadas sem qualquer demonstração, fato que chama 

a atenção, uma vez que não encontramos evidências do emprego de axiomas ou postulados 

em sua estrutura. Brasil (2008), considera clara a apresentação dos conceitos, com linguagem 

direta e bem trabalhada nos exemplos, exercícios resolvidos, propostos e complementares.  

Na síntese da oitava obra, Matemática, de Manoel Rodrigues Paiva, a última da 

sequência, agora também apresentada em volume único, verificamos que a obra trata os 

poliedros em um contexto geral, não evidenciando qualquer abordagem dos poliedros de 

Platão, axiomas ou postulados, porém relata-se um bom uso de demonstrações. De acordo 

com Brasil (2008), a linguagem é clara e objetiva, permitindo ao aluno uma compreensão 

adequada dos temas tratados. 

 
5.2.1 Sistematização dos resultados 

 

Na análise do guia curricular dos livros didáticos de 2009, verificamos que nenhuma 

das resenhas faz menção ao conteúdo dos poliedros de Platão; as demonstrações, uso dos 

axiomas ou postulados continuam poucos, porém a obra Matemática: Aula por Aula de 

autoria de Claudio Xavier da Silva e Benigno Barreto Filho, chama a atenção ao destinar uma 

seção de um capítulo especialmente aos axiomas de Euclides. As linguagens empregadas 

permanecem, em sua maioria, consideradas adequadas, como podemos observar no quadro a 

seguir: 

 

Quadro 2: Obras aprovadas no PNLEM/2009 

Coleções avaliadas e aprovadas 

Exploração de 

axiomas/postulados 

ou demonstrações 

Abordagem 

dos poliedros 

de Platão 

Linguagem 

adequada 

Matemática: Ensino Médio, de Kátia 

Stocco Smole e Maria Ignez  Diniz 
NÃO NÃO SIM 

Matemática: Aula por Aula, de 

Claudio Xavier da Silva e Benigno 

Barreto. 
SIM NÃO SIM 

Matemática completa, de José Roberto 

Bonjorno e José Ruy Giovanni 
NÃO NÃO SIM 

Matemática e suas tecnologias, de NÃO NÃO SIM 
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Angel Pandés Rubió e Luciana Maria 

Ternuta de Freitas 

Matemática no ensino médio, de 

Márcio Cintra Goulart 
NÃO NÃO NÃO 

Matemática, de Luíz Roberto Dante SIM NÃO SIM 

Matemática, de Antônio Nicola 

Yossef, Elizabeth Soares e Vicente 

Paz 

NÃO NÃO SIM 

Matemática, de Manoel Paiva SIM NÃO SIM 
Fonte: Autoria própria. 

 

5.3 Guia de Livros Didáticos: PNLD/2012 

 

Na análise do guia de Livros Didáticos do PNLD para o ano de 2012, encontramos a 

síntese de sete obras que foram avaliadas e aprovadas para o Ensino Médio. Nesta edição, 

além das resenhas das obras, é promovida uma análise detalhada de cada campo da 

matemática: Números e Operações, Funções, Equações algébricas, geometria Analítica, 

geometria, Estatística e Probabilidade; sendo que o percentual de conteúdos abordados é 

sistematizado em gráficos, de acordo com cada campo da matemática e volume do livro 

didático, promovendo assim uma melhor experiência na análise de cada obra. São elas: 

 

1. Conexões com a Matemática, organizado por Juliane Matsubara Barroso; 

2. Matemática – Contexto & Aplicações, de Luiz Roberto Dante; 

3. Matemática – Paiva, de Manoel Paiva; 

4. Matemática Ciência e Aplicações, de David Degenszajn, Gelson Iezzi, Nilze de 

Almeida, Osvaldo Dolce e Roberto Périgo; 

5. Matemática Ciência, Linguagem e Tecnologia, de Jackson Ribeiro; 

6. Matemática Ensino Médio, de Maria Ignez Diniz e Kátia Stocco Smole; 

7. Novo Olhar – Matemática, de Joamir Souza. 

 

Na síntese da primeira obra avaliada, Conexões com a Matemática, organizado por 

Juliane Matsubara Barroso, verificamos que o conteúdo dos poliedros é trabalhado no 

segundo volume da coleção, porém não encontramos referência aos poliedros de Platão, o que 

indica sua omissão nesta obra. Foi verificado ainda que na abordagem da geometria espacial, 

recorre-se ao método axiomático, cujos postulados são considerados de escolha apropriada. 

Nessa síntese também se constatou o uso adequado de demonstrações, em especial as que 

abordam o volume dos sólidos geométricos. De acordo com Brasil (2011), os textos, tanto em 
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língua materna quanto em linguagem simbólica, são bem escolhidos, tornando a linguagem 

adequada ao público a que se destina. 

 Na síntese da coleção Matemática – Contexto & Aplicações, de Luiz Roberto Dante, 

notamos que o conteúdo dos poliedros é tratado no segundo volume, abordando-se os 

poliedros regulares, convexos e não-convexos, prismas, áreas de superfícies e volume de 

prismas e pirâmides; não havendo indícios de nenhum tipo de referência aos poliedros de 

Platão. Além disso, relata-se que na revisão da geometria plana há imprecisões, citando-se o 

caso da demonstração do teorema de Tales e de algumas ilustrações no estudo dos corpos 

redondos na geometria espacial. De acordo com Brasil (2011), a linguagem é considerada 

clara.  

A obra Matemática – Paiva, de Manoel Paiva, também traz o estudo dos poliedros em 

seu segundo volume, mas não há evidências do tratamento dos poliedros de Platão, 

enfatizando-se apenas as noções iniciais da geometria espacial. Essa síntese da coleção, 

também não relata que ela use demonstrações, axiomas ou postulados no tratamento dos 

conteúdos. De acordo com Brasil (2011), a linguagem empregada é considerada aos alunos do 

ensino médio. 

Na síntese da obra Matemática Ciência e Aplicações, de David Degenszajn, Gelson 

Iezzi, Nilze de Almeida, Osvaldo Dolce e Roberto Périgo, verificamos que se destina uma 

parte do capítulo sobre geometria espacial, no segundo volume da coleção, ao tratamento dos 

postulados, porém não há indícios do tratamento dos poliedros de Platão. No entanto, o estudo 

da geometria espacial apoia-se tanto em ideias intuitivas e na visualização de desenhos, 

quanto em um tratamento lógico-dedutivo, enfatizando-se o tratamento dos axiomas e 

demonstrações nesse estudo, fato que é considerado apropriado para o ensino médio. Brasil 

(2011) considera a linguagem clara. 

A coleção Matemática Ciência, Linguagem e Tecnologia, de Jackson Ribeiro, traz o 

estudo dos poliedros de Platão em seu terceiro volume, explorando-se o uso de postulados e 

de diversos tipos de demonstrações. A demonstração por absurdo pode ser considerada um 

ponto positivo, porém é ressaltado que muitas propriedades são apresentadas sem 

demonstrações. Brasil (2011) considera o vocabulário adequado ao aluno, com clareza na 

apresentação dos conteúdos e dos enunciados dos exercícios, enfatizando-se que a obra reúne, 

de forma pertinente, diversos tipos de textos, gráficos, tabelas e diagramas, o que enriquece a 

leitura dos textos e contribui para a compreensão da matemática. 
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Na síntese da obra Matemática Ensino Médio, de Maria Ignez Diniz e Kátia Stocco 

Smole, é citado o tratamento dos poliedros no segundo volume da coleção, porém não há 

referências aos poliedros de Platão ou ao uso de axiomas ou demonstrações nesse estudo da 

geometria espacial, apresentando-se apenas definições e teoremas básicos. Relata-se ainda a 

precariedade do tratamento dedutivo da geometria. Para Brasil (2011), a linguagem é 

considerada clara, contudo, em vários pontos, há imprecisões que conflitam com os conceitos 

matemáticos em questão. 

Na síntese da obra Novo Olhar – Matemática, de Joamir Souza, é verificado que não 

há referências ao tratamento das demonstrações lógicas, que são consideradas acessíveis e 

importantes na introdução dos alunos ao método lógico-dedutivo. Também é constatado que o 

estudo dos poliedros é feito no terceiro volume da coleção, porém se limita ao tratamento dos 

poliedros convexos, não convexos, regulares, prismas e pirâmides, não mencionando-se os 

poliedros de Platão. De acordo com Brasil (2011), a linguagem empregada é considerada 

adequada. 

 

5.3.1 Sistematização dos resultados 

 

Na análise do PNLD para o ano de 2012, verificamos que apenas uma das obras 

avaliadas e aprovadas aborda explicitamente os poliedros de Platão. Sendo que essa ainda 

recorre ao uso de axiomas ou postulados no tratamento das demonstrações desse conteúdo. 

Notadamente, a maioria das obras recorre ao uso de demonstrações para auxiliar o 

desenvolvimento do pensamento lógico-dedutivo do aluno.  Verificou-se também que todas as 

obras tiveram suas linguagens consideradas adequadas, observando-se algumas imprecisões. 

Assim, podemos sistematizar os dados dessa análise no seguinte quadro: 

 

Quadro 3: Obras aprovadas no PNLD 2012 

Coleções avaliadas e aprovadas 

Exploração de 

axiomas/postulados 

ou demonstrações 

Abordagem 

dos poliedros 

de Platão 

Linguagem 
adequada 

Conexões com a matemática, de 

Juliane Matsubara Barroso 
SIM NÃO SIM 

Matemática – Contexto & Aplicações, 

de Luiz Roberto Dante 
SIM NÃO SIM 

Matemática – Paiva, de Manoel Paiva NÃO NÃO SIM 

Matemática Ciência e Aplicações, de 

David Degenszajn, Gelson Iezzi, Nilze 

de Almeida, Osvaldo Dolce e Roberto 
SIM NÃO SIM 
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Périgo 

Matemática Ciência, Linguagem e 

Tecnologia, de Jackson Ribeiro 
SIM SIM SIM 

Matemática ensino médio, de Maria 

Ignez Diniz e Kátia Stocco Smole 
NÃO NÃO SIM 

Novo Olhar – matemática, de Joamir 

Souza 
NÃO NÃO SIM 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.4 Guia de Livros Didáticos: PNLD/2015 

 

No quarto guia do Plano Nacional do Livro Didático, foram aprovadas seis das obras 

avaliadas, cuja estrutura e critérios de avaliação são mantidos de acordo com a edição anterior 

do guia, a de 2012. As obras aprovadas são: 

1. Conexões com a Matemática, obra que tem por editor responsável Fábio Martins de 

Leonardo; 

2. Matemática – Contexto & Aplicações, de Luiz Roberto Dante; 

3. Matemática – Paiva, de Manoel Rodrigues Paiva; 

4. Matemática Ciência e Aplicações, de David Degenszajn, Gelson Iezzi, Nilze de 

Almeida, Osvaldo Dolce e Roberto Périgo; 

5. Matemática: Ensino Médio, de Maria Ignez Diniz e Kátia Stocco Smole; 

6. Novo Olhar – Matemática, de Joamir Souza. 

A síntese da coleção Conexões com a Matemática, organizada por Fábio Martins de 

Leonardo, relata que a obra utiliza postulados e demonstrações nas abordagens de seus 

conteúdos, inclusive nos da geometria espacial – que é tratada no segundo volume da coleção 

– porém não apresenta nenhuma abordagem referente aos poliedros de Platão, sendo os 

poliedros em geral abordados a partir de conceitos de classificação, prismas, pirâmides, tronco 

de pirâmide, área e volume. Brasil (2014) considera a linguagem clara e acessível. 

