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APRESENTAÇÃO DA COLEÇÃO

A publicação da Coleção Matemática e Tecnologia: TICs,
Softwares e Práticas de Ensino apresenta os minicursos realizados na IX
SEMAT – Semana da Matemática de Abaetetuba, realizada no período
de 01 a 03 de dezembro de 2021, de maneira online.

Essa publicação disponibiliza propostas de práticas de ensino da
Matemática em espaços de escolarização e formação acadêmica, a
partir das quais esperamos contribuir para que as aulas de matemática
sejam mais atrativas aos alunos, a partir das manipulações possíveis,
com uso de recursos de tecnologia, softwares e redes sociais.

A utilização de tecnologias no ensino da matemática e suas
nuances quanto às necessidades de aprendizagem dos estudantes
frente aos inúmeros desafios da educação na Amazônia, nos fazem
indagar, sobre quais as possibilidades de diálogos entre os conceitos
matemáticos e suas aplicações. Para isso, a presente coleção está
organizada em 07 volumes.

A semana da Matemática de Abaetetuba – SEMAT, em sua 9ª
edição, tem a honra de contar com a colaboração de experientes
professores que trazem suas vivências e percepções quanto às
possibilidades de diálogo entre a matemática e as tecnologias, na
construção de uma nova visão sobre o ensino da matemática escolar,
superando estigmas que desmobilizam o interesse e o envolvimento
dos alunos na aprendizagem dessa importante disciplina.

Aos autores, agradecemos.

Osvaldo dos Santos Barros
Renata Lourinho da Silva

(Organizadores)
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APRESENTAÇÃO

Na sociedade atual que é caracterizada pela velocidade no
desenvolvimento das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação
(TDIC), os educadores necessitam estar preparados para uma interação
em sala de aula com uma geração de discentes extremamente
atualizada e informada com o uso de muitas destas tecnologias
potencializadas com a internet, que proporciona um acesso instantâneo
a informação e consequentemente a busca do conhecimento, causando
um novo cenário no processo de ensino e aprendizagem.

Os professores de matemática têm enfrentado grandes
dificuldades no exercício de sua prática docente, sendo o caráter
altamente simbólico e não significativo dos conteúdos abordados
atualmente a maior delas (BRANDEMBERG, 2017).

Nesse contexto, as metodologias que podem ser utilizadas pelo
professor no processo de ensino de matemática têm sido discutidas,
bem como as potencialidades decorrentes destas metodologias na
aprendizagem, tendo em vista as dificuldades que grande parte dos
discentes apresentam durante o estudo de conteúdos considerados
mais “abstratos” ligados a disciplina em questão.

O estudo do desenvolvimento da matemática do passado até
como atualmente a conhecemos, nos oferece a oportunidade de
perceber como a matemática de hoje insere-se na produção cultural
humana e alcançar uma compreensão mais significativa de seu papel,
do papel de seus conceitos e de suas teorias, uma vez que a matemática
do passado e a atual fundamentam-se mutuamente. Assim, a História
da Matemática, vem se mostrando um campo extenso de muitas
possibilidades didáticas para o ensino e aprendizagem de matemática.

Para tanto, buscamos na História as explicações e o
desenvolvimento conceitual desses conceitos (objetos,
conteúdos) visando obter elementos que minimizem
possíveis obstáculos de aprendizagem, que encontramos no
ensino. Consideramos o desenvolvimento de um processo
de ensino-aprendizagem, partindo de uma abordagem que
caracterize tal desenvolvimento histórico dos conceitos
estudados (BRANDEMBERG, 2017, p. 16).
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Já a possível eficiência trazida pelo uso de ferramentas
tecnológicas no processo de ensino e aprendizagem de Matemática se
deve ao grandioso potencial obtido por seu emprego principalmente na
geometria, colocando à nossa disposição ferramentas interativas que
aliam sistemas dinâmicos de representação na forma de objetos
concreto e abstratos. Esses objetos são concretos porque existem na
tela do computador e podem ser manipulados e são abstratos porque
respondem às nossas elaborações e construções mentais (GRAVINA,
BASSO, 2010, p. 14).

Desse modo, acreditamos e discutimos possibilidades didáticas
do uso da História da Matemática e das Tecnologias no ensino de
Matemática, pois com esta abordagem podemos inserir possivelmente,
maiores significados aos conceitos estudados, e ainda uma objetividade
que justifique nossa pretensão em trabalhar conteúdos usando a
história e as tecnologias, como componentes metodológicas, ou melhor,
como um elemento do processo de ensino dos conteúdos.

Além do fato de que, o ensino de matemática deve estar
vinculado a outras atividades humanas como a História e o uso das
TDIC, pois a construção do conhecimento matemático não pode ser
dissociada de seu contexto histórico e da tecnologia que hoje está
disponível, como D’Ambrosio (1999, p. 97), afirma: “Acredito que um
dos maiores erros que se pratica em educação, em particular na
Educação Matemática, é desvincular a Matemática das outras
atividades humanas”.

Seguindo essa perspectiva, a partir de elementos relacionados ao
objeto matemático Poliedro, uma abordagem de ensino de conteúdos
geométricos que considere aspectos de seu desenvolvimento histórico
e do uso de tecnologias no ensino de matemática, objetivando
contribuir com um material didático, para ser trabalhado em sala de
aula no ensino de conceitos como: áreas e volumes, apresentando um
referencial histórico e o uso de um software de geometria dinâmica, os
quais trazem um conjunto de atividades, as quais podem dar maior
interação ao processo, tornando o estudo de tais conteúdos mais
significante.

Para tanto, inicialmente apresentamos o desenvolvimento do
estudo de Poliedros, trazendo seus principais contribuidores desde a
Pré-história, mais precisamente no período Neolítico até a Idade Com-
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-temporânea. Historicamente, a tentativa dos antigos de representação
dos poliedros nas mais variadas formas, demonstra o fascínio que estes
tiveram pelas suas formas e o que elas representavam no sentido
geométrico e mitológico.

Assim, para nossa abordagem histórica, iniciamos com os
primeiros registros encontrados sobre poliedros na Pré-história, que são
atribuídos aos povos neolíticos da Escócia que confeccionaram esferas
neolíticas semelhantes aos sólidos platónicos, posteriormente trazemos
relatos da Antiguidade relacionados aos conhecimentos dos povos da
Mesopotâmia, das civilizações egípcias, bem como dos etruscos e dos
gregos.

Sobre os gregos, destacamos que a partir das jornadas de Tales e
de Pitágoras que o conhecimento dos poliedros pode ter chegado a
Grécia, sendo que as obras de Tales certamente tiveram influencias
sobre Pitágoras, que posteriormente fundou uma sociedade secreta
chamada de pitagóricos.

Ainda na Antiguidade, trazemos as contribuições de Platão, entre
elas a associação dos poliedros regulares aos elementos água, terra,
fogo e ar, em sua obra Timeus, e também destacaremos as
contribuições de Teeteto seu amigo.

Abordaremos a presença dos poliedros na obra Elementos de
Euclides de Alexandria, em seguida falaremos sobre o trabalho de
Arquimedes já no contexto dos chamados “matemáticos alexandrinos”,
em seguida veremos durante a Idade Média não existiram registros de
estudo e desenvolvimento de poliedros, e que a respectiva retomada
ocorreu apenas no Renascimento a partir do contato com as obras de
importantes autores da Antiguidade por meio de vários artistas e
matemáticos, os quais produziram obras artísticas e literárias
envolvendo poliedros, influenciando estudiosos na Idade Moderna.

No contexto da Idade Moderna, exploraremos os estudos de
Kepler e Descartes, bem como as contribuições de Euler e um pouco das
muitas discussões que giram em torno da história da relação que este
descobrira sobre poliedros, a qual só obteve uma demonstração aceita
na Idade Contemporânea, sendo esta a principal contribuição de
Legendre.

Ao tratarmos da Idade Contemporânea, além da contribuição de
Legendre, abordaremos as de outros estudiosos como Poinsot, relacio-
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-nadas a poliedros estrelados, em seguida discutiremos as contribuições
de Cauchy, apresentando uma ilustração da demonstração que este
produziu sobre a relação descoberta por Euler, e posteriormente
mostramos os duais dos poliedros arquimedianos descobertos por
Catalan.

Continuando na Idade Contemporânea, veremos que a solução
final para a discussão sobre a relação descoberta por Euler, foi
apresentada por Poincaré, através da compreensão que a respectiva
relação é um teorema de Topologia. E que a contribuição de Hilbert
para o desenvolvimento do estudo de poliedros veio por meio de sua
lista com 23 problemas, dos quais dois abordam poliedros.

Sobre a relação de Euler, destacaremos que a demonstração de
Cauchy estava incompleta, e que o matemático brasileiro Elon Lages,
trouxe a luz este fato, bem como a completou, publicando um trabalho
contendo esta temática.

Finalizamos nossa abordagem histórica, destacando os avanços
do estudo de poliedros em dimensões superiores descobertos por
Schläfli, os chamados Politopos, que como veremos foram e são objeto
de estudos de muitos matemáticos, assim como apresentamos novos
tipos de representação e de poliedros descobertos.

Acrescentamos ao final do capítulo sobre a história do
desenvolvimento dos poliedros, um número significativo de atividades
elaboradas que podem ser utilizadas no processo de sala de aula e que
podem servir de modelos para a elaboração de outras atividades.

No capítulo sobre o uso de tecnologias no ensino de conteúdos
geométricos, buscando desenvolver um melhor entendimento por parte
do leitor, inicialmente, diferenciamos alguns termos que consideramos
muito importantes no que diz respeito a nossa temática, a saber:
Tecnologias, Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e as
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC),
posteriormente discutimos sobre as possibilidades das TDIC, no ensino
de Matemática.

A relevância do papel da visualização no estudo da Geometria
Espacial e as dificuldades que o discente enfrenta na tarefa de
reconstruir mentalmente uma imagem que é tridimensional, e neste
contexto como a utilização de softwares de geometria dinâmica podem
proporcionar a realização de experimentos que podem ajudar a desen-
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-volver neste, entre outras habilidades, a de visualização.
Assim, apresentamos três softwares que podem ser utilizados

com o intuito de superar algumas possíveis necessidades existentes em
nossa proposta educacional para o ensino de Poliedros. Inicialmente,
tomamos como exemplo os softwares Poly e o Great Stella, indicando
algumas atividades que poderão ser propostas com a utilização destes.
É importante destacar que no final deste capítulo apresentamos
algumas atividades que poderão ser resolvidas com a utilização destes
dois softwares.

Como terceiro software de geometria dinâmica, apresentamos o
GeoGebra, como sendo o mais completo para o desenvolvimento de
atividades, considerando suas potencialidades e a quantidade de
recursos existentes. Assim, optamos por utilizá-lo de forma mais incisiva
em nossas atividades, envolvendo o ensino de poliedros, para ser
trabalhado em sala de aula, vindo a favorecer o ensino de conceitos
como: áreas e volumes, dedicando assim um capítulo para essa
finalidade.

No capítulo sobre as atividades para o ensino com o uso do
GeoGebra, discutimos as funcionalidades deste software no ensino de
matemática, bem como suas possibilidades de instalação e de outros
recursos existentes atualmente, abordando também as dificuldades de
docentes de matemática na utilização deste, dada a complexidade de
alguns recursos existentes. Sinalizamos, que por este motivo, nas
atividades que serão propostas, procuramos apresentar os
procedimentos para sua construção de maneira mais detalhada, mas
sem a pretensão de oferecer um tutorial.

Posteriormente, apresentamos algumas atividades com o uso do
GeoGebra envolvendo o ensino de poliedros de modo geral, bem como,
mais especificamente, o ensino de conceitos como: áreas e volumes.

Por fim, trazemos nossas considerações, bem como uma
bibliografia que sugerimos sobre a temática abordada e as referências
que utilizamos na produção do texto.
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PARA UMA HISTÓRIA DOS POLIEDROS 

Neste capítulo trazemos uma síntese do desenvolvimento da
construção e estudo dos poliedros ao longo da história da humanidade,
mostrando que os poliedros são conhecidos desde a Pré-história até a
Idade Contemporânea, e como a formação do conhecimento e a
construção dos poliedros sofreram seu desenvolvimento ao longo do
tempo, contando com ajuda de muitos contribuidores e dentro de
diferentes contextos. Um maior aprofundamento deste conteúdo pode
ser consultado na pesquisa de Corrêa (2019), a qual apresenta um
panorama mais completo do conteúdo poliedros, que apresentamos
aqui.