Na síntese da obra de Luiz Roberto Dante, Matemática – Contexto & Aplicações, é 

relatado que o estudo da geometria espacial de posição é considerado ser feito modo extenso, 

fragmentado e com excesso de classificações sobre as posições relativas de retas e planos; o 

conteúdo dos poliedros continua tratado no segundo volume da obra, porém não há menção ao 

tratamento dos poliedros de Platão. Nessa síntese, percebemos também que a obra utiliza 

demonstrações, citando-se, por exemplo, a demonstração do teorema de Tales. De acordo com 
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Brasil (2014), a obra emprega vários tipos de textos e o vocabulário é considerado acessível 

ao aluno do ensino médio. 

Na terceira coleção avaliada, Matemática – Paiva, de Manoel Rodrigues Paiva, a 

síntese mostra o estudo dos poliedros no segundo volume da obra, tratando-se dentro da 

geometria de posição, juntamente com as suas noções básicas, não havendo nenhuma 

referência ao tratamento dos poliedros de Platão, postulados ou demonstrações. Para Brasil 

(2014), a linguagem é considerada clara e diversificada. 

Na coleção Matemática Ciência e Aplicações, de David Degenszajn, Gelson Iezzi, 

Nilze de Almeida, Osvaldo Dolce e Roberto Périgo,  é relatado em sua síntese que o estudo da 

geometria espacial é feito no segundo volume da obra, porém não há referência ao tratamento 

dos poliedros de Platão, o que indica a sua omissão, dando lugar ao tratamento dos sólidos 

geométricos em um contexto geral. No entanto, são dados passos iniciais e adequados para o 

emprego do método axiomático, apresentando-se demonstrações satisfatórias de alguns 

teoremas. De acordo com Brasil (2016), a linguagem, que é adequada ao público a que se 

destina. 

Na quinta obra aprovada, Matemática: Ensino Médio, de Maria Ignez Diniz e Kátia 

Stocco Smole, o conteúdo dos poliedros é abordado no segundo volume da coleção, tratando-

se conceitos como: elementos, classificação e planificações; não havendo nenhuma referência 

aos poliedros de Platão, indicando assim a sua omissão. A síntese relata ainda que foi 

priorizada uma abordagem intuitiva, baseada na visualização de imagens gráficas e sem 

preocupação de se formalizar o encadeamento lógico baseado no método axiomático, cujo 

estudo da geometria espacial é restrito ao estudo de casos isolados. Para Brasil (2014), a 

linguagem é considerada clara e acessível à faixa etária a que se destina a obra. 

Na síntese da coleção Novo Olhar – Matemática, de Joamir Souza, é relatado que o 

conteúdo dos poliedros no terceiro volume, explorando-se apenas os conceitos de poliedros 

convexos, não convexos, regulares, prismas e pirâmides; não havendo na síntese da obra 

nenhuma referência ao tratamento dos poliedros de Platão. No entanto, são enunciados 

postulados e propriedades sobre retas e planos, porém as sistematizações são feitas com base 

em alguns exemplos e, muitas vezes, pautadas em definições e em procedimentos, 

dificultando assim a relação entre os conceitos. De acordo com Brasil (2014), a linguagem é 

considerada clara, enfatizando-se o emprego correto de diferentes tipos de linguagens: língua 

materna, simbologia matemática, quadros, tabelas, gráficos e desenhos. 
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5.4.1 Sistematização dos resultados 

 

Na análise da síntese das obras aprovadas pelo PNLD do Ensino Médio para o ano de 

2015, verificamos que em nenhuma delas há referência a qualquer tipo de abordagem dos 

poliedros de Platão; em quatro delas evidenciou-se a exploração de axiomas/postulados e 

demonstrações; e todas as obras tiveram suas linguagens consideradas adequadas. Assim, 

podemos sistematizar os dados dessa análise que apresentamos no quadro baixo. 

Quadro 4: Obras aprovadas no PNLD 2015 

Coleções avaliadas e aprovadas 

Exploração de 

axiomas/postulados 

ou demonstrações 

Abordagem 

dos poliedros 

de Platão 

Linguagem 

adequada 

Conexões com a Matemática, Fábio 

Martins de Leonardo 
SIM NÃO SIM 

Matemática – Contexto & Aplicações, 

de Luiz Roberto Dante 
SIM NÃO SIM 

Matemática – Paiva, de Manoel Paiva NÃO NÃO SIM 

Matemática Ciência e Aplicações, de 

David Degenszajn, Gelson Iezzi, Nilze 

de Almeida, Osvaldo Dolce e Roberto 

Périgo 

SIM NÃO SIM 

Matemática Ensino Médio, de Maria 

Ignez Diniz e Kátia Stocco Smole 
NÃO NÃO SIM 

Novo Olhar – Matemática, de Joamir 

Souza 
SIM NÃO SIM 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.5 Guia de Livros Didáticos Ensino Médio: PNLD/2018 

 

Nas coleções aprovadas no PNLD 2018, verifica-se que o estudo específico da 

geometria espacial prevalece explorado nas obras destinadas ao segundo e ao terceiro anos do 

ensino médio, sendo que os conteúdos, na maioria delas, detêm de um tratamento descritivo 

com foco em aplicações de teoremas, empregando-se ainda uma argumentação que promove o 

encadeamento lógico dos conceitos e procedimentos, porém se recorre pouco ao uso de 

demonstrações matemáticas detalhadas. As obras são: 

 

1. Matemática – Contexto & Aplicações, de Luiz Roberto Dante; 

2. Quadrante – Matemática, Diego Prestes e Eduardo Chavante; 

3. Matemática: Ciência e Aplicações, de David Degenszajn, Gelson Iezzi, Nilze de 

Almeida, Osvaldo Dolce e Roberto Périgo; 
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4. Matemática para Compreender o Mundo, de Maria Ignez Diniz e Kátia Stocco Smole; 

5. Matemática: Interação e Tecnologia, de Rodrigo Balestri; 

6. #Contato Matemática, de Joamir Souza e Jacqueline Garcia; 

7. Matemática – Paiva, de Manoel Rodrigues Paiva; 

8. Conexões com a Matemática, organizada por Fábio Martins de Leonardo. 

Na síntese da primeira obra, Matemática – Contexto & Aplicações, de autoria de Luiz 

Roberto Dante, verifica-se que o conteúdo de geometria espacial é tratado no segundo 

volume, relatando-se o estudo de poliedros convexos, não convexos, relação de Euler, 

poliedros regulares, prisma e pirâmide, área de superfície, volume, e o princípio de Cavalieri; 

não havendo nessa síntese qualquer referência de abordagens dos poliedros de Platão. Nota-se 

também que o autor recorre ao uso de demonstrações, porém não há evidência de exploração 

de axiomas ou postulados. De acordo com Brasil (2017), a linguagem é considerada clara e 

acessível. 

Na segunda obra avaliada e aprovada nesse PNLD, Quadrante – Matemática, de 

Diego Prestes e Eduardo Chavante, a síntese relata que o tratamento da geometria espacial é 

feito no terceiro volume da coleção, dando-se destaque para a abordagem de projeções 

ortogonais e de vistas, porém é destinado um capítulo ao estudo dos poliedros, incluindo-se 

também os poliedros de Platão. Verifica-se ainda que não há nenhuma menção ao uso de 

axiomas ou postulados, e não são feitas demonstrações completas. De acordo com Brasil 

(2017), a linguagem empregada na coleção é considerada adequada à faixa etária a que se 

destina, entretanto. 

Na síntese da obra Matemática: Ciência e Aplicações, de Iezzi et. al., nota-se que o 

conteúdo de geometria espacial é explorado no segundo volume da coleção, mais 

especificadamente no sétimo capítulo, sugerindo-se o uso de postulados e percebe-se uma 

tentativa de articular e equilibrar as abordagens intuitiva e formal. O estudo dos poliedros de 

Platão é feito no capítulo seguinte, promovendo situações que envolvem a classificação e 

exploração de relações numéricas e métricas entre seus elementos, como o cálculo de áreas de 

superfícies e de volumes. Para Brasil (2017), a linguagem é considerada adequada ao nível de 

escolaridade a que se destina a obra, relatando-se grande variedade textual, como balões de 

texto, infográficos e mapas, e ilustrações adequadas. 

A quarta obra aprovada, Matemática para Compreender o Mundo, de Maria Ignez 

Diniz e Kátia Stocco Smole, traz o estudo dos poliedros em seu segundo volume, este 

limitado a definições, classificações e fixação de nomenclaturas de elementos, o que torna a 
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abordagem restrita. Na análise dessa síntese, não encontramos nenhuma referência acerca da 

exploração de axiomas ou postulados, havendo poucas situações que abordam a análise de 

diferentes estratégias de resolução de problemas. De acordo com Brasil (2017), a linguagem é 

adequada para o Ensino Médio. 

Na síntese da coleção Matemática: Interação e Tecnologia, de Rodrigo Balestri, 

verifica-se que os conteúdos de geometria são abordados, na sua maior parte, no terceiro 

volume, estando aí incluídos os conteúdos de geometria espacial e de geometria analítica, 

destinando-se um capítulo ao tratamento dos poliedros, abordando diversos conceitos, 

inclusive os poliedros de Platão, porém não encontramos indícios de exploração de axiomas 

ou demonstrações. Brasil (2017) relata ainda que a linguagem é considerada adequada a um 

livro voltado para alunos do ensino médio. 