As circunstâncias as quais levaram ao início do desenvolvimento e
construção do estudo de poliedros não são possíveis de serem
conhecidas, mesmo tomando como definição simplesmente que estes
sejam sólidos formados por várias faces, pois existiram vários povos do
período neolítico e da antiguidade, que segundo fontes bibliográficas
consultadas, conheciam alguns poliedros, a saber: os etruscos, egípcios,
chineses e babilônios, entre outros, fato comprovado com os registros
de objetos, gravuras e esculturas na forma de poliedros por esses
povos.

Segundo Hart (1998) e Critchlow (1970), os registros mais
antigos de poliedros são encontrados na pré-história, e pertencem aos
povos neolíticos da Escócia, os quais construíram em forma de esfera
modelos com caras talhadas formando poliedros regulares em pedra,
com função ainda desconhecida e que datam de cerca de 2000 a.C.
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Fonte: Ashmolean Museum de Oxford (2018).



O estudo dos Poliedros também foi de interesse dos povos da
Mesopotâmia (babilônicos, assírios, sumérios, caldeus, amoritas e
acádios), região localizada entre os rios Tigre e Eufrates no Oriente
Médio, onde atualmente é conhecido como Iraque. Segundo Lawlor
(1993) obra de Gordon Plummer chamada The Mathematics of the
Cosmic Mind (A Matemática da Mente Cósmica), afirma que os hindus
também conheciam os poliedros icosaedro e o dodecaedro e os
associam a sua mitologia.

Eves (2004) e Kline (1992), assim como muitos historiadores,
admitem que as civilizações egípcias e babilônicas já conheciam o cubo,
tetraedro e octaedro, e que foi a partir das jornadas de Tales e Pitágoras
que o conhecimento desses poliedros pode ter chegado a Grécia.

Dentre os diversos registros de poliedros na antiguidade
destacam-se os encontrados em papiros, sendo considerados os
principais o “papiro de Moscou” e o “papiro de Rhind” que pertencem
aos povos egípcios, onde dos 110 dos problemas existentes nesses
papiros 26 são geométricos (EVES, 2004).

O papiro de Moscou escrito em hierático (escrita sacerdotal) por
um escriba desconhecido a aproximadamente 1850 a.C., apresenta 25
problemas, dentre eles o do cálculo do volume de um tronco de uma
pirâmide de base quadrada, juntamente com o registro em transcrição
hieroglífica (BOYER, 2010).

Já o papiro de Rhind, que é o mais extenso papiro sobre
matemática existente, apresenta problemas que são relacionados as
faces de uma pirâmide e o seus respectivos declives, os quais segundo
Katz (2009) eram essenciais para construção das pirâmides, como
observado nos valores concretos obtidos nestes problemas que se
aproximam aos valores dos declives das pirâmides de Gizé.

Na Antiguidade, os etruscos, como eram conhecidos os
habitantes da Etrúria, hoje atual Toscana, antecederam os gregos no
conhecimento de alguns poliedros regulares, o que foi comprovado com
a descoberta um dodecaedro etrusco (500 a.C.) em escavações
arqueológicas nas proximidades de Pádua na Itália.
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Acredita-se que este dodecaedro etrusco era utilizado em jogos,
do mesmo modo que os egípcios usavam objetos poliédricos em seus
jogos na forma de icosaedros.

Os poliedros tiveram uma influência considerável na antiguidade
grega, possivelmente, o conhecimento destes bem como outros de
geometria chegaram a Grécia através das viagens de Tales de Mileto
(624-558 a.C.), nascido na colônia grega de Mileto situada na Jônia, que
conhecemos hoje como Turquia.

As obras de Tales certamente influenciaram Pitágoras (570 - 495
a.C.), que nasceu na ilha Jônica de Samos situada não muito longe de
Mileto, porém uma das explicações para a existência de áreas de
interesses comuns entre seus estudos, como os poliedros, dá-se ao fato
de que Pitágoras também ter viajado para o Egito, Babilônia, indo
possivelmente até a Índia, e nestas viagens absorveu informações
matemáticas, bem como outros conhecimentos e ideias religiosas
(BOYER, 2010, p. 33).

Pitágoras, após suas viagens, retornou a Grécia, mas
precisamente para a região que hoje conhecemos como costa sudeste
da Itália, onde fundou, por volta de 540 a. C., uma sociedade secreta
que ficou conhecida como Pitagóricos. Com essa sociedade, Pitágoras
certamente compartilhou e entrou em contato com outros
conhecimentos, assim os pitagóricos conheciam alguns poliedros
regulares, como o tetraedro, o cubo e o dodecaedro, porém é
importante destacarmos que a Pitágoras é atribuída a invenção do do-
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-decaedro, sólido venerado pelos pitagóricos. Porém, não podemos
esquecer que na antiguidade os créditos das descobertas eram
atribuídos ao mestre, assim a descoberta em questão pode ter sido feita
por um dos discípulos de Pitágoras.

Os pitagóricos dividiam a matemática em quatro áreas:
Geometria, Aritmética, Astronomia e Música. A matemática em
nenhum outro momento teve um papel tão grande na vida e na religião
como entre os pitagóricos, e muitos dos conhecimentos dos pitagóricos
certamente influenciaram Platão (427-347 a.C.), que é um importante
nome na história dos poliedros. Platão é considerado o principal
responsável pelo desenvolvimento da matemática de sua época, e
assim como Pitágoras, também fundou sua Academia, porém em
Atenas (KATZ, 2009).

Ao que tudo indica a visão matemática de Platão não foi herança
de seu mestre Sócrates, mas possivelmente de seu amigo Arquitas, a
quem visitou na Sicília em 388 a.C., e talvez tenha sido neste momento
que Platão tomou conhecimento dos sólidos regulares, e sua associação
aos quatro elementos da teoria de Empédocles, uma estrutura cósmica
que fascinou os homens durante séculos e muito bem descrito na obra
O Sonho de Mendeleiev (STRATHERN, 1940, p. 18).

Assim, Platão associou os elementos água, terra, fogo e ar
respectivamente, ao icosaedro, cubo, tetraedro e octaedro, acreditando
que “as propriedades físicas da matéria eram consequência das
propriedades geométricas de suas partículas constituintes” (TOMEI,
2003, p. 79). Talvez a veneração dos pitagóricos pelo dodecaedro, foi o
que levou Platão a considerá-lo o quinto elemento que estava faltando
simbolizando o cosmos, ou seja, o universo (BOYER, 2010).

Todas as ideias de Platão sobre os cinco poliedros regulares,
foram colocadas em sua obra intitulada Timeus, onde usa estes sólidos
para explicar fenômenos científicos, e por esse motivo estes poliedros
ficaram conhecidos como “Corpos Cósmicos” ou “Sólidos de Platão”, e
posteriormente como Poliedros de Platão. Timeus é considerada a obra
mais antiga que aborda a associação dos poliedros regulares com os
quatro elementos, porém acredita-se que muitas dessas ideias
fantasiosas devem-se aos pitagóricos sendo apenas absorvidas por
Platão, como já mencionamos.
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Existem relatos que o amigo de Platão de nome Teeteto (417- 369
a.C.), foi o primeiro a escrever sobre os cinco poliedros regulares, e
ainda quem primeiro tratou do octaedro e o icosaedro, lembrando que
os pitagóricos já conheciam o cubo, o tetraedro e o dodecaedro (EVES,
2004). Teeteto de Atenas é considerado um dos matemáticos mais
importantes da época de Platão, tendo ensinando na Academia de
Platão.

Segundo Heath (1921), Teeteto realizou um estudo teórico sobre
as relações dos cinco poliedros regulares, enfatizando o octaedro e o
icosaedro. Existe grande possibilidade de que este matemático também
seja responsável pelos cálculos encontrados na obra Elementos de
Euclides de Alexandria (323-283 a.C.), o qual falaremos em seguida, que
tratam sobre os cinco poliedros regulares.

A respeito do nascimento e origem de Euclides, nada se sabe,
porém sobre sua formação em matemática, possivelmente foi
concebida na Academia de Platão em Atenas, recebeu o nome de
Euclides de Alexandria por ser o fundador da escola de matemática na
até então capital do Egito. Euclides foi autor de vários trabalhos, nas
mais variadas áreas, mas sua obra-prima são os Elementos, trabalho
que exerceu grandiosa influência no pensamento científico desde
aqueles que o sucederam, até os tempos modernos.
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Os Elementos de Euclides são formados por treze livros ou
capítulos, dos quais os três últimos (Livros XI, XII e XIII) falam sobre a
geometria no espaço, tratando dos poliedros, principalmente o último.
No Livro XIII os sólidos platônicos são estudados de forma sistemática,
pois este é inteiramente dedicado aos poliedros regulares, e muitos dos
cálculos deste livro, como já mencionado, são atribuídos a Teeteto
(BOYER, 2010, p. 81).

No Livro XIII, existem dezoito proposições abordando as
propriedades dos sólidos regulares, as quais são todas demonstradas,
sendo a proposição dezoito, que é a última do respectivo livro e
também do conjunto dos Elementos, onde Euclides afirma não
existirem outros poliedros regulares além dos cinco demonstrados, isto
é, finaliza enfatizando a singularidade dos poliedros platônicos. Esse
fato levou muitos historiadores a dizerem que o objetivo dos Elementos
seria comprovar a existência de somente cinco poliedros regulares.

Nesse sentido, Eves (2004, p. 175) por sua vez, comenta que
frequentemente é exposto que os Elementos tinham o objetivo da
exaltação dos cinco poliedros regulares, porém acredita que afirmar que
os livros anteriores ao último foram meramente um prolongamento
para discussão sobre estes poliedros é uma avaliação equivocada,
acreditando que a finalidade da obra seria a introdução de matemática
geral.

Arquimedes (287-212 a.C.), certamente tomou conhecimento da
obra Elementos em sua passagem pelo Egito, onde possivelmente na
Universidade de Alexandria, encontrou com seus amigos Cônon e
Dositeo sucessores de Euclides, e também Eratóstenes, que era
bibliotecário da Universidade.

Arquimedes realizou muitos estudos, dentre eles estudou os
poliedros, neste estudo obteve uma família mais ampla de sólidos
mantendo a definição de poliedros regulares com a condição de possuir
faces com polígonos regulares, mas não sendo congruentes, de modo
que enquanto as faces nos poliedros platônicos eram de uma só forma,
isto é, um tipo, os descobertos poderiam ser de vários, estes sólidos
foram denominados arquimedianos ou semirregulares (CROMWELL,
1997, p. 92).
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Os sólidos arquimedianos chegam a um total de treze, e são
obtidos a partir dos sólidos platônicos através de uma sucessão de
cortes, também chamados truncaturas. Infelizmente os livros de
Arquimedes que tratavam sobre estes sólidos estão perdidos, sendo
Johanes Kepler (1571-1630), o responsável pelo resgate ao estudo
destes sólidos em sua obra Harmonices Mundi (Harmonia do Mundo)
de 1619, onde fez as nomenclaturas e ilustrações destes respectivos
sólidos.
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Figura 4: Transformação dos sólidos

Fonte: Elaborado com o software Great Stella 



Com a queda do Império Romano do Ocidente, ocorre o final da
Antiguidade e o início da Idade Média, período onde o estudo dos
poliedros não foi desenvolvido, isto é, foram mais de mil anos sem
interesse por esse assunto, bem como muitos outros relacionados ao
desenvolvimento do conhecimento e das ciências (SAITO, 2015).

Somente durante o Renascimento, por volta do século XV, com a
grande valorização nas formas diferentes de pensamento, que muitos
pensadores foram trazidos para a Península Itálica através da influência
de personagens importantes em relação a sociedade bizantina da
época.

Esses pensadores certamente trouxeram consigo diversidade de
ideias, bem como realizaram a tradução de obras de autores
importantes da antiguidade como de Sócrates, Pitágoras, Platão,
Euclides, e escritos de seus discípulos e sucessores nos estudos, muitas
vezes já escritos por tradutores árabes. Nas obras encontraram
contribuições significativas para a mudança na forma de pensar, e
também muita da extraordinária matemática grega.
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Figura 5: Sólidos arquimedianos em Harmonices Mundi

Fonte: Kepler (1619, p. 62-64) 



O contato com os poliedros pode ter ocorrido através de obras de
Platão e Euclides, entre outras, por intermédio dos textos originais ou
traduções que chegaram ao conhecimento dos eruditos dessa época.
Assim, o conhecimento dos poliedros regulares, suas propriedades,
características e todo o misticismo da antiguidade que girava em torno
destes, com toda certeza foram assuntos estudados profundamente no
Renascimento (EVES, 2004).