A síntese da obra #Contato Matemática, de Joamir Souza e Jacqueline Garcia, mostra 

que o estudo da geometria espacial é feito no segundo volume dessa coleção, estudando-se os 

poliedros de Platão no oitavo capítulo do livro. Nesta análise, não encontramos indícios de 

tratamento de axiomas ou postulados, mas é citado casos de demonstrações, como a do 

teorema de Tales e a do teorema de Pitágoras. Para Brasil (2017), “a linguagem utilizada na 

coleção é adequada, tanto em relação ao vocabulário empregado, quanto ao uso de vários 

tipos de texto. Algumas vezes, palavras que podem ser desconhecidas para os estudantes de 

ensino médio são explicadas na lateral da página” (p. 86). 

Na síntese da coleção Matemática – Paiva, de Manoel Rodrigues Paiva, relata-se que 

o conteúdo de geometria espacial é explorado no segundo volume da obra, com as 

demonstrações consideradas frequentes e realizadas com o rigor adequado, o que contribui 

para a aprendizagem do método axiomático-dedutivo. Não encontramos nenhuma referência 

ao estudo dos poliedros de Platão, abordando-se os poliedros em um contexto geral. 

Conforme Brasil (2017), são apresentados satisfatoriamente, sumários, títulos e subtítulos; 

além dos elementos necessários para a identificação das fontes das diversas imagens e 

gráficos, considerando-se a linguagem clara. 

Na síntese da última obra abordada, Conexões com a Matemática, organizada por 

Fábio Martins de Leonardo, verificou-se que a geometria espacial é estudada no segundo 

volume da coleção, abordando-se conceitos primitivos, postulados e teoremas, considerando-

se elogiáveis as propostas de validações empíricas e dedutivas, caso que acontece na 

abordagem do teorema de Pitágoras. Nesta análise, não encontramos referências ao estudo dos 

poliedros de Platão. De acordo com Brasil (2017), a linguagem é clara e acessível. 
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5.5.1 Sistematização dos resultados 

 

Dentre as quatro coleções aprovadas no PNLD 2018 para o ensino médio, que 

abordam os poliedros de Platão, apenas duas trazem essa abordagem no segundo ano do 

ensino médio: a coleção Matemática: Ciência e aplicações e a coleção Contato com a 

matemática. De acordo com Brasil (2017), na primeira, a exploração dos poliedros e corpos 

redondos é feita por meio de situações que envolvem classificação e exploração de relações 

numéricas e métricas entre seus elementos, como os cálculos de áreas de superfícies e de 

volumes; enquanto o segundo traz nas abordagens dos conceitos geométricos, 

contextualizações e as referências históricas, relatando-se que o autor explora métodos pouco 

convencionais para medições de área. 

As outras duas coleções trazem os poliedros de Platão nos livros do terceiro ano do 

ensino médio: a coleção Matemática: Interação e Tecnologia – de autoria de Rodrigo Balestri 

– e a coleção Quadrante: matemática – de autoria de Eduardo Chavante e Diego Prestes –. No 

primeiro, para Brasil (2017), mesmo com a concentração da geometria no volume 3, ela é 

apresentada de modo satisfatório; enquanto a segunda, que também traz o estudo dos 

poliedros de Platão em seu volume 3, “estudam-se os sólidos geométricos, por meio de 

cálculos de áreas de superfícies e de volumes” (p. 56). 

No quadro abaixo apresentamos a síntese dessa análise. 

 

Quadro 5: Obras aprovadas no PNLD 2018 

Coleções avaliadas e aprovadas 

Exploração de 

axiomas/postulados 

ou demonstrações 

Abordagem 

dos poliedros 

de Platão 

Linguagem 

adequada 

Matemática – Contexto & Aplicações, 

de Luiz Roberto Dante 
SIM NÃO SIM 

Quadrante – Matemática, de Diego 

Prestes e Eduardo Chavante 
NÃO SIM SIM 

Matemática Ciência e Aplicações, de 

David Degenszajn, Gelson Iezzi, Nilze 
de Almeida, Osvaldo Dolce e Roberto 

Périgo 

SIM SIM SIM 

Matemática para Compreender o 

Mundo, de Maria Ignez Diniz e Kátia 

Stocco Smole 

NÃO NÃO SIM 

Matemática: Interação e Tecnologia, 

de Rodrigo Balestri 
NÃO SIM SIM 

#Contato matemática, de Joamir 

Souza e Jacqueline Garcia 
SIM SIM SIM 
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Matemática – Paiva, de Manoel Paiva SIM NÃO SIM 

Conexões com a Matemática, Fábio 

Martins de Leonardo 
SIM NÃO SIM 

Fonte: Autoria própria 

 

5.6 Um panorama da análise dos guias do PNLD 

 

 Nesta seção procuramos expor os dados da que fizemos, buscando convertê-los em 

gráficos para que possamos ter uma visão ampla acerca dos dados, resumidos 

quantitativamente, e promovendo assim uma reflexão em torno desses resultados obtidos.  

 Na análise, verificamos que foram aprovadas um total de quarenta obras até o ano de 

2018, sendo a primeira edição, do ano de 2006, a que registrou o maior número de obras 

aprovadas.  

 

Gráfico 1: Registro de obras aprovadas no PNLD para o ensino médio 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Desse total, foi verificado que o estudo da geometria espacial é feito, em sua maioria, 

no segundo ano do ensino médio, com trinta e duas obras registradas; no terceiro ano do 

ensino médio, com sete obras registradas; houve também o registro de três obras escritas em 

um volume único para os anos do ensino médio, ficando a critério do professor escolher em 
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qual ano e momento trabalhar os conteúdos. É importante ressaltar que tais obras escritas em 

volume único foram aprovadas somente no PNLD de 2009, não apresentando assim nenhuma 

obra dessa natureza nos anos seguintes. Registramos também uma obra que omitiu o estudo 

em questão, como podemos observar no gráfico a seguir. 

Gráfico 2: Abordagens da geometria espacial nos livros didáticos, por edição dos guias 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Apesar de identificarmos que a maioria das obras aprovadas pelo Plano Nacional do 

livro didático desenvolve algum tipo de estudo acerca da geometria espacial, percebemos que 

este não tem sido suficiente para desenvolver as competências em torno dessa área da 

matemática, como sugere Brasil (2017): 

 

A apresentação de vistas de sólidos mais complexos é uma ótima 

oportunidade para exercitar a capacidade de visualização espacial dos 

estudantes. Porém, no ensino médio, geralmente não se tem contribuído 

suficientemente para o aperfeiçoamento das habilidades de desenho e de 

visualização de objetos geométricos espaciais. É necessário, assim, que se dê 

importância ao trabalho com diferentes perspectivas, projeções, cortes, 

planificações, entre outros recursos de representação dos objetos (p. 31). 

   

 Assim, das obras que trazem algum estudo acerca da geometria espacial, a maioria 

inclui algum tratamento aos poliedros, porém de forma reduzida, omitindo os poliedros de 
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Platão, que são considerados uma boa oportunidade de se trabalhar alguns axiomas de 

Euclides e a demonstração de que só existem cinco deles. Brasil (2017), cita a relação de 

Euler como possível de ser tratada em conjunto com o estudo dos poliedros de Platão, porém 

a maioria das obras não o fazem: 

 

[...] a Relação de Euler torna-se um tema mais relevante quando se estudam 

suas aplicações na matemática. Uma das mais instigantes é a que conduz ao 

fato surpreendente de que só existem 5 poliedros regulares, os chamados 

poliedros de Platão. Observa-se que muitas das coleções aprovadas tratam 

desse fato, mas outras o omitem e se restringem ao emprego direto da 

relação em exercícios corriqueiros e pouco estimulantes (BRASIL, 2017, p. 

31 – 32). 

 

Gráfico 3: Abordagens dos poliedros de Platão nos livros didáticos, por edição do PNLD 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Para Brasil (2017), é importante para a formação do estudante no ensino médio que 

este tenha a oportunidade de fazer um contato, não exaustivo, mas significativo, com o 

método axiomático das validações matemáticas. Para esse autor, seria uma boa maneira de 

promover, nas aulas de matemática, o desenvolvimento da chamada argumentação lógica. 

Porém, percebemos que as obras aprovadas mantêm um baixo índice de aplicações de 

axiomas/postulados ou demonstrações no desenvolvimento de seus conteúdos. 
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Gráfico 4: Uso de axiomas ou demonstrações nos livros didáticos, por edição do PNLD 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Esse tipo de argumentação lógica possui diversas aplicações à geometria espacial, 

momento em que o aluno necessita estudar o caráter dedutivo da matemática, porém muitas 

vezes nos livros didáticos isso é feito sem os cuidados necessários. Para Brasil (2017), isso 

pode acontecer, por exemplo, ao serem propostos conjuntos de axiomas insuficientes para as 

deduções que deveriam ser feitas posteriormente. De acordo com Brasil (2011), 

 

Em alguns livros, escolhe-se como um dos axiomas da geometria espacial: 

“Existem infinitos pontos no espaço”, mas não é exigido, axiomaticamente, 

que esses pontos não estejam todos em um mesmo plano. Isso acarreta que 

seria admissível uma geometria espacial em que o objeto de estudo fosse um 

único plano (p. 34). 

 

Fatos como esse nos possibilita refletir também acerca da possível influência do 

Movimento da Matemática Moderna nos livros didáticos da atualidade, uma vez que muitos 

pesquisadores culpam o Movimento pela redução e até mesmo abandono do ensino de 

geometria no Brasil. Porém, verificamos na análise dos guias do PNLD que para as obras 

serem aprovadas precisam desenvolver o estudo da geometria. Brasil (2017) diz que, no 

processo de avaliação das obras, a concepção que se adota para a matemática adequada ao 
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ensino médio foi resumida a um conjunto de requisitos, que devem obrigatoriamente ser 

cumpridos pelas coleções de livros didáticos:  

 

1. incluir todos os campos da matemática escolar, a saber, números, álgebra, 

geometria e estatística e probabilidade; 

2. privilegiar a exploração dos conceitos matemáticos e de sua utilidade para 

resolver problemas; 

3. apresentar os conceitos com encadeamento lógico, evitando: recorrer a 

conceitos ainda não definidos para introduzir outro conceito, utilizar-se de 

definições circulares, confundir tese com hipótese em demonstrações 

matemáticas, entre outros; 

4. propiciar o desenvolvimento, pelo estudante, de competências cognitivas 

básicas, como: observação, compreensão, argumentação, organização, 

análise, síntese, comunicação de ideias matemáticas, memorização, entre 

outras (BRASIL, 2017, p. 14). 