A representação e estudo dos poliedros foram objeto de estudo
de vários artistas e matemáticos, como Paolo Uccello (1397-1475), Piero
della Francesca (1416-1492), Luca Pacioli (1445 1517) e Albrecht Dürer
(1471-1528), ente outros. O interesse destes artistas se justifica pelo
apreço naquele período dos estudos de autores gregos, principalmente
a obra de Euclides, os Elementos, bem como o desafio da perspectiva
das representações dos poliedros.

Leonardo Da Vinci (1452-1519), por exemplo, considerado uma
das maiores referências do Renascimento, dedicou muito de seu tempo
a geometria, mais precisamente a figuras geométricas, onde sua obra
com maior referência é o “Poliédrico”, ilustrações feitas para Luca
Pacioli em 1509, na sua obra De Divina proportione (Da Proporção
Divina).
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Figura 6: Ilustrações de Da Vinci na Obra de Pacioli

Fonte: Giannini (2015)



No final do Renascimento, estrelas e poliedros não convexos
adquirem grande popularidade e assim levam possivelmente à
retomada dos estudos de poliedros na Idade Moderna por Johann
Kepler com a ideia de estrelação, ou seja, a ideia de poliedros
estrelados. Em relação aos poliedros, provou que além dos prismas e
antiprismas, somente podem existir treze poliedros arquimedianos. Em
1619, descobriu o pequeno dodecaedro estrelado e o grande
dodecaedro estrelado (EVES, 2004)
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Figura 7: Planificação do icosaedro e cubo por Dürer

Fonte: Dürer (1538, p. 154)

Já Albrecht Dürer, escreveu o tratado Underweysung der Messung
(Medida das Letras) em quatro volumes, onde é apresentada no Livro IV
(1525), possivelmente pela primeira vez, a ideia de construção de um
sólido a partir da planificação. Neste livro são encontradas planificações
de diversos poliedros regulares e semi-regulares, seus trabalhos
sofreram a influência de Piero della Francesca e de Leonardo da Vinci.



Com a intenção de estudar o movimento dos planetas que eram
conhecidos naquele período (Saturno, Júpiter, Marte, Terra, Vênus e
Mercúrio), Kepler recorreu as propriedades dos Poliedros de Platão,
alcançando êxito, embora de forma imprecisa, porém corrigida
posteriormente.
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Figura 8: Grande dodecaedro e dodecaedro estrelado

Fonte: Kepler (1619, p. 80) 

Figura 9: Modelo cosmogônico de Kepler

Fonte: Hart (1990)



Kepler intuitivamente formulou uma explicação sobre os
Poliedros de Platão e os quatro elementos, baseada nas relações de
volume-superfície desses sólidos em comparação com a secura-
umidade dos quatro elementos (EVES, 2004, p. 114).

Ao Tetraedro por ter menor volume de superfície o icosaedro tem
maior volume de superfície, comparando com qualidades de secura e
umidade, logo considerou o mais seco dos quatro elementos o fogo ao
tetraedro e água o mais úmido ao icosaedro, quanto ao cubo relacionou
com a terra pelo fato de sua estabilidade quando assentado em uma de
suas faces.

Em relação ao octaedro, o relacionou com o ar pela instabilidade
que representa quando colocamos seus vértices opostos entre os dedos
indicador e polegar frouxamente, e o rodopiamos facilmente. E em
particular o dodecaedro associou ao Universo, devido suas doze faces
correspondentes as seções do zodíaco, ou seja, tentou neste sólido,
bem como nos demais, justificar a associação que Platão fez na
antiguidade na obra Timeus.

René Descartes (1596-1650) também contribuiu para o estudo
dos poliedros em sua obra De Solidorum Elementis (Nos Elementos
Sólidos), manuscrito perdido e posteriormente encontrado e copiado
por Leibniz (1646-1716) em 1676. Essa cópia também foi perdida e
somente encontrada após aproximadamente duzentos anos, no ano de
1856 em Hannover, na Alemanha durante recatalogação dos pertences
deixados por Leibniz.

Nessa obra, Descartes realiza a introdução de défice angular total
dos poliedros regulares, provando que em um poliedro regular esse
valor é igual a 4π, impondo assim uma condição para o poliedro ser
classificado como regular, demonstrando assim que existem apenas
cinco poliedros convexos regulares.

No mesmo manuscrito, De Solidorum Elementis, Descartes ao
estudar a geometria dos poliedros descobre uma fórmula, considerada
por muitos, equivalente a que seria encontrada por Euler quase um
século depois, porém não demonstrou tal fórmula, apenas afirmou que
se P é o número total de ângulos planos das faces de um poliedro,
então temos:
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Como veremos posteriormente com mais detalhes, dada a
semelhança com a relação descoberta por Euler, muitos denominam
essa relação como Descartes-Euler, e essa é apenas uma das muitas
discussões que giram em torno da história da relação de Euler que está
contida nas notas de rodapé do livro de Lakatos (1976).

Nesta perspectiva, falaremos das contribuições de Leonhard Euler
(1707- 1783), dentre os diversos trabalhos nas mais variadas áreas da
matemática, no ano de 1750 direcionou seus estudos para as
propriedades dos sólidos, uma matéria que ele denominou
Estereometria, onde esbarrou na dificuldade de classificação de
poliedros, notando que somente a classificação obtida pelo número de
faces não seria suficiente, conseguindo sucesso em seguida ao inventar
os conceitos dos outros elementos que formam um poliedro que
chamou de vértice e arestas, observando mesmo sem perceber, o
caráter topológico da superfície de poliedros (LAKATOS, 1976, p. 19).

Segundo Lakatos (1976, p. 19), Euler, dessa forma, aperfeiçoou
sua estrutura conceitual, inventando o termo “acies” (aresta)
substituindo o que se usava “latus” (lado), tendo em vista que latus era
um conceito poligonal, enquanto o que queria realmente era um termo
que fizesse referência a um conceito poliedral como obteve êxito.

Os poliedros mesmo já sendo conhecidos desde a antiguidade
(origem grega do termo: poly “muitas” e hedra “faces”), principalmente
os cinco chamados “Poliedros de Platão”, os quais até então ninguém
havia percebido a relação combinatória entre os números de suas faces,
arestas e vértices, ou seja, uma relação entre os números de seus
elementos. E após descobrir uma relação entre estes, Euler escreveu
uma carta ao seu amigo e também matemático Christian Goldbach,
afirmando a veracidade da relação a seguir para poliedros:
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Como P, nas relações feitas por Descartes seria igual a 2A, temos
que:

 

 



Em que V é o número de vértices, A o número de arestas e F o
número de faces de um poliedro respectivamente.

Euler, para verificar a validade da respectiva relação descoberta,
testou exaustivamente esta, em vários poliedros como prismas,
pirâmides etc. Só demonstrou a relação algum tempo depois (LAKATOS,
1976, p. 21). Porém, a demonstração apresentada por Euler não definiu
formalmente o que seria poliedro ao qual estava se referindo.

Assim, a relação descoberta por Euler não foi considerada
aceitável no meio matemático daquele período, iniciando uma grande e
polêmica discussão na história dos poliedros que vai de meados do final
da Idade Modena até a Idade Contemporânea.

Na Idade Contemporânea, o matemático francês Adrien-Marie
Legendre, foi o primeiro a demonstrar a relação de Euler, de forma
correta (LIMA, 1991); a proposição era anunciada da seguinte forma:
“Seja S o número de ângulos sólidos de um poliedro, H o número de
suas faces, A o número de suas arestas; eu digo que teremos sempre S +
H = A + 2” (LEGENDRE, 1817, p. 228).

Um outro importante contribuidor para a evolução do
conhecimento de poliedros neste período, foi o matemático francês
Louis Poinsot (1777-1859), que em 1810 descobriu quatro poliedros
estrelados, a saber: o pequeno dodecaedro estrelado, grande
dodecaedro, grande dodecaedro estrelado e o grande icosaedro,
compreendendo provavelmente que estes eram regulares associando
aos cinco poliedros de Platão (platônicos), que já eram conhecidos
desde a antiguidade, e utilizando possivelmente a relação descoberta
por Euler.

Assim, como Kepler já havia descoberto o pequeno dodecaedro
estrelado e o grande dodecaedro estrelado, ficaram os quatro
estrelados descobertos conhecidos como poliedros de Kepler-Poinsot, e
em seu trabalho afirma que existem pelo menos nove poliedros
regulares, os platônicos e os que descobrira (EVES, 2004).
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Depois da descoberta de Poinsot, chegamos então as
contribuições de Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), que em 1813,
provou a existência de apenas nove poliedros regulares dentro da ideia
da definição que existia na época, contribuído com a validação das
ideias de Poinsot. No mesmo ano, Cauchy publicou um artigo sobre
polígonos e poliedros, demonstrando para um caso particular de
poliedros a relação de Euler é válida, sendo esta demonstração a mais
divulgada para esta relação (LIMA, 1982, p. 58).

A demonstração de Cauchy possui quatro etapas com objetivo de
mostrar que V – A + F = 2, para tanto, propõe nas etapas que a
afirmação V – A + F = 1 é válida se retirarmos uma face de um poliedro,
esta não altera o número de V e A, mas diminui F em uma unidade
deste poliedro. Para tentar buscar um melhor entendimento e
visualização da demonstração de Cauchy buscaremos ilustrar as etapas
desta, tomando como exemplo de poliedro no processo o hexaedro
(cubo) a seguir:
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Figura 10: Os quatro poliedros de Kepler-Poinsot 

    
Pequeno Dodecaedro 

Estrelado 
Grande Dodecaedro 

Grande Dodecaedro 
Estrelado 

Grande Icosaedro 

 
 Fonte: Elaborado pelos autores (2021)

Os poliedros de Kepler-Poinsot não são convexos, ou seja, são
côncavos e suas faces são polígonos regulares congruentes, com ângulos
poliédricos congruentes, possuindo faces que podem ser ou não
convexas, como podemos observar, a seguir:



Em sua demonstração, Cauchy sugere apenas duas possibilidades
na disposição dos triângulos após a planificação do poliedro para serem
retirados, não levando em consideração outras disposições as quais são
apresentadas em outros trabalhos como de Lima (1982), ressaltamos
novamente que a demonstração apresentada é válida somente
poliedros homeomorfos, e uma melhor compreensão do que isso
significa pode ser obtida posteriormente, nos estudos de Henri Poincaré
(1854-1912).

Essa demonstração e a generalidade que esta supunha no seu
enunciado, como outras que existiram, poderiam ser invalidadas por
conta da indefinição do que seria poliedro, como ocorreria com esta, a
qual invalidaríamos com um simples contraexemplo de poliedro que
não fosse equivalente a uma superfície esférica.

Em 1865, o matemático belga Eugène Catalan (1814-1894)
publica o texto chamado Mémoire sur la théorie des polyèdres (Tese
sobre a teoria dos poliedros), onde realiza o primeiro estudo sistemáti-
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Figura 11: Ilustração da verificação de V-A+F=2

Fonte: Adaptado de Lima (1982)



-co da dualidade nos poliedros, no qual apresenta a lista dos duais dos
poliedros arquimedianos, os quais ficaram conhecidos como Sólidos de
Catalan.
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Figura 12: Sólidos de Catalan

Fonte: Corrêa (2019)

SÓLIDOS DE CATALAN 

 
   

  
 

Tetraedro 

triakis 

Dodecaedro 

rómbico 

Octaedro 

triakis 

Hexaedro 

tetrakis 

Icositetraedro 

deltoida 

Dodecaedro 

disdiakis 

Triacontaedr

o rómbico 
12 faces 12 faces 24 faces 24 faces 24 faces 48 faces 30 faces 

 

      

 

Icosaedro 

triakis 

Dodecaedro 

pentakis 

Hexecontaedr

o deltoidal 

Triacontaedro 

disdiakis 

Icositetraedro 

pentagonal 

Hexecontaedr

o pentagonal 
60 faces 60 faces 60 faces 120 faces 24 faces 60 faces  

 

Henri Poincaré, apresentou uma solução para a discussão da
relação descoberta por Euler. Segundo Lima (1982), a solução definitiva
para o fim da discussão foi dada em 1893, através da compreensão que
a relação de Euler é um teorema de Topologia, área que se preocupa
com propriedades de objetos geométricos que são preservadas quando
esses objetos são deformados e não de Geometria, como se acreditava,
de modo que a relação de Euler passou a se chamar neste caso de
característica de Euler-Poincaré.