  

 Assim, além da obrigatoriedade em contemplar o campo da geometria, o PNLD ainda 

sugere que os livros apresentem conceitos de forma a promover o encadeamento lógico do 

raciocínio, o que nos remete à obra de Euclides, cujo estudo de suas proposições é feito a 

partir de conceitos primitivos a fim de chegar em teoremas por meio de demonstrações. Como 

as demonstrações de Euclides utilizam sempre conceitos e teoremas que vão sendo 

demonstrados gradativamente, talvez estas não sejam recomendadas tratar nos livros 

didáticos, porém os conceitos primitivos, os chamados axiomas, deveriam ser explorados com 

mais frequência, uma vez que estes não são possíveis de demonstrar. 
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CAPÍTULO VI 

OS POLIEDROS DE PLATÃO NOS LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD 2018 

 

No capítulo anterior, na análise dos guias curriculares de matemática para o ensino 

médio, de 2006 à 2018, verificamos que poucas são as coleções que promoveram algum 

estudo referente aos poliedros de Platão, notando-se que o guia que aponta mais livros que 

abordam esses poliedros é o que foi aprovado para o ano de 2018, com quatro coleções, onde 

duas trazem essa abordagem no segundo ano do ensino médio: a coleção Matemática: Ciência 

e aplicações – de autoria de Gelson Iezzi, David Degenszajn, Nilze De Almeida, Osvaldo 

Dolce e Roberto Périgo –, e a coleção Contato com a matemática – de autoria de Joamir 

Souza e Jacqueline Garcia –; as outras duas trazem os poliedros de Platão nos livros do 

terceiro ano do ensino médio: a coleção matemática: interação e tecnologia – de autoria de 

Rodrigo Balestri – e a coleção Quadrante: matemática – de autoria de Eduardo Chavante e 

Diego Prestes –. 

Neste capítulo, desenvolvemos uma análise de cada um dos livros das coleções 

aprovadas pelo PNLD para o ano de 2018 que promovem alguma abordagem aos poliedros de 

Platão, a fim de identificar os conceitos relativos a esses tipos de poliedros; o tratamento, 

quanto ao surgimento e possíveis relatos históricos; e o uso do modelo euclidiano, explorando 

os axiomas ou teoremas de Euclides. Dessa forma, podemos estabelecer uma relação com 

toda a pesquisa desenvolvida em nossa fundamentação teórica, nos permitindo compreender 

como os poliedros de Platão estão sendo tratados nos livros didáticos e, consequentemente, 

em sala de aula, o que nos permitirá ainda sugerir alguma atividade, para o livro ou para a sala 

de aula, auxiliando assim na construção de uma aprendizagem baseada na epistemologia 

desses poliedros. 
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6.1 Os poliedros de Platão na coleção de Balestri (2016) 

 

O conteúdo dos poliedros, na coleção de livros de Balestri (2016), inicia já no segundo 

capítulo, da página 36 a 77, sendo que o estudo dos poliedros de Platão é desenvolvido da 

página 42 a 44. Antes desse estudo o autor apresenta a relação de Euler, mostrando a sua 

veracidade por meio de aplicações em alguns poliedros, os quais, quando satisfazem a 

condição, são chamados de poliedros eulerianos. Nessa abordagem da relação de Euler o 

autor traz um breve relato histórico sobre o matemático Leonhard Euler (1707 – 1783), 

enfatizando que essa relação já era conhecida por outros matemáticos, como Arquimedes e 

Descartes. Assim, Balestri (2016) usa a relação de Euler como uma das três condições que um 

poliedro deve obedecer para ser considerado de Platão. 

 

Figura 18: Relação de Euler no livro de Balestri (2016) 

 

Fonte: Balestri, (2016, p. 40). 

 

 Após a apresentação da relação de Euler, é mostrada uma atividade resolvida, cujas 

perguntas são formuladas com base em poliedros, exemplificando como essa relação pode ser 

explorada e aplicada. Posteriormente, é proposta uma atividade com sete quesitos, todos para 

aplicar a relação de Euler e, logo em seguida, o autor inicia o tratamento dos poliedros de 

Platão, partindo de um breve relato histórico sobre Platão e apresentando as três condições 

que um poliedro deve atender para ser considerado de Platão. 
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Figura 19: Os poliedros de Platão em Balestri (2016) 

 

Fonte: Balestri, (2016, p 42). 
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 Nesse estudo dos poliedros de Platão, o autor parte de três condições: 

1. Todas as faces têm o mesmo número de lados; 

2. De cada vértice parte o mesmo número de arestas; 

3. A relação V + F = A + 2 é válida (relação de Euler). 

 Assim, os poliedros de Platão são categorizados em classes: tetraedros, hexaedros, 

octaedros, dodecaedros e icosaedros; cada uma dessas classes abrangendo uma infinidade de 

poliedros diferentes, como podemos observar na figura 23, que mostra também que o autor 

não promove a demonstração de que existem apenas cinco desses poliedros. Posteriormente, 

ao apresentar os poliedros regulares, o autor faz uma breve menção ao fato histórico de que 

Platão atribuiu a cada poliedro regular um elemento da natureza, fato importante e que aponta 

Platão como observador desses sólidos geométricos. 

 

Figura 20: Os poliedros de Platão e os elementos da natureza, por Balestri (2016) 

 

Fonte: Balestri, (2016, p 43) 

 

 Após essa abordagem dos poliedros regulares, é feito um breve relato com a afirmação 

de que só existem cinco poliedros regulares, mostrando também as respectivas planificações 

destes. Na sequência é mostrada mais uma atividade resolvida, abordando conceitos de 

poliedros regulares, convexos ou não, e poliedros de Platão. Assim, o autor finaliza o estudo 

dos poliedros com uma atividade com cinco quesitos, abordando, além desses conceitos da 

atividade resolvida, aplicações da relação de Euler. Portanto, no livro de Balestri (2016), não 
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é desenvolvido nenhuma aplicação com o modelo euclidiano, porém aborda os seus conceitos 

primitivos, observados na figura 20. 

 

6.2 Os poliedros de Platão na coleção de Chavante e Prestes (2016) 

 

Na coleção de livros de Chavante e Prestes (2016) o conteúdo dos poliedros também é 

tratado no segundo capítulo, da página 38 a 65, sendo a relação de Euler apresentada antes de 

iniciar o estudo dos poliedros regulares, partindo de um breve relato histórico sobre o 

matemático Leonhard Euler. O autor também não desenvolve nenhuma demonstração quanto 

à relação de Euler, limitando-se também somente a algumas aplicações em alguns poliedros, 

buscando comprovar a veracidade dessa relação por meio desses testes. 

 

Figura 21: Apresentação da relação de Euler no livro de Chavante e Prestes (2016) 

 

Fonte: Chavante e Prestes (2016, p. 41). 

 

 Posteriormente os poliedros regulares são apresentados em torno do relado histórico 

de que Platão estabeleceu uma descrição desses poliedros, mostrando como construí-los a 

partir de triângulos, quadrados e pentágonos em suas faces. Em seguida, é apresentado o 

teorema de que só existem cinco poliedros regulares, acompanhado de uma demonstração 

puramente algébrica e que utiliza a relação de Euler para estabelecer uma expressão a partir 
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da quantidade de lados de cada face e a quantidade de arestas que partem de cada vértice do 

poliedro. 

Figura 22: Demonstração de que só existem cinco tipos de poliedros de Platão, de 

Chavante e Prestes (2016) 

 

 

Fonte: Chavante e Prestes (2016, p 42 – 43). 

 

 Após concluída essa demonstração, é feita uma comprovação individual para cada um 

dos poliedro regulares: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro; finalizando com a 

conclusão de que para os poliedros cujo número de lados seja superior a cinco, pela expressão 

desenvolvida com a demonstração, o número de arestas concorrendo nos vértices será menor 

do que três, o que não é possível para se ter um poliedro. 
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 Na sequência, o autor apresenta os poliedros de Platão também como uma série de 

classes, nomeadas de acordo com cada um dos tipos de poliedros regulares, e estabelecendo, 

juntamente com a relação de Euler, também três condições para o sólido ser considerado 

platônico. 

Figura 23: Abordagem dos poliedros de Platão no livro de Chavante e Prestes (2016) 

 

Fonte: Chavante e Prestes (2016, p 44). 

 

 Por fim, o autor traz uma atividade com nove quesitos que abrangem a relação de 

Euler, os conceitos de vértices, arestas e faces e os poliedros de Platão e regulares.  

 Assim, a abordagem dos poliedros de Platão no livro de Chavante e Prestes (2016) traz 

relatos históricos – de Euler e Platão –, porém sem relatar a relação que Platão estabeleceu 

com os elementos; e explora a ideia de teorema que, mesmo sem utilizar axiomas ou 

postulados de Euclides, desenvolve uma demonstração de fácil compreensão.  

  

6.3 Os poliedros de Platão na coleção de Iezzi et. al. (2016) 

 

 O conteúdo dos poliedros de Platão nessa coleção, é tratado no oitavo capítulo do 

segundo volume. Nesse estudo, o conceito de poliedro de Platão é abordado depois da 

apresentação de relação de Euler, e esta, por sua vez, é iniciada com a afirmação de que ela é 

válida para todo poliedro convexo, relatando o matemático Leonhard Euler como responsável 
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por demonstrar tal afirmação. Assim, se um poliedro convexo ou não satisfizer essa relação, 

será considerado euleriano. 

 Em seguida, é apresentado um exercício resolvido, com dois quesitos, abordando 

diferentes aplicações com a relação de Euler e, na sequência, um exercício de fixação 

envolvendo conceitos de poliedros convexos e não-convexos, vértices, arestas e faces, e a 

relação de Euler. Posteriormente é iniciado o estudo dos poliedros de Platão, trazendo as três 

condições que fazem com que um sólido seja considerado platônico: Todas as faces têm o 

mesmo número n de arestas; Todos os vértices são pontos em que concorre o mesmo número 

m de arestas; O poliedro é euleriano, isto é, satisfaz a relação de Euler.  

 Após a apresentação desses conceitos e de alguns exemplos, é feito a demonstração de 

que só existem cinco tipos de poliedros de Platão, a qual utiliza as três condições citadas para 

construir uma expressão algébrica que possibilita a compreensão de que realmente só existem 

cinco tipos desses poliedros. 

 

Figura 24: Demonstração de que só existem cinco tipos de poliedros de Platão, de Iezzi 

et. al. (2016) 
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Fonte: Chavante e Prestes (2016, p 188 – 189) 

 

 Posteriormente é feito um exemplo de comprovação com um dodecaedro; e 

apresentado o conceito de poliedro regular, contemplando todas as condições para o poliedro 

ser platônico. Nessa abordagem, é enfatizado o fato de que todo poliedro regular é também de 

Platão, apresentado os cinco tipos e finalizando com um exercício de fixação com três 

quesitos. 