Assim, Poincaré concluiu que a característica da relação se tratava
de um invariante topológico de um poliedro P o número V – A + F, de
modo que atualmente podemos escrever na forma X(P) = V – A + F, e
quando um poliedro possui X(P) = 2, este é homeomorfo (‘homeo’=
mesmo, ‘morfo’= forma) a esfera, ou seja, de modo geral o poliedro
pode ser transformado em esfera quando deformado, como mostra o
exemplo da figura, a seguir:
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Figura 13: Homeomorfismo - Deformação do cubo em esfera

Fonte: Corrêa (2019)

No que se refere a demonstração de Cauchy, Lima (1982, p. 4)
afirma que certamente esta apenas provará alguma coisa relacionada a
poliedros, mas que só terá validade se deixarmos clara a definição de
poliedros a qual estamos seguindo inicialmente.

Um outro matemático que contribuiu significativamente para o
estudo dos poliedros foi David Hilbert (1862- 1943), que em sua
conhecida lista com 23 (vinte e três) problemas matemáticos,
apresentados no congresso Internacional de Matemáticos de Paris
(primeiramente dez, posteriormente publicou os demais), em 1900, os
quais alguns não foram resolvidos até nossos dias, mesmo existindo
prêmios para aqueles que encontrem suas soluções.

Nos problemas de Hilbert, os poliedros são tratados no terceiro e
no décimo oitavo problema, os quais já foram resolvidos. O terceiro
problema questiona se dois poliedros que possuem o mesmo volume
são congruentes por corte, ou seja, é sempre possível tomar dois
poliedros de mesmo volume e decompor um em poliedros menores de
tal maneira que os reorganizando seja possível montar o outro. A
resposta negativa foi dada por Max Dehn (1878-1952), aluno de Hilbert
em 1902, com a construção de um novo invariante, que ficou conhecido
como teorema de Dehn (EVES, 2004).

O décimo oitavo problema de Hilbert ou conjectura de Kepler
(1611) trata da construção em um espaço euclidiano com poliedros
congruentes a forma mais densa de empacotamento de esferas, em
outras palavras, qual seria a melhor forma poliedral de empilhamento
de esferas. Kepler afirmou que existiam duas maneiras mais eficientes
que são na forma piramidal cúbica e hexagonal.
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Figura 14: Panfleto sobre a conjectura de Kepler

Fonte: Kepler (1611) 

Kepler estava certo, porém essa confirmação, isto é, a solução
deste problema foi realizada apenas em 1998 por Thomas Hales,
nascido em 1598, sendo publicada nos Annals of Mathematics (Anais de
Matemática) em 2005 A grosso modo, podemos exemplificar o décimo
oitavo problema de Hilbert com laranjas, na melhor forma de
empilhamento de infinitas laranjas, e qual seria o poliedro formado com
o referido empilhamento (HALES, 2005).

De volta ao contexto da demonstração de Cauchy, falaremos do
grande matemático brasileiro Elon Lages Lima (1929-2017), que
contribuiu com o desenvolvimento do estudo dos poliedros
reescrevendo a demonstração feita por Cauchy do Teorema de Euler,
mostrando que esta estava incompleta, e suas análises sobre poliedros
associados ao referido teorema, servem de embasamento para os
autores da atualidade sobre o tema em questão.

Neste sentido, Lima (1982), escreveu motivado pela leitura de
Lakatos (1976) um trabalho sobre poliedros, onde fala da trajetória
histórica dos poliedros e de um teorema de Euler sobre poliedros, sua
validade e trazendo uma análise crítica da demonstração de Cauchy,
entre outras coisas.

Segundo Lima (1982), apesar da relação descoberta por Euler ter
características que o tornam atraente, como a simplicidade em que
apresenta a facilidade da constatação deste na representação de polie-
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Figura 15: Poliedro não convexo com relação de Euler inválida

Fonte: Corrêa (2019) 

-dros que podemos verificar a validade de V – A + F = 2, esta não é
válida para todos os poliedros como acreditava Euler quando a
descobrira, e ainda em nenhum momento definiu especificamente o
que seriam “poliedros” durante seus estudos, de modo a deixar lacunas
em torno de sua importante descoberta.

Para Euler, provavelmente, muitos sólidos não eram considerados
poliedros para os quais seu teorema não tem validade, não sendo uma
tarefa difícil encontrarmos exemplos em que V – A + F ≠ 2, como:

 

 
 

Lima (1982) afirma que muitas gerações de geômetras
procuraram estabelecer meios para que a relação V – A + F = 2 viesse a
ter status de teorema, estando assim completamente livre de
contraexemplos que pudessem no futuro refutá-la. A saída encontrada
foi a restrição da classe de poliedros os quais a relação se aplica, alguns
autores a limitaram apenas aos poliedros convexos, que Lima (1982) no
referido trabalho definiu como poliedros situados do mesmo lado que
qualquer plano que contenha uma de suas faces, como podemos notar
o sólido representado na figura apresentada anteriormente não é
convexo.

Lima (1982) chama a atenção para o fato de que todo poliedro
convexo satisfaz à relação de Euler, mas que, porém, existe grande
facilidade em se encontrar exemplos de poliedros não convexos que
satisfazem a relação, existindo uma grande discussão em torno desta,
como podemos notar na figura abaixo. Essa grande discussão durou
mais de um século como mostram as notas de rodapé do livro de
Lakatos (1976).
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Figura 16: Poliedro não convexo com relação de Euler válida

Fonte: Corrêa (2019)

Como já explicado, a solução definitiva foi a compreensão que a
relação de Euler é um teorema de Topologia, dada por Poincaré. No que
se refere a demonstração de Cauchy, Lima (1982) mostra a existência de
outras quatro possibilidades de remoção de faces do poliedro plano
resultante (triângulo), a saber: quando o triângulo a ser retirado tem
duas arestas livres mas nenhum dos seus vértices é livre, quando o
triangulo a ser retirado tem as três arestas livres mas nenhum de seus
vértices é livre, quando o triângulo a ser retirado tem três arestas e dois
vértices livres ou quando o triângulo a ser retirado tem três arestas e
dois vértices livres. (LIMA, 1982, p. 69)

 

 
 

Figura 17: Outras possibilidades da demonstração de Cauchy

Fonte: Adaptado de Lima (1982)
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Um outro grande contribuidor para o estudo de poliedros, agora
em outras dimensões, foi o matemático suíço Ludwig Schläfli (1814-
1895), que de 1850 até 1852 trabalhou em sua obra prima Theorie der
vielfachen Kontinuität (Teoria da Múltipla Continuidade), onde inventa
os Politopos, que são análogos de maior dimensão de polígonos e
poliedros, ou seja, são generalizações, para um número arbitrário de
dimensões (finitas), dos conceitos conhecidos de polígonos e poliedros,
em outras palavras são o termo geral da sequência: ponto (dimensão 0),
segmento (dimensão 1), polígono (dimensão 2), poliedro (dimensão 3),
etc.

Schläfli ao desenvolver sua teoria encontra, entre outras coisas,
uma versão de maior dimensão da conhecida relação de Euler,
determina então os Politopos Regulares, os quais são equivalentes
primos tridimensionais de polígonos regulares e dos sólidos platônicos,
mostrando a existência de seis na quarta dimensão e três em todas as
dimensões superiores.

Schläfli concebeu a notação {𝑝, 𝑞} para poliedros regulares, onde
𝑝 indica o número de lados de cada polígono e 𝑞 o número de polígonos
que incidem em cada vértice do poliedro, essa notação ficou conhecida
como símbolo de Schläfli para poliedros (KLAASEN, 1994).

Figura 18: Exemplos de Politopos convexos de 4 dimensões

Fonte: Coxeter (1969)

NOME FAMÍLIA 
SÍMBOLO  
SCHLÄFLI 

VÉRTICES BORDAS FACES CÉLULAS 
FIGURAS  
VÉRTICES 

POLITOPO 
DUPLO 

IMAGEM 

Pentacoron simplex  {3,3,3} 5 10 
10  

triângulos 
5  

tetraedros 
tetraedros (auto-dual) 

 

Octácoron , 
teseracto 

politopo 
de 

medição  

{4,3,3} 16 32 
24  

quadrados 
8  

cubos 
tetraedros 16 células 

 

Hexadecacoron 
ou 16-cell 

atravessar 
politopo 

{3,3,4} 8 24 
32  

triângulos 
16  

tetraedros 
octaedro Tessect 

 

 

O trabalho de Schläfli envolvendo geometria, mesmo com suas
contribuições especialmente em análise sendo conhecidas, não
receberam a devida atenção, e a primeira publicação de todo o
manuscrito foi somente em 1901, após seu falecimento. Porém, no
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século XX, os Politopos começaram a ser analisados a partir dos estudos
de Schläfli por outros matemáticos, os quais desenvolvem vastamente o
assunto neste período.

Um exemplo é o matemático alemão Victor Schlegel (1843 -1905),
ficou conhecido por promover a álgebra dos trabalhos de Hermann
Grassmann (1809 -1877) e a criação de um método para visualizar
Politopos, que ficou conhecido como diagrama de Schlegel, o qual é uma
representação que transporta as arestas de um poliedro para um
desenho no plano, em outras palavras, é como se um objeto
tridimensional fosse achatado (COXETER, 1969).

Figura 19: Diagrama de Schlegel

Fonte: Schlegel (1986)

Em 1886, Schlegel introduz seu diagrama, ver figura 18, para
realizar o estudo das propriedades combinatórias e topológicas dos
Politopos, e geralmente é usado para a visualização de politopos de
quatro dimensões.

Outros estudiosos e pesquisadores contribuíram para o
desenvolvimento dos politopos a partir dos trabalhos de Schläfli e
Schlegel, como o matemático holandês Willem Wythoff (1865- 1939),
Jeffrey Miller (1950-1970) e Harold Coxeter (1907-2003), sendo este
último considerado um dos maiores geômetras do século XX, seus
trabalhos mais conhecidos são com politopos regulares e geometria de
dimensões superiores.
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Figura 20: Exemplo de poliedro flexível

Fonte: Corrêa (2019)

Não podemos deixar de mencionar matemático Norman Johnson
(1930-2017), que obteve seu Ph.D. na Universidade de Toronto, no ano
de 1966, com a supervisão de Coxeter, com o título em português Teoria
de Politopos Uniformes e Favos de mel, onde conseguiu enumerar 92
poliedros não-uniformes com faces regulares, os quais são atualmente
conhecidos como Sólidos de Johnson.

Os sólidos de Johnson se caracterizam por poliedros convexos em
que as faces constituem polígonos regulares e todas as arestas possuem
o mesmo comprimento, e que não são sólidos platônicos, sólidos
arquimedianos e as duas famílias infinitas de prismas e antiprismas.

A Johnson, também é atribuído o credito de ter nomeado todos os
poliedros estrelados uniformes, bem como seus duplos, e seguindo sua
linha de pesquisa, o matemático russo Victor Zalgaller (1920-2020) em
1969, provou que sua lista com 92 poliedros não-uniformes estava
completa. Já Robert Connelly, nascido em 1942, descobriu em 1978 o
primeiro exemplo verdadeiro de poliedro flexível com 18 faces
triangulares (CROMWELL, 1997, p. 242-244).

 

 
 

Enquanto John Horton Conway (1937-2020), criou uma notação
para poliedros que é divulgada por Hart, a qual é usada na descrição de
poliedros baseada em um poliedro semente, o qual é modificado por
várias operações de prefixo.

Inicialmente especifica um poliedro "semente" usando uma letra
maiúscula de acordo com a letra inicial, por exemplo, sólidos platônicos
são denominados T (tetraedro), O (octaedro), C (cubo), I (icosaedro) e D
(dodecaedro), já os demais poliedros como os Pn (prismas), An
(antiprismas), e Yn (pirâmides), onde n > = 3, que especifica o número de
lados da base do poliedro. Com letras minúsculas precedendo a letra
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Figura 21: Exemplo da Notação de Conway - Tetraedro

maiúscula as operações a serem executadas no poliedro são então
especificadas.

Ao pensarmos que todas as possibilidades sobre o estudo de
poliedros já existem haviam sido conhecidas, isto é, que todos os tipos
de poliedros já haviam sido descobertos e estudados, a ciência e nos
traz o Escutoide (Scutoid), que foi descoberto por cientistas quando
realizavam o estudo das células que formam a pele humana.

Segundo Grima (2018), os cientistas responsáveis pela descoberta
foram Luisma Escudero e seu grupo de pesquisa, do Departamento de
Biologia Celular da Universidade de Sevilha e do Instituto de
Biomedicina de Sevilha. O trabalho de Escudero buscava descrever as
células epiteliais, no sentido de descobrir como estas se constituem.

Grima, que participou da pesquisa, afirma que a estrutura
escutoidal foi inicialmente encontrada em modelos básicos biológicos
celulares nas glândulas salivares da mosca da fruta, nos ovos deste
mesmo inseto e nas células do peixe-zebra durante o desenvolvimento
da pesquisa.

A forma do escutoide é semelhante a de um prisma, porém tem
características distintas, uma vez que uma de suas extremidades possui
cinco arestas e a outra seis, formando um “Y” que divide uma dessas
extremidades em duas, e consequentemente resultando em um
triângulo como podemos observar na figura a seguir.

Poliedro Tetraedro = Pirâmide 

Notação de Conway T = Y3 

Imagem 
 

= 
 

 Fonte: Corrêa (2019)

Figura 22: Formação do Escutoide

Fonte: Grima (2018)
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As implicações desta descoberta podem trazer avanços
significativos para criação de órgãos de impressão em 3D, uma vez que
permite a identificação de padrões epiteliais saudáveis em sua
geometria, ajudando na identificação de um crescimento considerado
anormal. De modo geral, a pesquisa contribui para a criação de órgão
artificiais, a partir da descoberta que as células da pele têm um formato
geométrico de um poliedro peculiar (GRIMA, 2018)

O levantamento histórico do desenvolvimento dos poliedros ao
longo da história nos forneceu informações que nos permitiram
apresentar, como em Corrêa (2019, p. 108) um diagrama contendo uma
linha do tempo com os principais contribuidores para a construção da
evolução do estudo e conhecimento dos poliedros, o qual apresentamos
a seguir:

Figura 23: Principais contribuidores da evolução do estudo de poliedros

Fonte: Corrêa (2019)

A presente discussão histórica nos permite elaborar as atividades
da seção a seguir em suas conotações didáticas, nestas atividades
seguimos preferencialmente Corrêa (2019).
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ATIVIDADES I

AI1. Quais são os elementos que formam um poliedro? Quais suas

características?

AI2. Observe os poliedros a seguir e responda a quantidade de seus
elementos:

POLIEDROS 

    
    

Nº de Faces  

F = _______ 

Nº de Faces  

F = ________ 

Nº de Faces  

F = ________ 

Nº de Faces  

F = ________ 
Nº de Arestas 

A = _______   

Nº de Arestas 

A = ________   

Nº de Arestas 

A = ________   

Nº de Arestas 

A = ________   

Nº de 
Vértices 

V = _______ 

Nº de Vértices 
V = ________ 

Nº de Vértices 
V = ________ 

Nº de Vértices 
V = ________ 

 

AI3. Analise os poliedros abaixo e responda:

a) Qual deles possui mais vértices? Por que?

b) Quantas arestas tem cada um deles?
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c) Qual deles tem o número de faces ímpar? Quantas são?

d) Em qual deles o número de vértices é igual ao número de faces?  

 

a) 8, 6, 5, 6.    
b) 8, 6, 6, 5.    
c) 8, 5, 6, 6.    
d) 5, 8, 6, 6.    
e) 6, 18, 6, 5. 

 

AI4. Indique quantas faces possuem, respectivamente, nessa ordem, os
sólidos numerados como I, II, III e IV a seguir:

AI5. A figura a seguir representa um poliedro não convexo.
Qual o número de vértices deste poliedro?
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AI6. A figura, representada abaixo, é de um prisma com x faces, y
vértices e z arestas.

Qual é o valor de x + y + z ?

AI7. Um poliedro possui 16 faces e 18 vértices. Qual é o número de
arestas desse poliedro?

AI8. Um poliedro convexo tem 32 faces, sendo 20 hexágonos e 12
pentágonos. O número de vértices deste poliedro?

AI9. O número de faces triangulares de uma pirâmide é 11. Pode-se,
então, afirmar que esta pirâmide possui:

a) 33 vértices e 22 arestas.    
b) 12 vértices e 11 arestas.    
c) 22 vértices e 11 arestas.    

d) 11 vértices e 22 arestas.    
e) 12 vértices e 22 arestas.    
 

 

AI10. Um geólogo encontrou, numa de suas explorações, um cristal de
rocha no formato de um poliedro, que satisfaz a relação de Euler, de 60
faces triangulares. Qual o número de vértices deste cristal?

AI11. Dois dados, com doze faces pentagonais cada um, têm a forma de 
dodecaedros regulares. Se os dodecaedros estão justapostos por uma de 
suas faces, que coincidem perfeitamente, formam um poliedro côncavo, 
conforme ilustra a figura.

Considere o número de vértices   de faces   e 
de arestas   desse poliedro côncavo.
A soma V + F + A é igual a quanto?
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a) (    ) A relação de Euler vale para todos os poliedros convexos.

b) ( ) Todos os poliedros não convexos não satisfazem a relação de
Euler.

AI12. A bola de futebol evoluiu ao longo do tempo e, atualmente, é um
icosaedro truncado, formado por 32 peças, denominadas de gomos e,
geometricamente, de faces. Nessa bola, 12 faces são pentágonos
regulares, e as outras, hexágonos, também regulares. Os lados dos
pentágonos e dos hexágonos são iguais e costurados. Ao unirem-se os
dois lados costurados das faces, formam-se as arestas. Os encontros das
arestas formam os vértices. Quando cheio, o poliedro é similar a uma
esfera.

AI13. Coloque (V) nas alternativas verdadeiras e (F) nas falsas, 
justificando as alternativas

Qual o número de arestas e o número de 
vértices existentes nessa bola de futebol?

c) (    ) Um poliedro satisfaz a relação de Euler quando V – A + F é igual a 
12. 
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d) (    ) O hexaedro satisfaz a relação de Euler.

e) (    ) Um poliedro satisfaz a relação de Euler quando o número de 
faces (F) é igual ao número de arestas (A). 

AI14. Ao passar sua mão direita por todos os vértices e arestas de um 
poliedro, somente uma vez, um deficiente visual percebe que passou 
por 8 vértices e 12 arestas. Quanto ele concluiu que é o número de faces 
desse poliedro? 

AI15. Um poliedro convexo é formado por 4 faces triangulares, 2 faces 
quadrangulares e 1 face hexagonal. Qual o número de vértices desse 
poliedro?

AI16. Cada sólido representado no quadro a seguir é identificado por um 
número. Observe a identificação e marque qual das alternativas abaixo 
possui apenas números correspondentes aos poliedros de Platão.

       

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       
 

a) 1, 2, 4, 5, 6 b) 1, 3, 4, 6, 7 c) 1, 3, 4, 5, 7 d) 1, 4, 5, 6, 7 
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AI17. Utilizando os poliedros enumerados da questão 01, enumere corretamente a
coluna a seguir com o nome do poliedro de Platão correspondente:

Tetraedro Octaedro Hexaedro Icosaedro Dodecaedro
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

AI18. Os poliedros de Platão foram associados aos elementos na antiguidade. O
astrônomo, matemático e numerologista Johann KepIer intuitivamente formulou
uma explicação sobre esses Poliedros e os quatro elementos, observe as
características atribuídas por Kepler, e diga qual poliedro platônico cada uma se
refere:

a) Poliedro com maior número de faces, logo tendo maior volume de superfície, e
desse modo por ser o mais “úmido” sendo atribuído a água (_________________)

b) Poliedro relacionado com a terra pelo fato de sua estabilidade quando assentado
em uma de suas faces. (_________________)

c) Poliedro com menor número de faces, logo tendo menor volume de superfície, e
desse modo por ser o mais “seco” sendo atribuído ao fogo (_________________)

d) Poliedro relacionado com o ar pela instabilidade que representa quando
colocamos seus vértices opostos entre os dedos indicador e polegar frouxamente, e
o rodopiamos facilmente (_________________)

e) Poliedro associado ao Universo, devido possui doze faces, as quais
corresponderiam as doze as seções do zodíaco (_________________)

AI19. Observe os poliedros de Platão regulares e indique o seu
correspondente com a numeração na planificação adequada e colocando seu
respectivo nome:

POLIEDROS DE PLATÃO REGULARES 

     
(1) (2) (3) (4) (5) 

     
 POLIEDROS DE PLATÃO REGULARES PLANIFICADOS 

     
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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a) Quais são os nomes dos poliedros obtidos a partir dessas
planificações?

b) Os poliedros obtidos a partir das planificações são regulares ou
irregulares?

c) Algum desses poliedros é platônico?

  

AI21. Observe a planificação a seguir:

a) Esse poliedro é regular ou irregular? Por que?

b) Qual o número de vértices, arestas e faces deste poliedro?

c) Esse poliedro satisfaz a relação de Euler?

d) Qual o nome desse poliedro?

AI20. A figura a seguir representa a planificação de um poliedro
convexo.
Qual o número de vértices e o nome deste poliedro?
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SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO
DE CONTEÚDOS GEOMÉTRICOS

Para buscar desenvolver um melhor entendimento por parte do
leitor sobre este capítulo, existe a necessidade de diferenciarmos alguns
termos que utilizaremos segundo seus conceitos como: Tecnologias,
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e as Tecnologias Digitais
da Informação e Comunicação (TDIC).

Ao pesquisarmos sobre a etimologia da palavra tecnologia,
verificamos que esta é de origem grega téchne (arte ou ofício) e logia
(estudo). A tecnologia é uma produção basicamente humana, tendo em
vista que o ser humano foi obrigado a produzir novos conhecimentos por
estarem constantemente sendo desafiados por situações que se
apresentavam cotidianamente desde a pré-história, assim produziu no
decorrer de suas necessidades tecnologias como a roda, o arco, o lápis, o
papel, a caneta, o rádio, a televisão, o computador, entre outras. “As
tecnologias são tão antigas quanto a espécie humana. Na verdade, a
engenhosidade humana, em todos os tempos, que deu origem às mais
diferenciadas tecnologias” (KENSKI, 2013, p. 15).

A utilização do termo Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) se refere aos dispositivos eletrônicos e tecnológicos mais antigos,
em que se incluem o rádio, a televisão, o jornal, mimeógrafo, e até as
mais atuais como o computador, a internet, o tablet e smartphone os
quais tem a finalidade de informar e comunicar (CORRÊA e
BRANDEMBERG, 2021).

Atualmente, embora se evite usar o termo “Novas” quando se fala
de tecnologia, pesquisadores tem utilizado o termo Novas Tecnologias
para se referir às Tecnologias Digitais (KENSKI, 1998) ou ainda de
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) para designar
os dispositivos mais atuais como o computador, o tablet, o smartphone e
qualquer outro dispositivo que permita a navegação na internet que
funcionam por meio digital e não mais analógico.

Assim, utilizaremos os termos Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC) ou simplesmente Tecnologias Digitais, para nos
referirmos aos dispositivos que serão utilizados para acesso a conteúdos



IX SEMAT/2021 – V. 01

João Cláudio Brandemberg & João Nazareno Pantoja Corrêa

45

digitais disponibilizados ou construídos para serem acessados através de
navegação na internet por docentes e discentes de modo geral.

Logo, ao abordarmos as Tecnologias Digitais e o seu atual
significado em nossa sociedade, mais precisamente na escola e no
ensino de Matemática, devemos esclarecer que as TDIC são
compreendidas como um conjunto de equipamentos e aplicações
tecnológicas que geralmente utilizam a internet e diferenciam-se das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) também pela presença
do termo digital.