 

Figura 25: Os poliedros regulares na abordagem de Iezzi et. al. (2016) 

 

Fonte: IEZZI et. al. (2016, p. 190). 
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 Nesse estudo dos poliedros de Platão desenvolvido na coleção de Iezzi et. al. (2016), 

percebemos grande escassez de relatos históricos, tanto dos matemáticos envolvidos em seu 

desenvolvimento quanto dos aspectos epistemológicos dos poliedros. Verificamos também 

que a demonstração de que só existem cinco tipos de poliedros regulares é feita de forma 

puramente algébrica, sem fazer uso do modelo euclidiano ou de conceitos primitivos, como 

axiomas ou postulados.  

 

6.4 Os poliedros de Platão na coleção de Souza e Garcia (2016) 

 

 O estudo dos poliedros de Platão, no livro de Souza e Garcia (2016) é realizado no 

último capítulo do segundo volume da coleção, desenvolvendo-se a partir do estudo da 

relação de Euler, e esta, por sua vez, partindo de um relato histórico acerca da existência do 

matemático Leonhard Euler (1707 – 1783). Nessa ocasião é apresentada a relação a partir da 

análise da quantidade de vértices, arestas e faces de um paralelepípedo, um pentaedro e um 

dodecaedro, ressaltando o fato de que o número de vértices mais o número de faces é igual ao 

número de arestas mais dois. Os autores relatam ainda que essa relação também é válida em 

alguns poliedros não-convexos, afirmando que todos os poliedros convexos são eulerianos, 

mas nem todo poliedro euleriano é convexo. 

 

Figura 26: Relação de Euler estabelecida por Souza e Garcia (2016) 

 

Fonte: Souza e Garcia (2016, p. 205). 
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 Na sequência, os autores mostram um breve relato histórico sobre Platão e sua 

contribuição para o estudo dos poliedros, citando o fato de que Platão associou cinco 

elementos aos poliedros regulares: terra, ar, água, fogo e universo. Nesse estudo os autores 

ainda relatam as três condições que um poliedro deve satisfazer para ser considerado 

platônico. 

 

Figura 27: Relato histórico sobre Platão e seus poliedros 

 

Fonte: Souza e Garcia (2016, p. 206). 

 

 Posteriormente, os autores desenvolvem a demonstração de que existem apenas cinco 

classes de poliedros de Platão: tetraedros, hexaedros, octaedros, icosaedros e dodecaedros. 

Para isso, é considerado um poliedro de Platão, onde n deverá ser o número de arestas de cada 

face e que p será o número de arestas que partem de cada vértice. Assim, utilizando a relação 

de Euler, é desenvolvida uma expressão algébrica que nos permite concluir que o número 

máximo de lados que o poliedro poderá ter será cinco, podendo ser construído a partir de 

triângulos, quadriláteros e pentágonos. 
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Figura 28: Demonstração de que só existem cinco tipos de poliedros de Platão, de Souza 

e Garcia (2016) 

 

 
Fonte: Souza e Garcia (2016, p. 206 – 207). 
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 Após essa discussão acerca dos poliedros de Platão os autores iniciam o estudo dos 

poliedros regulares, estabelecendo as seguintes condições para um poliedro ser considerado 

regular: as faces são polígonos regulares e congruentes entre si; e de cada vértice do poliedro 

parte o mesmo número de arestas. Posteriormente é feita uma breve demonstração de que 

existem apenas cinco poliedros regulares. 

 

Figura 29: Demonstração de que existem apenas cinco poliedros regulares, por Souza e 

Garcia (2016) 

 

Fonte: Souza e Garcia (2016, p. 208). 

 

 Na sequência são mostradas as imagens dos poliedros regulares, seguidas de uma 

atividade resolvida, com dois quesitos, os quais abordam aplicações com a relação de Euler, 

os conceitos de poliedro convexos e não-convexos, poliedros de Platão e regulares. Por fim, é 

proposto um exercício com quinze quesitos envolvendo todos os conceitos estudados. 

 Na análise do estudo dos poliedros de Platão desenvolvido no livro de Souza e Garcia 

(2016), verificamos que os autores mantêm um padrão parecido com os demais no tratamento 

desse conteúdo, partindo sempre da relação de Euler para poder utilizá-la como critério 

estabelecido para um poliedro ser considerado de Platão, porém é o único dos livros a citar, 

simultaneamente, os relatos históricos sobre Euler, Platão e os elementos da natureza que 

representam os poliedros regulares. Percebemos ainda que a demonstração desenvolvida pelos 

autores é puramente algébrica, assemelhando-se às outras, sem fazer uso de teoremas ou 

axiomas de Euclides. 

 

6.5 Observações acerca dos resultados 

 

 Sabemos que um dos fatos que mais chamou a atenção de Platão em seu estudo em 

torno dos sólidos regulares, foi a sua existência e singularidade. Ele ficou fascinado por essas 

cinco formas que constituem os únicos arranjos perfeitamente simétricos de um conjunto de 
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pontos, chegando e expor uma teoria completa, em seu Timeu, baseada explicitamente nesses 

cinco sólidos. Posteriormente, Euclides descreveu a base das construções desses sólidos 

platônicos no 13° livro de seu Os Elementos. Curiosamente, quase 2000 anos depois, 

Johannes Kepler
7
 ficou igualmente fascinado por essas cinco formas e desenvolveu sua 

própria cosmologia a partir delas. Segundo Eves (2004), 

 

Intuitivamente ele assumiu que, desses sólidos, o tetraedro abarca o menor 

volume para sua superfície, ao passo que o icosaedro o maior. Agora, essas 

relações volume-superfície são qualidades de secura e umidade, 

respectivamente, e como o fogo é o mais seco dos quatro “elementos” e a 

água o mais úmido, o tetraedro deve representar o fogo e o icosaedro a água. 

Associa-se o cubo com a terra porque o cubo, assentando quadradamente 

sobre uma de suas faces, tem a maior estabilidade. O octaedro, seguro 

frouxamente por dois de seus vértices opostos, entre o indicador e o polegar, 

facilmente rodopia, tendo a instabilidade do ar. Finalmente, associa-se o 

dodecaedro com o universo porque o dodecaedro tem doze faces e o zodíaco 

tem doze seções (EVES, 2004, p. 114). 

  

 Assim, iniciamos a nossa discussão em torno da análise dos livros didáticos com a 

explicação cosmológica de Kepler para a associação dos poliedros platônicos a esses cinco 

elementos, abordagem esta que foi utilizada na coleção de Balestri (2016), citando também a 

teoria de Platão. Outra coleção a citar a cosmologia desses sólidos foi a coleção de Souza e 

Garcia (2016), porém de maneira um pouco mais resumida. Contudo, todas as coleções 

promovem um breve relato histórico sobre a existência de Platão e seu estudo voltado aos 

cinco sólidos regulares. 

 Nessas abordagens, os livros didáticos tratam esses poliedros como uma classe, que 

constituem uma infinidade de tipos diferentes para cada um, ou seja, o tetraedro, o hexaedro, 

o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Assim, nessas abordagens, todos os poliedros 

regulares são considerados de Platão, porém nem todo poliedro de Platão será considerado 

regular. Sutton (2015), referindo-se aos poliedros de Platão, define essas estruturas 

tridimensionais da seguinte maneira: 

 

Em cada caso, elas têm a mesma aparência a partir de qualquer vértice 

(canto), todas as suas faces são feitas da mesma forma regular, e todas as 

arestas são idênticas. Seus vértices formas as distribuições mais simétricas 

                                                 

7
 (1571 1630) Kepler, o fundador da astronomia moderna, nasceu perto de Stuttgart. [...] aceitava muitas crenças 

pitagóricas, ocultas e místicas, mas suas leis do movimento planetário são as primeiras leis científicas e 

matemáticas da astronomia da época moderna. 
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possíveis de quatro, seis, oito, doze e vinte pontos em uma esfera (SUTTON, 

2015, p. 06). 

  

 Ainda nessa análise, percebemos um padrão semelhante entre as quatro abordagens: 

elas partem do teorema de Tales para utilizá-lo como uma noção comum na elaboração do 

conceito de poliedro de Platão que, nessas abordagens para ser considerado platônico, as 

características do sólido devem atender também a essa relação. No entanto, ao analisarmos à 

linha do tempo dos acontecimentos, nota-se que a relação de Euler é quase 2000 anos mais 

recente que os poliedros de Platão. Eves (2004), por exemplo, diz que Euler foi um Suíço que 

nasceu na Basiléia no ano de 1707.  

 De acordo com Berlinghoff e Gouvêa (2010) a história muitas vezes ajuda fornecendo 

contexto, mostrando que a matemática é um produto cultural, criada por pessoas, em um 

momento e lugar dados, sendo frequentemente afetada por esse contexto. Assim, será mais 

coerente tratar essa abordagem dos poliedros platônicos de acordo com a linha do tempo, isto 

é, não atribuindo a relação de Euler como um critério que define um sólido como platônico, 

uma vez que essa relação é bem mais recente. 

 Entretanto, três dos livros didáticos utilizam a relação de Euler para compor uma 

expressão algébrica para demonstrar a proposição referente a existência de apenas cinco 

poliedros regulares. Essa abordagem pode ser vista como um reflexo nos dias atuais das 

propostas do Movimento da Matemática, de tratar a geometria de maneira algébrica, ou sob a 

abordagem da teoria dos conjuntos. Kline (1976) explica como a Matemática Moderna trata o 

rigor matemático no tratamento algébrico: 

 

Na álgebra também incorpora-se o rigor. Assim, não se pressupõe que o 

resultado de somar 4 e 6 seja um único número. Concebe-se que poderá 

haver duas respostas. Uma adota o que se denomina axioma de conclusão 

que afirma a existência e o caráter único da soma. No tratar com a relação de 

igualdade não se tem como certo suas propriedades óbvias. Adota-se como 

um axioma que a = a, e esta propriedade denomina-se reflexibilidade. Pode-

se estar certo de que se a = b, então b = a? Um axioma assegura-nos que sim. 

Esta propriedade chama-se simetria. Finalmente, postula-se que se a = b e b 

= c, então a = c, e, portanto fica assegurada a transitividade da igualdade 

(KLINE, 1976, p. 74 – 75). 