O termo digital, deriva de dígito, do latim digitus, que significa
dedo, de modo que ao ser inserido em tecnologias, quer dizer que temos
acesso a milhares de informações ao simples toque dos dedos, mas não
somente isso, também se refere ao tipo de recepção de sinal que é
digital e não analógico, bem como tem seu significado ligado ao conjunto
de tecnologias que permite, principalmente, a transformação de
qualquer linguagem ou dado em números, neste caso em zeros e uns (0
e 1), o chamado sistema binário de representação, que é a linguagem
que os dispositivos reconhecem (CORRÊA e BRANDEMBERG, 2021).

No contexto das possibilidades das TDIC, que podemos utilizar
para o ensino de Matemática, estas estão diretamente ligadas softwares
ou aplicativos que podem ser instalados em computadores, tablets e
smartphones, bem como as possíveis formas que estes podem produzir
e dinamizar o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos ligados
a experimentação, possibilitando o aparecimento de conceitos e teorias
com a finalidade de contribuir significativamente com a construção do
conhecimento matemático.

Segundo Leivas (2009), ao tratar do estudo de Geometria Espacial
é destacado o seguinte tripé: imaginação, intuição e visualização como
elementos fundamentais, os quais devem ser levados em consideração
destacando que

A imaginação se encontra interligada à abstração, assim como
à intuição e essas podem ser complementadas pela
visualização, entendendo visualização não como uma forma
de representação em termos de uma figura ou representação
de um objeto e sim como um processo capaz de auxiliar na
construção do fazer matemático, bem como na comunicação
dos conceitos nas diversas áreas desse conhecimento
matemático. (LEIVAS, 2009, p. 137).
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Desse modo, dada a relevância do papel que a visualização do
objeto desempenha no estudo da Geometria, diferentes pesquisadores
da área da Educação Matemática buscaram definir o que seria
visualização e com diferentes sentidos ligados à matemática, à
investigação científica, à educação matemática e também à psicologia.

Para Cunningham, (1991, p. 67),

“visualização em matemática constitui um aspecto
importante da atividade matemática onde se atua sobre
possíveis representações concreta ao uso da tecnologia
gráfica do computador”.

Segundo Dreyfus, (1991, p. 119)

“visualização do ponto de vista da educação matemática
inclui duas direções: a interpretação e compreensão de
modelos visuais e a capacidade de traduzir em informação de
imagens visuais o que é dado de forma simbólica”.

Para Solano e Presmeg (1995, p. 67):

“visualização é a relação entre imagens”. Analisando-
se estas diferentes definições é possível inferir que
todas concordam que a visualização se foca na
percepção e manipulação de imagens visuais.

No caso da Geometria Espacial, mais precisamente no ensino de
Poliedros uma das dificuldades que o aluno enfrenta ao estudar esse
assunto é a tarefa de reconstruir mentalmente uma imagem que é
tridimensional a partir de uma figura que lhe é apresentada de forma
bidimensional e estática desenhada em um quadro ou impressa em um
livro.

Neste sentido, a utilização de softwares de geometria dinâmica
pode proporcionar a realização de experimentos que podem
desenvolver no aluno, entre outras habilidades, a de visualização, por
meio da construção e movimentação das figuras. Silva e Penteado (2009)
afirmam que:



IX SEMAT/2021 – V. 01

João Cláudio Brandemberg & João Nazareno Pantoja Corrêa

47

Pode-se definir um ambiente de geometria dinâmica como
um ambiente computacional que possui como característica
principal o “arrastar” dos objetos pela tela do computador
com o uso do mouse, possibilitando a transformação de
figuras geométricas em tempo real. Os softwares de
geometria dinâmica permitem aos estudantes criarem
construções geométricas e manipulá-las facilmente (SILVA e
PENTEADO, 2009, p. 1069).

Inferimos que com a manipulação de objetos através da tela do
computador, existe a possibilidade do desenvolvimento de uma análise
imediata da construção que está sendo exibida, contribuindo assim para
o desenvolvimento dos conceitos geométricos que estejam sendo
estudados, uma vez que as construções geométricas em ambientes de
geometria dinâmica, superam as construídas utilizando lápis e papel, ou
mesmo em uma página de um livro ou no quadro, onde mesmo
tentando representar uma construção em três dimensões é construído
em duas e as figuras não podem ser movidas ou alteradas (GRAVINA,
2010).

Porém, para que o processo de ensino e aprendizagem do
conteúdo possa ocorrer de maneira efetiva, a escolha que o docente faz
do software ou aplicativo a ser utilizado é importantíssima para o
desenvolvimento efetivo da atividade a ser trabalhada, uma vez que a
partir dele estas serão desenvolvidas com os discentes com fins
educacionais, como afirma Tajra (2001):

A utilização de um software está diretamente relacionada à
capacidade de percepção do professor em relacionar a
tecnologia à sua proposta educacional (TAJRA, 2001, p. 74).

Para tanto, o professor deve incrementar o seu aparato técnico,
extrapolando o campo da Matemática e obtendo conhecimentos
técnicos sobre os softwares, em busca de clareza sobre as
potencialidades do uso pedagógico das existentes no contexto da TDIC
(BRANDEMBERG e VIEIRA, 2015).

Assim, as propriedades que compõem os poliedros podem ser
melhor desenvolvidas a partir da visualização geométrica, neste sentido
buscamos apresentar três softwares de geometria dinâmica, tomando
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como exemplo, inicialmente dois, sendo o Poly e o Great Stella,
softwares que correspondem a algumas das possíveis necessidades mais
básicas existentes em nossa proposta educacional para o ensino de
Poliedros.

No software Poly, podemos visualizar construções dos poliedros e
suas planificações, desse modo as atividades que poderão ser propostas
com sua utilização deverão ser ligadas a identificação dos poliedros e
suas características como: nome, números de faces, vértices e arestas,
entre outros.

1 2

1 - Pedagoguery Software Poly. Disponível em < http://www.peda.com/download/> Acesso em: out.
2021.

2- Great Stella. Disponível em: < http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/softwares/so-
ft_geometria.php >. Acesso em: out. 2021

Figura 24: Imagens de poliedros no software Poly

 

 

 

 

 

   
 Fonte: Elaborado pelos autores (2021)

Já no Great Stella também podemos visualizar construções dos
poliedros e suas planificações, porém com mais recursos e a exibição das
informações referentes ao poliedro visualizado, e assim como no Poly, as
atividades que poderão ser propostas com sua utilização deverão ser
ligadas a identificação dos poliedros e suas características.

http://www.peda.com/download/
http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/softwares/so-ft_geometria.php
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Certamente existem, muitos softwares de geometria dinâmica,
porém considerando as potencialidades e a quantidades recursos
existentes atualmente, optamos por utilizar em nossas atividades o
GeoGebra, que é um software livre que pode ser utilizado com Álgebra,
Geometria e Cálculo.

O GeoGebra nos possibilita em um mesmo ambiente a construção
dinâmica de objetos espaciais, como os Poliedros, permitindo a
movimentação dos objetos construídos em diversas visualizações,
obtendo a planificação destes e ainda a utilização de ferramentas para a
obtenção dos cálculos de comprimento, área e volume entre outros.

Assim, a seguir buscamos apresentar algumas atividades
envolvendo planificação de poliedros que poderão ser resolvidas com a
utilização dos softwares Poly e Great Stella, e no capítulo seguinte
trazemos uma proposta de atividades com o uso didático do software
GeoGebra no ensino de Poliedros.

Figura 24: Imagens de poliedros no software Poly

Fonte: Elaborado pelos autores (2021)
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ATIVIDADES II

AII1. Qual das figuras seguintes representa corretamente a planificação
de uma pirâmide regular pentagonal?

A) B) C) D) 

    

 
AII2. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender
caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as
planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos geométricos que
Maria obterá a partir dessas planificações?

   
 
A) Icosaedro, prisma triangular e tetraedro.
B) Dodecaedro, tetraedro e prisma triangular
C) Dodecaedro, hexaedro e prisma triangular
D) Icosaedro, octaedro e prisma triangular

AII3. Observe o sólido geométrico representado abaixo.

Uma das planificações desse sólido está representada em

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 
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AII4. Uma perfumaria mandou confeccionar novas embalagens para
seus perfumes. As embalagens foram entregues para serem montadas e
têm forma dada pela figura.

Após montadas, as embalagens formarão um sólido com quantas
arestas?

A) 18 B) 12    C) 14       D) 15    
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ATIVIDADES PARA O ENSINO COM O USO DO GEOGEBRA

O GeoGebra é composto de todas as funcionalidades que os
softwares de geometria dinâmica possuem individualmente, sendo
assim o mais completo software existente para o ensino de Matemática.
Nele podemos produzir atividades para todos os níveis de ensino, uma
vez que este reúne ferramentas que podem ser utilizadas na Geometria,
Álgebra, Planilha de Cálculo, Gráficos, Probabilidade, Estatística e
Cálculos Simbólicos (BORTOLOSSI, 2016).

Atualmente, o GeoGebra pode ser instalado em computadores,
tablets, smartphones ou ainda ser utilizado na sua versão online, isto é,
em uma plataforma na internet sem a necessidade de download e
posterior instalação. A plataforma GeoGebra permite a criação de
atividades que podem ser organizadas por meio de uma ferramenta
chamada de “Livro”, criando assim novas possibilidades para a
construção de atividades, as quais podem ser compostas de textos,
figuras, questões abertas e fechadas, applets, vídeos, arquivos no
formato pdf e páginas da web.

A utilização do GeoGebra, assim como de outros recursos ligados
a TDIC tangencia em algumas limitações como as dificuldades na
aproximação de docentes de matemática na utilização de tecnologias
digitais, os quais acabam por minimizar o uso de seus recursos em suas
práxis.

No entanto, vivemos em uma sociedade marcada pelo
desenvolvimento tecnológico, onde a educação possui um papel
fundamental e não deve estar a margem desse desenvolvimento. Assim,
o uso de recursos tecnológicos é indispensável ao educador, cabendo a
este a busca da apropriação do conhecimento para a utilização em sala
de aula e fora dela (CORRÊA e BRANDEMBERG, 2021).

Para tentar minimizar as possíveis dificuldades com o manuseio
do GeoGebra, nas atividades propostas a seguir, procuramos apresentar
os procedimentos para a construção destas, bem como as imagens que
surgirão, na janela do software, durante as construções.

Porém, queremos salientar que nossa intenção não é tentar
contemplar todas as funções disponíveis e nem oferecer uma espécie de
tutorial sobre os recursos e ferramentas apresentadas, mas sim destacar
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algumas das possibilidades existentes para utilização do GeoGebra no
ensino de Matemática, neste caso mais especificamente no ensino de
poliedros.

Para a utilização do GeoGebra em atividades com discentes,
sugerimos que estes realizem as construções no software, de modo que
este possa ser um instrumento que contribuirá para o desenvolvimento,
entre outras habilidades a de visualização, por meio da movimentação
das construções, e assim promovendo maior exploração dos conceitos
geométricos, para a aquisição e formalização destes (CORRÊA e
BRANDEMBERG, 2021).

Destacamos que para construção das atividades que virão a
seguir, utilizamos a versão do GeoGebra Clássico 5, como mostra figura
24:

Figura 26: Imagem da versão do GeoGebra

Fonte: Adaptado do site do GeoGebra (2021)

Com a intenção de facilitar o desenvolvimento das atividades
posteriores, trazemos o link onde é possível realizar o download
GeoGebra: <https://www.GeoGebra.org/download?lang=pt>.

https://www.geogebra.org/download?lang=pt
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ATIVIDADES III

AIII1. Construa os Poliedros de Platão no GeoGebra. 

AII3. Observe o sólido geométrico representado abaixo.

Procedimentos:
1. Abra o GeoGebra. 
2. Clique no menu Exibir e selecione a opção Janela de visualização 3D.
3. Clique na ferramenta Seguimento

4. Construa cinco seguimentos na Janela de Visualização 2D, como no exemplo.
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5. No campo Entrada, digite o seguinte comando e depois tecle Enter:  

Entrada: Cubo[A,B] 

 

 
 
6. No campo Entrada, digite os seguintes comandos teclando Enter em 

seguida:  

Entrada: Tetraedro[C,D] 
 

Entrada: Octaedro[E,F] 
 

Entrada: Dodecaedro[G,H] 
 

Entrada: Icosaedro[I,J] 
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7. Para melhorar a visualização, na Janela de Álgebra clique em com o 
botão direito do mouse em Segmento e desmarque a opção Exibir 
Rótulo, talvez seja necessário fazer este procedimento mais de uma 
vez. 

 
 

8. Para melhorar a visualização, ainda na Janela de Álgebra, clique em 
com o botão direito do mouse em Ponto e desmarque a opção Exibir 
Rótulo e também a opção Exibir Objeto. 
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9. Na área da Janela de Visualização 3D, clique com o botão direito do 
mouse e desmarque as opções Eixo, Malha e Plano. 
[Este procedimento é realizado para melhorar a visualização do objeto 
construído na Janela de Visualização 3D] 
 
10. Na Janela de Álgebra, clique com o botão direito do mouse sobre 
o nome de cada Poliedro, em seguida clique em Propriedades, e logo 
após clique na aba Cor e escolha uma nova cor para o respectivo 
poliedro e feche a janela. Repita o mesmo procedimento nos outros. 

 

 

 

 

 

  
Visualização do resultado: 
  

 
 

11. Agora clique em Arquivo, e depois em Gravar, escolha um lugar 
para salvar sua produção, altere o nome do arquico e depois clique em 
Gravar.  
[Este procedimento salvará sua produção nos arquivos do seu 
computador] 
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AIII1. Construa um Tetraedro no GeoGebra com altura e lados da 
base ajustáveis. 
 
Procedimentos: 
1. Abra o GeoGebra.  
2. Clique no menu Exibir e selecione a opção Janela de visualização 
3D. 

 
 
3. Dê um clique em algum lugar dentro da Janela de visualização 2D. 
[Este procedimento é realizado para ativar as funções do menu da 
Janela de visualização 2D] 
 



IX SEMAT/2021 – V. 01

João Cláudio Brandemberg & João Nazareno Pantoja Corrêa

59

4. Ative a ferramenta controle deslizante, clicando no ícone  

 

5. Clique em algum lugar dentro da Janela de visualização 2D. 
[Aparecerá a janela de Controle Deslizante] 
 

 
 
6. No campo Nome digite i, em Intervalo no valor mínimo coloque 0, 
no valor máximo 1 e no incremento 0,01. 
 

 
 
7. No campo Entrada, digite o seguinte comando e depois tecle Enter:  
Planificação[Tetraedro[(0,0,0),(4,0,0), EixoZ],i] 
[Este comando cria o poliedro a partir das coordenadas e do 
incremento] 
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8. Clique com o botão direito do mouse sobre em Segmento na janela 
de álgebra e desmarque a opção Exibir Rótulo. 
[Este procedimento é realizado para melhorar a visualização do objeto 
construído] 

 
 
Obs.: Caso outras informações ainda estejam no objeto, repita o 
procedimento em Triângulo. O objeto deverá ficar assim: 
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9. Na Janela de Álgebra, em Triângulo, clique com o botão direito do 
mouse sobre o nome de uma das faces, em seguida clique em 
Propriedades, e logo após clique na aba Cor e escolha uma nova cor 
para a respectiva face e feche a janela. Repita o mesmo procedimento 
nas outras faces.  
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Uma outra forma de realizar este procedimento é clicar com o botão 
direito sobre uma das faces da construção, ir em Propriedades e na 
aba Cor alterar para uma nova e feche a janela. 
[Este procedimento alterará as cores do objeto construído] 
 
10. Na área da Janela de Visualização 3D, clique com o botão direito 
do mouse e desmarque as opções Eixo, Malha e Plano. 
[Este procedimento é realizado para melhorar a visualização do objeto 
construído na Janela de Visualização 3D] 
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11. Na Janela de Visualização, no controle deslizante  i , criado no início 
da atividade, arraste a bolinha para alterar o seu valor.  
[Este procedimento alterará a forma como o objeto construído é 
apresentado] 

 
 

12. Clique com o botão direito no controle deslizante  i , e selecione a 
opção Animar.  
[Este procedimento alterará a forma como o objeto construído é 
apresentado de forma automatica] 
 
13. Agora clique em Arquivo, e depois em Gravar, escolha um lugar 
para salvar sua produção, altere o nome do arquico e depois clique em 
Gravar.  
[Este procedimento salvará sua produção nos arquivos do seu 
computador] 
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AIII3. Construa um Cubo no GeoGebra com altura e lados da base
ajustáveis.

Procedimentos:

1. Abra o GeoGebra.

2. Clique no menu Exibir e selecione a opção Janela de visualização 3D.

3. Dê um clique em algum lugar dentro da Janela de visualização 2D.

4. Ative a ferramenta controle deslizante, clicando no ícone

5. Clique em algum lugar dentro da Janela de visualização 2D.

6. No campo Nome digite i, em Intervalo no valor mínimo coloque 0, no
valor máximo 1 e no incremento 0,01.

7. No campo Entrada, digite o seguinte comando e depois tecle Enter:

Planificação[Cubo[(0,0,0),(4,0,0), EixoZ],i]

8. Clique com o botão direito do mouse sobre em Segmento na janela de
álgebra e desmarque a opção Exibir Rótulo.

9. Na Janela de Álgebra, em Quadrado, clique com o botão direito do
mouse sobre o nome de uma das faces, em seguida clique em
Propriedades, e logo após clique na aba Cor e escolha uma nova cor
para a respectiva face e feche a janela. Repita o mesmo
procedimento nas outras faces.

10. Na área da Janela de Visualização 3D, clique com o botão direito do
mouse e desmarque as opções Eixo, Malha e Plano.
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11. Na Janela de Visualização, no controle deslizante i , criado no início
da atividade, arraste a bolinha para alterar o seu valor.

12. Clique com o botão direito no controle deslizante i , e selecione a
opção Animar.

13. Agora clique em Arquivo, e depois em Gravar, escolha um lugar para
salvar sua produção, altere o nome do arquico e depois clique em
Gravar.

[A partir da próxima atividade sugerimos seguir procedimentos análagos
aos vistos nas atividades anteriores]

AIII 4. Construa um Octaedro no GeoGebra (siga os procedimentos de
AIII1).

AIII 5. Construa um Dodecaedro no GeoGebra (siga os procedimentos
de AIII1)

AIII 6 . Construa um Icosaedro no GeoGebra (siga os procedimentos de
AIII1)

AIII 7. Após as construções anteriores no GeoGebra, vamos abordar a
relação entre os números de faces, vértices e arestas de um poliedro.

[Esta atividade é uma proposta de atividade de conceituação]

Procedimentos:

1. Abra as construções feitas no GeoGebra

2. Determine o total de vértices, arestas e faces nos poliedros
identificados.
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3. Preencha o quadro a seguir:

Nº Poliedros 
Total de 
vértices  

(V) 

Total de 
arestas 

(A) 

Total de 
faces  
(F) 

V – A + F 

1 Cubo     

2 Tetraedro     

3 Octaedro     

4 Dodecaedro     

5 Icosaedro     
 

Observação:

Conclusão:

v

v

AIII 8. Construa um Prisma Triangular com altura e lados da base
ajustáveis.
Procedimentos:
1. Abra o GeoGebra.
2. Clique no menu Exibir e selecione a opção Janela de visualização 3D.
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3. Ative a ferramenta controle deslizante, clicando no ícone:

4. Clique em algum lugar dentro da Janela de visualização 2D.
[Aparecerá a janela de Controle Deslizante]

5. No campo Nome digite h, em Intervalo no valor mínimo
coloque 0, no valor máximo 10 e no incremento 0,1.
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7. Construa de forma semelhante outro controle deslizante, no campo 
Nome digite l, em Intervalo no valor mínimo coloque 0, no valor máximo 
10 e no incremento 0,1.

8. Ative a ferramenta Segmento com Comprimento Fixo.

9. Clique em algum lugar dentro da Janela de visualização 2D e na janela
de Segmento com Comprimento Fixo, em Comprimento digite l, depois
clique em OK.
[Aparecerá a janela de Segmento com Comprimento Fixo]
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10. Agora clique na ferramenta Polígono Regular

11. Clique nos dois pontos do seguimento criado anteriormente ,
um clique no ponto A e depois um clique no ponto B

12. Na janela da função Polígono Regular, digite 3 para o número de
vértices da base do prisma.
[Perceba que para criar no futuro outros tipos de Prismas, basta alterar a
quantidade de Vértices em Polígono Regular]
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[Um triângulo de lado l aparecerá nas janelas de visualização 2D e 3D.]

13. Clique na área da Janela de Visualização 3D para ativar suas funções, 
em seguida na ferramenta Extrusão para Prisma ou Cilindro

14. Na Janela de Visualização 3D, clique no triângulo construído, para 
indicar onde será aplicada a Extrusão.
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15. Na Janela de função Prisma, digite h para indicar de onde será obtido 
o valor da Altura e clique em OK.

16. Na área da Janela de Visualização 3D, clique com o botão direito do 
mouse e desmarque as opções Eixo, Malha e Plano.
[Este procedimento é realizado para melhorar a visualização do objeto 
construído na Janela de Visualização 3D]
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17. Na Janela de Visualização 3D, altere as cores do prisma criado com o 
botão direito sobre uma de faces, e depois clique em Propriedades e na 
aba Cor escolha uma nova e feche a janela. Repita o procedimento nas 
demais faces.
[Este procedimento alterará as cores do objeto construído]

18. Na Janela de Visualização, nos controles deslizantes h e l , criados 
no início da atividade, arraste suas respectivas bolinhas para alterar os 
seus valores. 

19. Agora clique em Arquivo, e depois em Gravar, escolha um lugar para 
salvar sua produção, altere o nome do arquico e depois clique em 
Gravar. 

AIII 9 . Construa e planifique um Prisma Triangular com altura e lados da 
base ajustáveis.

Procedimentos:
1. Abra o GeoGebra. 
2. Siga os procedimentos da Atividade AIII7 do item 2 até 18.
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3. Clique na Janela de Visualização 3D, para ter certeza que ela está 
ativa, depois clique em Planificação.

4. Na Janela de Visualização 3D, clique em uma das faces do prisma para 
aplicar a ação.

5. Clique com o botão direito no controle deslizante b , e selecione a 
opção Animar, caso em seguida queira desativar a animação, refaça este 
processo. 

6. Agora clique em Arquivo, e depois em Gravar, escolha um lugar para 
salvar sua produção, altere o nome do arquico e depois clique em 
Gravar. 
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4. Clique na Janela de Visualização 3D, para ter certeza que ela está 
ativa, depois clique em Distância, Comprimento ou Perímetro.

AIII 10. Construa e planifique um Prisma Pentagonal com altura e lados
da base ajustáveis.

AIII 11. Construa e planifique um Prisma Hexagonal com altura e lados
da base ajustáveis.

AIII 12. Faça uma construção no GeoGebra com altura e lados da base
ajustáveis para a obtenção do volume de um prisma triangular e
responda: Qual o volume de um prisma triangular com 5 u de altura e
com aresta da base igual a 4 u?
Procedimentos:
1. Abra o GeoGebra.
2. Construa um prisma triangular
[Siga os procedimentos da Atividade AIII7 do item 2 até 17.]
3. Posicione os seletores em h = 5 e l = 4
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5. Na janela de visualização 3D, na construção criada clique em uma
aresta da base e em seguida clique em uma aresta lateral. Caso você
queira arrastar os valores para fora da figura, utilize a ferramenta mover
.

6. Clique na Janela de Visualização 3D, para ter certeza que ela está 
ativa, depois clique em Volume.

7. Na Janela de Visualização 3D, clique em uma das faces do prisma para aplicar a

função, e assim obter o volume do prisma.
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8. Salve a sua produção do GeoGebra.

AIII 13. Faça uma construção no GeoGebra para a obtenção do volume
de um prisma quadrangular.

AIII 14. Faça uma construção no GeoGebra para a obtenção do volume
de um prisma pentagonal.

AIII 15. Construa uma pirâmide pentagonal no GeoGebra com altura e
lados da base ajustáveis.
Procedimentos:
1. Abra o GeoGebra.
2. Clique no menu Exibir e selecione a opção Janela de visualização 3D.

3. Ative a ferramenta controle deslizante, clicando no ícone
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4. Clique em algum lugar dentro da Janela de visualização 2D.

5. No campo Nome digite h, em Intervalo no valor mínimo coloque 0, no
valor máximo 10 e no incremento 0,1.

6. Construa de forma semelhante outro controle deslizante, no campo 
Nome digite l, em Intervalo no valor mínimo coloque 0, no valor 
máximo 10 e no incremento 0,1.
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7. Ative a ferramenta Segmento com Comprimento Fixo.