  

 Dessa forma, percebe-se que as demonstrações exploradas nos livros didáticos, 

utilizam as propriedades de reflexão, simetria e transitividade, que, com a formalidade e o 

rigor da teoria dos conjuntos, caracteriza uma metodologia marcante do Movimento da 
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Matemática Moderna, o que evidência reflexos desse Movimento nos dias atuais. Segundo 

Leme da Silva (2008) 

 

Em síntese, o MMM propõe a unificação da Matemática a partir das 

estruturas, em particular, das estruturas algébricas. Desta forma, pensar sobre 

a Geometria, assim como sobre o ensino de geometria, significa tratá-la por 

meio de estruturas algébricas. A polêmica criada em torno da Geometria 

nesta nova concepção foi muito acentuada (p. 70). 

  

 Na análise desses livros didáticos também notamos certa escassez nas abordagens 

geométricas desses sólidos, isto é, poderia ser explorado conceitos de ângulos, internos e 

externos de um polígono, bem como a construção de polígonos regulares a partir desses 

conceitos. Podemos observar nos estudos de Sutton (2015) outras ideias que podem ser 

abordadas no estudo dos poliedros regulares:  

 

Pelo menos três polígonos são necessários para compor um ângulo sólido. 

Utilizando triângulos equiláteros, isso é possível com três, quatro e cinco 

deles em torno de um ponto. Com seis triângulos, o resultado permanece 

plano. Três quadrados também formam um ângulo sólido, mas com quatro 

quadrados se atinge um limite semelhante ao de seis triângulos equiláteros. 

Três pentágonos regulares formam um ângulo sólido, mas não há espaço, 

mesmo no plano, para quatro ou mais. Três hexágonos regulares que se 

encontram em um ponto permanecem no plano, enquanto polígonos com 

mais de seis lados não conseguem reunir-se em trio ao redor de um ponto, 

razão por que um limite final é alcançado aqui. Uma vez que apenas cinco 

ângulos sólidos podem surgir da união de polígonos regulares idênticos, no 

máximo cinco poliedros regulares são possíveis. Para nossa surpresa, os 

cinco ângulos sólidos repetem-se para formar o poliedro regular (SUTTON, 

2015, p. 18). 

  

 Assim, esses conceitos expostos por Sutton (2015) podem compor atividades lúdicas e 

de grande valor para a aprendizagem do aluno, que podem até ser acompanhadas de conceitos 

primitivos, como a inscrição e circunscrição de um polígono regular em um círculo, conforme 

Euclides (2008) estabelece. 

 Dessa forma, no capítulo seguinte será proposto um conjunto de atividades a serem 

desenvolvidas no estudo dos poliedros de Platão. 
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CAPÍTULO VII 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta pesquisa procuramos verificar em que medida o modelo euclidiano está presente 

nas abordagens dos poliedros de Platão nos guias dos livros didáticos que foram aprovados 

pelo PNLD para o ensino médio. Para isso, foi desenvolvida uma análise histórico-

epistemológica acerca do Movimento da Matemática Moderna (MMM), identificando-se que, 

apesar de alguns pesquisadores apontarem o MMM como responsável pela eliminação do 

modelo euclidiano das escolas, este se manteve presente, porém de maneira reclusa, não por 

se tratar de uma metodologia de ensino axiomática, mas por ter sua aplicação diretamente 

ligada à geometria que, por sua vez, foi escantilhada porque os professores sentiam 

dificuldades em trabalhar seus conteúdos sob as propostas do MMM, ocasionando assim uma 

notável redução no ensino dos conteúdos desse campo da matemática, fato que chegou a ser 

considerado como abandono do ensino de geometria. 

 No estudo acerca dos sólidos platônicos, observando as construções históricas, 

matemáticos envolvidos e as teorias associadas, identificando aspectos importantes a serem 

explorados em livros didáticos e que podem ser estudados isoladamente em sala de aula. 

Nesta seção, verificou-se como se deu o desenvolvimento do estudo dos poliedros regulares 

feito por Platão, partindo de triângulos retângulos e associando cada poliedro a um elemento 

da natureza. 

 Para compreender melhor o modelo euclidiano e suas abordagens, trouxemos uma 

síntese do livro Os Elementos, de Euclides, promovendo um passeio pelo mais antigo livro de 

cunho matemático registrado na história. Nessa síntese foram abordados diferentes conceitos 

da matemática, em especial aqueles voltados à geometria, constituindo assim um conjunto de 

ideias a serem observadas na análise dos livros didáticos, como diferentes axiomas e 

proposições de Euclides. Em seguida, na seção sobre o modelo euclidiano, podemos 

compreender a grandiosidade dessa metodologia que, apesar de ser conhecida pelos gregos 

antigos anteriores a Euclides, passou a ser objeto de estudo até mesmo de outras ciências. 

 Posteriormente, na análise nas edições dos guias dos livros didáticos aprovados no 

PNLD para o ensino médio, investigamos apenas o quantitativo de coleções que recorrem ao 

uso de axiomas ou demonstrações, quantas trabalham a geometria espacial e quantas 

desenvolvem o estudo dos poliedros de Platão. Essa análise foi de grande importância para a 

escolha dos livros didáticos a serem analisados, pois foi constatado que, desde a criação dos 
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guias dos livros didáticos para o ensino médio, o conteúdo dos poliedros de Platão foi 

explorado pouquíssimas vezes, havendo períodos em que nenhum dos livros aprovados pelo 

PNLD abordou esse conteúdo. Assim, nessa investigação verificamos que a maioria das 

coleções aprovadas desenvolvem o estudo da geometria espacial e poucas exploram o uso de 

axiomas ou demonstrações. Ao final, constatamos que, das oito coleções aprovadas para o ano 

de 2018, apenas quatro desenvolvem o estudo dos poliedros de Platão, as quais foram 

escolhidas para investigar as ideias e propriedades desses sólidos geométricos que reunimos 

no decorrer dos Capítulos 3 e 4. 

 Analisando os livros didáticos, verificamos que o modelo euclidiano não é empregado, 

no estudo dos poliedros de Platão, em nenhuma das coleções, sendo explorados apenas relatos 

históricos, contribuições de alguns matemáticos e demonstrações algébricas. Nessas 

demonstrações, constatadas em três das quatro coleções, parte-se da relação de Euler e dos 

conceitos de poliedros regulares para estabelecer uma expressão algébrica que conclui a 

referida demonstração, o que caracteriza um fato marcante do Movimento da Matemática 

Moderna: o tratamento da geometria sob a teoria dos conjuntos. Assim, há grande escassez no 

que se refere ao tratamento geométrico desse conteúdo, não sendo encontrado, em nenhuma 

das coleções, atividades de construção que auxiliam na compreensão desses conceitos. 

 Outro fato interessante que foi constatado, é que o conteúdo dos poliedros de Platão 

sempre é tratado nas últimas séries do ensino médio, ou seja, no segundo e no terceiro anos, 

quando é tratado no segundo ano, este aparece nos finais dos livros didáticos, mas quando é 

tratado no terceiro ano, este aparece no início. Assim, como alguns pesquisadores apontam 

que o MMM fez com que os conteúdos de geometria fossem tratados somente nos últimos 

capítulos dos livros didáticos, percebemos que atualmente esse fato tornou-se relativo, 

mantendo-se de acordo com a série. 

 Ao final da nossa pesquisa, ao evidenciar a maneira como os livros didáticos estão 

tratando o conteúdo dos poliedros de Platão, propomos um  produto educacional contendo um 

conjunto de atividades sugeridas como proposta de intervenção para o estudo dos sólidos 

platônicos, tendo em vista que, por explorarem diversos conceitos para a construção de 

polígonos e poliedros, regulares ou não, auxiliarão na compreensão da demonstração de que 

só existem apenas cinco tipos desses poliedros. Portanto, esperamos que, com a leitura deste 

trabalho, além de compreender a importância do modelo euclidiano e refletir sobre o 

tratamento dos poliedros de Platão nos livros didáticos da atualidade, o leitor tenha acesso às 

atividades que poderão ser utilizadas em aulas mais interessantes, construtivas e recreativas. 
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ANEXOS 

Os poliedros de Platão no livro de Balestri (2016) 
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Os poliedros de Platão no livro de Chavante e Prestes (2016)
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Os poliedros de Platão no livro de Iezzi et. al. (2016)
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Os poliedros de Platão no livro de Souza e Garcia (2016)
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PRIMEIRAMENTE... 

 

 Caro leitor, você já admirou a beleza e a singularidade dos poliedros de Platão? Se a 

sua resposta for negativa, feche este livro e olhe a capa mais uma vez. Veja as cores, os 

formatos perfeitos das faces e os símbolos que ali estão contidos. Pois bem, eles sim são os 

poliedros de Platão. Não são somente sólidos geométricos que aparecem nos livros didáticos 

ou nos currículos escolares, são criações que cativaram algumas das mentes mais brilhantes 

da história da humanidade. Não acredita? Pergunte ao próprio Platão! Ou ao Johannes Kepler! 

O porquê? Por serem tão perfeitos quanto os elementos da natureza. 

 Este material é fruto da pesquisa de mestrado O modelo euclidiano nas abordagens 

dos poliedros de Platão em livros didáticos: reflexos do movimento da matemática moderna? 

Essa pesquisa nos trouxe diversos resultados positivos, deixando principalmente uma grande 

admiração por esses sólidos. Por isso, gostaríamos de compartilhar algumas atividades que 

poderão fazer com que você que também se interessou por eles possa construir, descobrir, se 

divertir e aprender trabalhando a partir de conceitos básicos e simples. Vamos conhecer? Ah! 

E durante ou após a sua leitura, conte-nos o que achou: Maelson Oliveira 

(maelson.edmat@gmail.com), Joelson Pimentel (jjedmat@gmail.com).  
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APRESENTAÇÃO 

 

A geometria é um dos mais antigos ramos da matemática, tendo seus conceitos 

empregados pela humanidade desde a pré-história. Diversas civilizações antigas registraram 

contribuições para o seu desenvolvimento, o que reforça a ideia da sua importância para a 

sociedade. Platão, por exemplo, grande filósofo e fundador da primeira Academia da história, 

dedicou estudos aos sólidos regulares, que passaram a ser conhecidos como poliedros de 

Platão. Falabretti e Oliveira (2012) citam que vários autores apontam que na entrada da 

academia de Platão estava escrito a expressão quem não for geômetra não entre, fato que 

aponta a importância da geometria na concepção desse filósofo. Acerca dessa frase, esses 

pesquisadores complementam que: 

 

Se ela revela a preferência de Platão pelo método matemático, é também 

verdade que indica a necessidade de seleção de interlocutores nesse espaço 

do saber em que se pudesse viver, comer juntos em movimentados 

banquetes, caminhar, exercitar-se. É isso que tornou essa experiência um 

lugar de exercício, ou seja, de cultivo de educação, de pedagogia 

(FALABRETTI e OLIVEIRA, p. 65). 