8. Clique em algum lugar dentro da Janela de visualização 2D e na janela 
de Segmento com Comprimento Fixo, em Comprimento digite l, depois 
clique em OK.

9. Agora clique na ferramenta Polígono Regular
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[Um pentágono de lado l aparecerá nas janelas de visualização 2D e 
3D.]

13. Clique na área da Janela de Visualização 3D para ativar suas funções, 
em seguida na ferramenta Extrusão para Pirâmide ou Cone.

11. Clique nos dois pontos do seguimento criado anteriormente , um
clique no ponto A e depois um clique no ponto B

12. Na janela da função Polígono Regular, digite 5 para o número de
vértices da base da pirâmide.
[Perceba que você criou a base de uma pirâmide pentagonal. Para criar
no futuro outros tipos de Pirâmides, basta alterar a quantidade de
vértices em Polígono Regular]
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15. Na Janela de função Pirâmide, digite h para indicar de onde será 
obtido o valor da Altura e clique em OK.

14. Na Janela de Visualização 3D, clique no pentágono construído, para
indicar onde será aplicada a extrusão.

16. Na área da Janela de Visualização 3D, clique com o botão direito do

mouse e desmarque as opções Eixo, Malha e Plano, caso estas estejam

ativas.
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17. Na Janela de Visualização 3D, altere as cores da pirâmide criada.

18. Na Janela de Visualização, nos controles deslizantes h e l , criados 
no início da atividade, arraste suas respectivas bolinhas para alterar os 
seus valores. 

19. Salve a sua produção do GeoGebra. 

AIII 16. Construa uma pirâmide triangular no GeoGebra com altura e 
lados da base ajustáveis.

AIII 17. Construa uma pirâmide hexagonal no GeoGebra com altura e 
lados da base ajustáveis, em seguida a planifique.

AIII 18 Construa uma pirâmide pentagonal no GeoGebra com altura e 
lados da base ajustáveis e destaque sua altura, área da base e volume.

Procedimentos:
1. No GeoGebra, realize os procedimentos da Atividade AIII15 do item 2 
até 16.
2. Clique na Janela de Visualização 3D, para ter certeza que ela está 
ativa, depois clique em Texto
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3. Na Janela de Visualização 3D, clique no local onde deseja que seja 
colocado as informações da pirâmide.

4. Na janela de texto, digite “Altura da pirâmide h =”, em seguida clique 
em Objetos e selecione h e depois clique em OK.
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5. Com a função Texto ainda ativa, clique onde deseja colocar as
informações da área da base.

6. Na janela de texto, digite “Área da base da pirâmide A_b =”, em
seguida clique em Objetos e selecione pol1 e depois clique em OK.

   
 

7. Com a função Texto ainda ativa, clique onde deseja colocar as
informações do volume da pirâmide e na janela de texto que surgiu
digite: “Volume da pirâmide V =”, em seguida clique em Objetos e
selecione pol1 e depois clique em OK
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8. Na Janela de Visualização 2D, manipule os controles deslizantes h e l,
criados no início da atividade, arraste suas respectivas bolinhas para
modificar os seus respectivos valores.

9. Salve a sua produção do GeoGebra. 

[Nas atividades a seguir os procedimentos (passos) são análogos ao que 
vínhamos fazendo nas atividades anteriores]

AIII 19. Construa uma pirâmide triangular no GeoGebra com altura e 
lados da base ajustáveis e destaque sua altura, área da base e volume.

AIII 20. Construa uma pirâmide heptagonal no GeoGebra com altura e 
lados da base ajustáveis e destaque sua altura, área da base e volume.

AIII 21. Construa uma pirâmide regular de base quadrangular no 
GeoGebra com altura e lados da base ajustáveis e destaque sua altura, 
apótema da base e apótema da pirâmide.

Procedimentos:

1. No GeoGebra, realize os procedimentos da Atividade AIII15 do item 2 
até 16 para criar uma pirâmide regular de base quadrangular.
[Não esqueça que no item 12 na janela da função Polígono Regular, 
deverá ser digitado 4 para o número de vértices da base da pirâmide.]
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2. Com a pirâmide pronta, clique na função Ponto Médio ou Centro

3. Clique em dois vértices que formam uma das diagonais da base da
pirâmide [Sugestão ponto A e ponto C]

[Observe que um ponto F foi criado]

4. Clique na ferramenta Segmento, depois clique no ponto (F) criado no 
centro da pirâmide e depois no vértice da pirâmide (E).
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5. Clique na ferramenta Ponto Médio ou Centro, depois clique em dois 
vértices consecutivos da base da pirâmide [Sugestão ponto A e ponto B]

6. Clique na ferramenta Segmento, depois clique no ponto (F) criado no 
centro da pirâmide e depois no ponto médio que foi criado na aresta da 
base da pirâmide (G).

7. Clique com o botão direito do mouse em cima do seguimento criado e 
vá na função Renomear, altere o nome do segmento para m.

[Observe que um ponto G foi criado]
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6. Clique na ferramenta Segmento, depois clique no ponto (G) localizado 
aresta da base da pirâmide e em seguida no ponto do vértice da 
pirâmide (E). 

7. Após a construção do seguimento anterior, utilize a função renomear 
e altere seu respectivo nome para g [Observe que este segmento 
representaráo o apótema da pirâmide construída]
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8. Na Janela de Visualização 3D, utilize a ferramenta Texto para colocar
as informações sobre a pirâmide construída: “Altura da pirâmide h =”,
“Apótema da base =”, “Apótema da pirâmide =” e “Volume da pirâmide
V =”, colocando o objeto correspondente depois do sinal de igual.

9. Altere as cores da pirâmide construída para melhorar a visualização.

 

 

 

 

 
 

10. Salve a sua produção do GeoGebra.

AIII 22. (Desafio) Construa uma visualização que mostre a relação entre o

volume da pirâmide e o volume do prisma.
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CONSIDERAÇÕES

Nosso texto foi produzido com o intuito de buscar, a partir de
elementos relacionados ao objeto matemático Poliedro, uma
abordagem de ensino de conteúdos geométricos, que levem em
consideração aspectos de seu desenvolvimento histórico e do uso de
tecnologias, objetivando contribuir com o processo de ensino e
aprendizagem de matemática por meio da construção de um material,
que consideramos apresentar potencial didático, com possibilidades de
ser trabalhado em sala de aula no ensino de conceitos geométricos
como, por exemplo: áreas e volumes.

Nossa intenção é possibilitar aos professores e estudantes um
contato com o conteúdo matemático poliedros considerando a história
da matemática, bem como o uso de tecnologias, apontando
possibilidades do uso destas “metodologias” para o desenvolvimento de
um ensino de conteúdos matemáticos, com maior significação.

Nesse contexto, procuramos trazer um referencial teórico que nos
balizou relacionar o uso da história da matemática (história dos
poliedros) ao uso de tecnologias (softwares de geometria dinâmica), os
quais foram materializados em um conjunto de atividades, que vêm
proporcionar maior interação ao processo de ensino e aprendizagem,
tornando o estudo de tal conteúdo mais profícuo.

Assim, ao integrarmos os aspectos históricos, enunciados no
texto, ao ensino de poliedros em sala de aula, almejamos estabelecer
conexões entre as necessidades que levaram ao desenvolvimento do
conceito em suas dificuldades, e as possibilidades de ensino, partindo
desta contextualização, e objetivando orientar os discentes a uma
valorização da necessidade desse conhecimento.

Nos aspectos históricos, que apresentamos, observamos que por
meio da contribuição de muitos estudiosos da área foi que se deu o
desenvolvimento do conteúdo matemático Poliedro, o qual continua
sendo construído ao longo da história, a partir de novas pesquisas,
reconstruindo e reafirmando os esforços na reprodução das ideias do
que existia desde os tempos mais remotos, até o que sabemos
atualmente, e o que futuramente poderemos aprender, tendo em vista
novas possibilidades criadas com a junção da matemática, sua história, e
as tecnologias atuais e as que ainda irão surgir.
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Acreditamos que nosso texto é relevante, pois a partir deste,
podemos perceber que o estudo de poliedros está diretamente ligado
ao contexto histórico social da humanidade, no sentido de que seu
desenvolvimento ocorreu através da contribuição de pesquisadores
reconhecidos e anônimos (matemáticos, físicos, astrônomos, geômetras,
entre outros), os quais construíram com muito esforço e dedicação, na
formação e em seus estudos, realizados em diferentes momentos de
nossa história social, mostrando que os conhecimentos matemáticos
não estão “prontos” e sim, são frutos do trabalho que envolvem
processos de tentativas e erros ao longo do tempo.

Nós, enquanto docentes de matemática, inferimos, que com a
concepção histórica dos conteúdos matemáticos podemos ter uma
maior amplitude na compreensão dos conhecimentos matemáticos,
proporcionando assim, a realização de uma melhor abordagem em
termos de sala de aula, com uma visão mais crítica de como os
conteúdos se apresentam e contribuindo na escolha das bibliografias a
serem utilizadas, como por exemplo os livros didáticos.

Sobre o uso de tecnologias, ao compreendermos que estamos
inseridos em um período informatizado e tomado pelo uso das TDIC, o
uso destas nas aulas de matemática, como um recurso vital para uma
formação contemporânea e inclusiva, deve ser considerado. Sobre isso
já preconizava D`Ambrósio (2011, n.p.) ao comentar que ao longo da
evolução da humanidade, matemática e tecnologia se desenvolveram
em íntima associação, numa relação que poderíamos dizer simbiótica.

Enfatizamos que o conteúdo deste texto, pode ser utilizado em
aulas de geometria (espacial ou plana), como forma de introdução e
desenvolvimento ao estudo de sólidos geométricos (iniciando com os
poliedros).

Nosso objetivo inicial foi mostrar, como se deu ao longo do tempo
o desenvolvimento deste conteúdo geométrico, isto é, em um contexto
histórico, bem como do uso de tecnologias em sua produção, que vão do
uso da régua e compasso euclidianos aos softwares de geometria
dinâmica, em uma ampliação dos estudos deste conceito e de outros
conhecimentos presentes no texto, e que nos mostram as tecnologias,
relacionadas a história, como uma alternativa para o ensino e
aprendizagem de conteúdos matemáticos.
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Dessa forma, com as atividades presentes no texto visamos
proporcionar aos professores de matemática, um material que pode ser
trabalhado em contextos de sala de aula.

Nossas atividades, devem levar os professores a produzirem um
conjunto maior de atividades que lhes garanta a produção de um
material complementar a ser trabalhado em sua prática.

Consideramos, que o uso da história da matemática associada ao
uso de tecnologias, trabalhados de forma efetiva com nossos estudantes
lhes permite dedicar maior atenção aos conteúdos matemáticos
estudados em seu nível escolar visando maior consistência no alcance
da aprendizagem de conhecimentos matemáticos mais avançados.
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a SBHMat. Autor de livros com foco na história de conceitos matemáticos e suas aplicabilidades ao
ensino de matemática. Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Álgebra. Atuando
principalmente nos seguintes temas: Educação, Pensamento matemático avançado, Imagem
conceitual, História da Matemática, Ensino de Álgebra.

Discente a nível de Doutorado do Curso de Pós-graduação em Educação em Ciências e
Matemáticas do Instituto de Educação Matemática e Científica (IEMCI) da Universidade Federal do
Pará (UFPA). Possui graduação em Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade do Estado
do Pará (2009), especialização em Metodologia do Ensino com ênfase em Matemática pela
Faculdade Latino Americana de Educação (2012), especialização em Planejamento, Implementação
da Gestão da Educação a Distância pela Universidade Federal Fluminense (2015), especialização em
Novas Tecnologias no Ensino da Matemática pela Universidade Federal Fluminense (2019), Mestrado
em Ensino de Matemática pelo Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática da
Universidade do Estado do Pará (2019). Atualmente é Professor de Matemática no Ensino Médio da
Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC-PA) no município de Barcarena (PA). Membro do
Grupo de Estudos e Pesquisa em História e Ensino de Matemática (GEHEM/UFPA). Tem experiência
nas áreas de Tecnologias na Educação e de Matemática com ênfase em Educação Matemática,
atuando principalmente nos seguintes temas: Metodologias para o Ensino de Matemática,
Tecnologias no Ensino de Matemática e História da Matemática.

João Nazareno Pantoja Corrêa

João Cláudio Brandemberg



Outros cursos da Coleção



Cursos da Coleção



REALIZAÇÃO 

APOIO