  

 Os poliedros de Platão também fascinaram alguns outros ícones da história da 

humanidade. Platão foi quem primeiro demonstrou os limites da sua existência, estabelecendo 

que existem apenas cinco desses sólidos e associando-os aos elementos da natureza; Euclides, 

por sua vez, promove um estudo voltado a esses poliedros no capítulo 13 de seu Os 

elementos; e Johannes Kepler estabeleceu a sua própria teoria para a associação feita por 

Platão. Atualmente, esses poliedros ainda chamam a atenção devido a sua beleza e 

singularidade, sendo, aqui no Brasil, explorados desde a educação básica. 

 Esse conteúdo, que é estudado dentro da geometria espacial, costuma ser tratado nas 

séries de segundo ou de terceiro ano do ensino médio. De acordo com Oliveira (2018), das 

oito coleções de livros didáticos aprovadas no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

para o Ensino Médio no ano de 2018, quatro não apresentam nenhum estudo referente aos 

poliedros de Platão. Das outras quatro coleções, duas apresentam esse conteúdo no segundo 

ano e as outras duas no terceiro. Por isso, propomos aqui um conjunto de atividades que o 

professor pode adotar para reforçar o ensino desses poliedros. 
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CAPÍTULO I 

 UM BREVE RELATO HISTÓRICO 

 

 Arístocles, também conhecido por Platão, foi um grande filósofo da antiguidade. 

Blackburn (1997), relata que ele nasceu em Atenas, em uma família aristocrática, e viveu no 

período de 429 a.C. a 347 a.C. Também foi discípulo de Sócrates
8
, tendo se preparado nesse 

período para continuar a atuação política da sua família. Ao longo de sua vida, Platão 

escreveu diversos diálogos, responsáveis por sua fama e que foram todos preservados, tendo 

sido em um desses diálogos que ele apresenta a sua teoria cosmológica para os poliedros 

regulares, o Timeu. Segundo Blackburn (1997) 

 

O Timeu é especialmente interessante como tratado científico, cuja 

cosmologia teve repercussão no neoplatonismo da era cristã. Platão é em 

geral considerado o inventor da discussão filosófica tal como a conhecemos, 

e muitos filósofos defendem que a profundidade e o alcance do seu 

pensamento nunca foram ultrapassados (BLACKBURN, 1997, p. 299). 

 

 As origens dos poliedros regulares são desconhecidas, mas por Platão ter sido o 

primeiro a demonstrar a existência de somente cinco deles, estabelecendo a descrição dos 

mesmos e mostrando como construí-los, passaram a ser conhecidos por poliedros de Platão. 

Eves (2004), não concorda com essa afirmação, relatando que três deles se devem aos 

pitagóricos e os outros dois ao Teeteto
9
.  De acordo com Sutton (2015, p. 18), “um polígono 

regular tem lados e ângulos iguais. Um poliedro regular tem faces de polígonos regulares e 

vértices idênticos. Os cinco sólidos platônicos são os únicos poliedros regulares convexos”. 

Assim, 

 

Três desses sólidos possuem faces que são triângulos equiláteros – três, 

quatro ou cinco triângulos que se encontram em cada vértice – e têm nomes 

derivados do seu número de faces. O tetraedro é criado a partir de quatro 

faces; o octaedro, a partir de oito; e o icosaedro, a partir de vinte. O tema 3-

4-5 continua com o cubo comum, com suas seis faces quadradas, e com o 

dodecaedro e suas doze faces pentagonais regulares (SUTTON, 2015, p. 06). 

 

                                                 

8
 (c.470-399 a.C.) Sócrates, a figura simpática e irritante dos primeiros diálogos de Platão, representou o ponto 

de mudança da filosofia grega, no qual a reflexão autocrítica sobre a natureza dos conceitos e do raciocínio 

emergiu como uma das preocupações principais, a par da especulação e investigação cosmológicas 

(BLACKBURN, 1997, p. 366). 
9
  (c.414-369 a.C.) Amigo de Platão e matemático que deu seu a um dos mais importantes diálogos de Platão. 

Supõe-se que contribuiu para a teoria dos irracionais de Euclides, Livro X, e para a geometria dos sólidos do 

Livro XIII (BLACKBURN, 1997, p. 375).  
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 Um dos fatos que mais fascinou Platão no estudo em torno desses sólidos, foram os 

limites de sua existência e singularidade, chegando e expor, em seu Timeu, uma teoria 

completa, baseada nesses poliedros. Posteriormente, Euclides dedicou o 13° livro de seu Os 

Elementos para descrever a base da construção desses sólidos, relacionando as medidas de 

cada lado do poliedro com a esfera que o contém. Quase 2000 anos depois, Johannes Kepler
10

 

também ficou igualmente fascinado por tais poliedros, desenvolvendo a sua própria 

explicação cosmológica para eles. Conforme Eves (2004): 

 

Intuitivamente ele assumiu que, desses sólidos, o tetraedro abarca o menor 

volume para sua superfície, ao passo que o icosaedro o maior. Agora, essas 

relações volume-superfície são qualidades de secura e umidade, 

respectivamente, e como o fogo é o mais seco dos quatro “elementos” e a 

água o mais úmido, o tetraedro deve representar o fogo e o icosaedro a água. 

Associa-se o cubo com a terra porque o cubo, assentando quadradamente 

sobre uma de suas faces, tem a maior estabilidade. O octaedro, seguro 

frouxamente por dois de seus vértices opostos, entre o indicador e o polegar, 

facilmente rodopia, tendo a instabilidade do ar. Finalmente, associa-se o 

dodecaedro com o universo porque o dodecaedro tem doze faces e o zodíaco 

tem doze seções (EVES, 2004, p. 114). 

 

 Dessa forma, esses sólidos são classificados em: tetraedro, hexaedro (cubo), octaedro, 

icosaedro e dodecaedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

10
 (1571 1630) Kepler, o fundador da astronomia moderna, nasceu perto de Stuttgart. [...] aceitava muitas crenças 

pitagóricas, ocultas e místicas, mas suas leis do movimento planetário são as primeiras leis científicas e 

matemáticas da astronomia da época moderna. 
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1.1 O tetraedro de Platão 

 

O tetraedro é composto por quatro triângulos equiláteros, com três deles 

encontrando-se em cada vértice. Seus vértices também podem ser definidos 

pelos centros de quatro esferas que se tocam. Platão associava esta forma 

com o elemento fogo, pela agudeza penetrante de suas arestas e vértices, e 

porque o tetraedro é o mais simples e mais fundamental dos sólidos 

regulares. Os gregos também conheciam o tetraedro como puramís, de onde 

vem a palavra pirâmide. Curiosamente, a palavra grega para fogo é pur 

(SUTTON, 2015, p. 08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo dos autores 

Figura 30: Tetraedro de Platão 
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1.2 O hexaedro de Platão 

 

O cubo tem simetria octaédrica. Platão associou-o ao elemento terra devido à 

estabilidade de suas bases quadradas. Alinhado com a nossa experiência do 

espaço, o cubo volta-se para a frente, para trás, para a direita, para a 

esquerda, para cima e para baixo, o que corresponde às seis direções: norte, 

sul, leste, oeste, zênite e nadir. Seis é o primeiro número perfeito, cuja soma 

dos fatores resulta nele mesmo (1 + 2 + 3 = 6) (SUTTON, 2015, p. 14).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo dos autores 

Figura 31: Hexaedro de Platão 
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1.3 O octaedro de Platão 

 

O octaedro é composto por oito triângulos equiláteros, com quatro deles 

encontrando-se em cada vértice. Platão considerava o octaedro um 

intermediário entre o tetraedro, ou fogo, e o icosaedro, ou água, atribuindo 

esse sólido, por tanto, ao elemento ar. O octaedro tem seis eixos duplos que 

passam pelas arestas opostas, quatro eixos triplos que passam através de seus 

centros de face, e três eixos quádruplos que passam através de vértices 

opostos. Os sólidos que reúnem esses eixos de rotação exibem uma simetria 

octaédrica (SUTTON, 2015, p. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos autores 

Figura 32: Octaedro de Platão 
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1.4 O icosaedro de Platão 

 

O icosaedro é composto de vinte triângulos equiláteros, com cinco deles 

encontrando-se em cada vértice. Tem quinze eixos duplos, dez eixos triplos e 

seis eixos quíntuplos, conhecidos como simetria icosaédrica. Uma vez que o 

tetraedro, o octaedro e o icosaedro são feitos de triângulos idênticos, o 

icosaedro é o maior. Isso levou Platão a associar o icosaedro com a água, o 

mais denso e menos penetrante dos três elementos fluidos: fogo, ar e água 

(SUTTON, 2015, p.12). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo dos autores 

Figura 33: Icosaedro de Platão 
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1.5 O dodecaedro de Platão 

 

O belo dodecaedro tem doze faces pentagonais regulares, três das quais se 

encontram em cada vértice. Sua simetria é icosaédrica. Tal como o tetraedro, 

ou pirâmide, e o cubo, o dodecaedro era conhecido pelos primeiros 

pitagóricos e frequentemente chamado a esfera de doze pentágonos. Tendo 

detalhado os outros quatro sólidos e tendo-lhes atribuído os quatro 

elementos, o Timeu de Platão diz enigmaticamente: “Restava uma quinta 

estrutura que Deus usou para bordar as constelações em todo o céu” 

((SUTTON, 2015, p. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos autores 

Figura 34: Dodecaedro de Platão 



121 

 

 

CAPÍTULO II 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

 Em sua dissertação de mestrado, Oliveira (2018) desenvolve uma pesquisa em torno 

de todos dos guias de livros didáticos que foram publicados pelo PNLD para o ensino médio. 

Nessa pesquisa, ele verifica que o conteúdo dos poliedros de Platão é pouco explorado pelos 

livros didáticos, sendo que, quando isso acontece, o estudo não promove atividades de 

exploração, limitando-se a demonstrações algébricas e exercícios de fixação. Assim, 

propomos uma sequência de atividades que podem ser exploradas tanto em livros didáticos 

como de maneira autônoma pelo professor em sala de aula, a fim de promover uma 

aprendizagem mais dinâmica e divertida. 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Promover o estudo dos poliedros de Platão por meio de experimentos com polígonos 

regulares, a fim de desenvolver a demonstração geométrica acerca do porquê da existência de 

apenas cinco poliedros regulares, construindo os conhecimentos dos alunos por meio de uma 

aprendizagem autônoma, dinâmica e divertida. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Construir os conceitos de polígonos regulares; 

 Incentivar o trabalho com diferentes instrumentos de medida; 

 Explorar conceitos de ângulos, tais como: reto, agudo, obtuso e sólido; 

 Organizar e acompanhar oficinas de construção de sólidos geométricos; 

 Construir diferentes poliedros; 

 Discutir sobre as características dos poliedros regulares e dos não regulares; 

 Realizar uma pesquisa sobre a história dos poliedros de Platão; 

 Demonstrar de maneira geométrica a existência de apenas cinco poliedros regulares; 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

 Nesta seção, apresentamos algumas atividades que podem ser exploradas tanto em 

livros didáticos quanto em sala de aula. Nelas, o aluno será incumbido de criar polígonos 

regulares, alguns poliedros variados e, por último, criar os poliedros regulares, construindo 

assim às ideias em torno da existência de somente cinco tipos de poliedros de Platão. 

Portanto, a proposta aqui estabelecida trabalha esses poliedros de forma exploratória e 

dinâmica, fazendo com que professores e alunos sintam-se motivados durante o processo de 

ensino e de aprendizagem desse conteúdo. 

 

3.1 Explorando a construção de polígonos regulares 

 

 Opções de materiais:  

 Papel, régua, transferidor, lápis e tesoura; 

 Palitos de churrasco com ligas de soro; 

 Hastes magnéticas com esferas de aço. 

  

 Como a intenção é despertar o máximo possível o interesse do aluno, sugerimos 

utilizar a terceira opção, as hastes magnéticas com esferas de aço, que podem ser comprados 

juntamente. 

 

Figura 35: Hastes magnéticas com esferas de aço 

 

Fonte: Acervo dos autores 
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 Esta atividade pode ser iniciada a partir de uma discussão acerca do conceito de 

polígono regular, provocando o seguinte questionamento: você sabe construir um polígono 

regular? Depois desse momento é iniciada a atividade de construção, onde será relembrado o 

fato de que em um triângulo equilátero cada ângulo interno possui 60°, podendo ressaltar 

também que o ângulo externo medirá 120°. 

 

Figura 36: O triângulo equilátero e seus ângulos internos e externos 

 

 Fonte: Acervo dos autores 

 

 Em seguida, serão construídos quadrados, partindo da ideia de que cada ângulo de um 

quadrado, interno ou externo, deve medir 90°. 

 

Figura 37: O quadrado e seus ângulos internos e externos 

 

Fonte: Acervo dos autores 
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 Agora serão construídos pentágonos, hexágonos e heptágonos regulares, partindo 

sempre do questionamento de como fazer esse tipo de construção e levando em consideração 

a quantidade de lados que esse polígono deve ter e a medida de cada ângulo interno ou 

externo, chegando a conclusão de que dividindo 360° pela quantidade de lados do polígono 

encontraremos a medida de cada ângulo externo. 

 

Figura 38: O pentágono, hexágono e heptágono regular e seus ângulos internos e 

externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos autores 
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 Essa atividade de construção pode ser acompanhada do relato de que Euclides mostra, 

em seu Os Elementos, como inscrever polígonos regulares em um círculo, fato que 

fundamentará o ato de dividir 360° pela quantidade de lados do polígono para encontrar a 

medida do seu ângulo externo. 

 

Nos livros III e IV Euclides desenvolve um trabalho voltado para as 

proposições referentes a círculos. No livro III ele estabelece 37 proposições, 

destinadas ao tratamento dos círculos, tangentes, secantes, ângulos centrais e 

ângulos inscritos. Já o livro IV traz 16 proposições sobre figuras inscritas e 

circunscritas em círculos, evidenciando, com essa sequência, a excelente 

ordenação do raciocínio, isto é, em um ele começa trabalhando as 

propriedades do círculo, no outro ele aplica essas propriedades a outras 

figuras, como é o caso do triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, e 

outros mais (OLIVEIRA, 2018, p. 32). 

 

3.2 Explorando a construção de poliedros 

 

 Para o desenvolvimento desta atividade pode-se utilizar os polígonos construídos na 

atividade anterior, caso tenha utilizado papel. Inicialmente pode-se construir quaisquer tipos 

de poliedros, regulares ou não, para começar a construir as noções acerca das limitações. 

Sugere-se pegar os polígonos, um a um, e começar a uni-los pelos lados. 

 

Figura 39: Unindo polígonos regulares pelos seus lados 

 

 

Fonte: Acervo dos autores 
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Figura 40: Construção de poliedros a partir do ângulo sólido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos autores 
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 Com isso, será percebido que, para quaisquer polígonos, para construir um ângulo 

poliédrico, que Sutton (2015) também chama de ângulo sólido, serão necessários ao menos 

três polígonos. É importante provocar a investigação de que só poderão ser construídos 

ângulos sólidos com mais de dois polígonos em cada vértice, chegando ao experimento de 

tentar unir seis triângulos equiláteros, para que o aluno perceba que quando a soma dos 

ângulos internos resultar em 360° ele obterá uma superfície plana, ou seja, encontrando uma 

regra que deverá ser obedecida para cada construção. O aluno certamente irá conferir essa 

regra com quatro quadrados ou algum outro polígono cuja medida dos ângulos internos são 

divisores de 360. 

 

3.3 Construindo os poliedros de Platão 

 

 Esta atividade será a responsável por demonstrar o porquê de só existirem cinco tipos 

diferentes de poliedros regulares, ou seja, aqueles formados por polígonos regulares de 

mesmo tipo em suas faces e mesmos ângulos poliédricos. Assim, utilizando as peças restantes 

das atividades anteriores, temos: 

 Formando o primeiro ângulo sólido com três triângulos e completando os demais 

ângulos, também com três triângulos, de modo que fiquem idênticos, construímos o primeiro 

sólido regular: o tetraedro. 

 

Figura 12: Tetraedro regular com hastes magnéticas e esferas de aço 

Fonte: Acervo dos autores 
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 Na construção do segundo poliedro de Platão, o cubo, serão utilizados quadrados.  

Para isso, o primeiro ângulo sólido será montado a partir de três quadrados, onde, 

posteriormente, será preciso apenas completar os demais ângulos de maneira a obter sempre 

quadrados em suas faces.  

 

Figura 13: Hexaedro regular 

com hastes magnéticas e esferas de aço 

  

Fonte: Acervo dos autores 

 

 Para a construção do terceiro poliedro regular, será necessário formar o primeiro 

ângulo sólido com quatro triângulos e completando os demais com a mesma quantidade de 

triângulos, obteremos um poliedro regular com oito faces: o octaedro.  

 

Figura 14: Octaedro regular com hastes magnéticas e esferas de aço 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos autores 

 

 Para construir o icosaedro, será necessário partir da junção de cinco triângulos 

equiláteros na construção do primeiro ângulo sólido, completando, posteriormente, os demais 

de maneira análoga às anteriores, ou seja, colocando a mesma quantidade de triângulos em 
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torno de cada vértice. Portanto, os triângulos constituem as faces de três dos cinco poliedros 

regulares. 

 

Figura 15: Icosaedro regular com hastes magnéticas e esferas de aço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos autores 

 

 Para a construção do quinto sólido regular, o dodecaedro, será preciso formar 

pentágonos nas faces. Assim, o primeiro ângulo sólido será formado com três dessas figuras 

planas, bastando completar os demais ângulos de maneira análoga, resultando, portanto, em 

um sólido com doze faces. 
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Figura 16: Dodecaedro regular com hastes magnéticas e esferas de aço 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos autores 

 

 Essa atividade de construção será finalizada com a demonstração de que não é 

possível reunir, em torno de um ângulo sólido, mais de dois polígonos regulares com mais de 

cinco lados. Assim, ainda sugerimos a tentativa de construção de poliedros regulares que 

possuam mais de cinco lados, como hexágonos, heptágonos ou octógonos. Iniciando essa 

atividade pelos hexágonos, por exemplo, será obtida uma superfície plana, tento em vista o 

fato de que cada ângulo interno desse polígono possui 120°. Portanto, com a tentativa de 

formar ângulos sólidos com polígonos com mais de cinco faces, será notado que não será 

possível formar nem o primeiro ângulo sólido, comprovando assim que existem apenas cinco 

tipos de poliedros de Platão. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

 Diante da infinidade de poliedros que existem, os poliedros de Platão são sólidos que 

se tornaram especiais devido às suas características que lhes trazem uma beleza perfeita e 

singular. Esse fato atraiu a atenção de diversas personalidades da matemática e atualmente 

esses sólidos são facilmente encontrados nos programas escolares, sendo, a base de seu 

estudo, os conceitos que levam à demonstração de que existem apenas cinco tipos diferentes 

de poliedros de Platão. Contudo, esses estudos geralmente são desenvolvidos de forma 

puramente algébrica, e criar ou desenvolver métodos ou maneiras diferentes de realizar essa 

demonstração pode facilitar a aprendizagem desses conceitos.  

 Assim, desenvolvemos as atividades deste produto educacional de maneira a detalhar 

os procedimentos e alguns conceitos que levam à construção desses poliedros regulares e 

também ao porquê da existência de apenas cinco. Como material, utilizamos hastes 

magnéticas e esferas metálicas. As hastes magnéticas utilizadas não foram apropriadas para 

essas atividades, pois possuem dez centímetros de comprimento, são feitas em madeira com 

pequenos imãs colados dentro de suas extremidades, constituindo uma estrutura que se torna 

pesada quando reunimos muitas hastes na construção de um sólido. Assim, recomendamos 

hastes mais curtas, de preferência em um material totalmente magnetizado, pois assim 

aumentará a aderência das esferas e a rigidez dos sólidos que forem construídos.  

 Em nossas atividades, partimos da construção de polígonos regulares, onde hastes em 

conjunto com as esferas metálicas possibilitam a medição e ajuste dos ângulos internos e 

externos da forma, promovendo assim uma experiência de fácil compreensão desses 

conceitos. Posteriormente, foram construídos diferentes poliedros, abordando-se conceitos 

que distinguem os poliedros regulares dos não regulares, como a constituição dos ângulos 

sólidos. Por fim, foram construídos os cinco poliedros de Platão, enfatizando-se as formas 

poligonais que constituem suas faces e a quantidade necessária para a construção de cada 

ângulo poliédrico, momento em que é sugerido a construção de poliedros com polígonos que 

possuem mais de cinco lados, o que evidenciará o fato de que não será possível formar nem o 

primeiro ângulo sólido, o que demonstra existir apenas os cinco que foram construídos. 
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