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Resumo. Neste trabalho apresenta-se os resultados de um projeto de 

aprendizagem direcionado ao estudo da Geometria Espacial por meio da 

utilização do software livre Wingeom. O trabalho foi desenvolvido pelos 

bolsistas integrantes do PIBID
1
, subprojeto de Matemática e estruturado nas 

seguintes etapas: pesquisa teórica referente a inserção das tecnologias no 

ensino da Matemática; seleção, análise e estudo do software livre; elaboração 

de material didático; e desenvolvimento do projeto com o público-alvo. Como 

resultado pode-se verificar a contribuição desse trabalho para os alunos que 

puderam estudar Geometria de forma diferenciada, para os professores que 

tiveram a oportunidade de conhecer um software e suas funcionalidades de 

modo que possam utilizá-lo no planejamento de aulas futuras e também, aos 

bolsistas, que puderam realizar práticas docentes desde sua formação inicial.     

Abstract. This paper presents the results of a learning project focused on 

studying the Space Geometry through the use of free software Wingeom. The 

study was conducted by members of the Fellows Pibid, subproject of 

Mathematics and structured in the following stages: theoretical research 

concerning the integration of technology in mathematics education; selection, 

analysis and study of free software, development of instructional materials and 

project development with the target audience. As a result one can see the 

contribution of this work to students who could study Geometry differently, for 

teachers who have had the opportunity to meet their software and features so 

they can use it in planning future lessons and also the fellows who could make 

teaching practices since its initial formation. 

Introdução 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID faz parte das 

iniciativas do MEC, vinculado a CAPES
2
, e tem como objetivo a valorização dos cursos 

de licenciatura e a antecipação do vínculo de futuros docentes com as salas de aula da 

rede pública. O subprojeto de Matemática da URI/SAN
3
, atualmente conta com 12 

acadêmicos dos diferentes semestre (05 acadêmicos desde 2010 e 07 novos integrantes a 

partir de agosto de 2012), os quais estão desenvolvendo suas atividades em duas escolas 

estaduais, e atuando nos níveis fundamental e médio.  A inserção desses licenciandos no 

contexto escolar tem propiciado aos mesmos conhecer a organização, a infraestrutura e 

o funcionamento da escola, bem como refletir quanto à postura profissional do futuro 
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educador, no confronto com a realidade educacional e a relevância de seu papel 

docente.  

Desde o início de suas atividades o compromisso dos acadêmicos está em 

elaborar e desenvolver atividades didáticas que façam uso de diferentes recursos como, 

por exemplo, materiais concretos, jogos manuais e online e softwares livres, procurando 

contribuir, assim, para o processo de ensino e aprendizagem de Matemática. Essas 

atividades são construídas por meio da abordagem dos conteúdos que constituem o 

plano de trabalho dos professores envolvidos no projeto e ou, por meio de sugestões dos 

professores regentes das respectivas turmas de vigência do projeto. As atividades 

desenvolvidas tornam-se um elemento de apoio na construção do conhecimento, 

fazendo da escola um lugar agradável e prazeroso, onde professor e aluno podem 

interagir, superar dificuldades e promover uma aprendizagem significativa. 

Todas as atividades ficam disponíveis em um site criado pelos bolsistas, o qual 

pode ser acessado em http://www.wix.com/pibiduri/matematica. Esse site objetiva 

promover a comunicação e a interação dos acadêmicos com alunos e professores da 

Escola-Campo, de modo que o contato não fique restrito apenas ao espaço físico da sala 

de aula.  

À cerca de dois anos, esse grupo de acadêmicos do curso de Matemática vem 

sendo acompanhado por professores e colaboradores da Universidade, os quais têm 

como missão promover, incentivar e supervisionar o processo de elaboração das 

atividades a serem desenvolvidas. Dentre elas pode-se citar em especial a construção de 

materiais didáticos por meio da incorporação de tecnologias em seus planejamentos, 

como uma opção diferenciada ao grupo, com a expectativa de que esta proposta venha 

provocar transformações na prática desses futuros professores.  

O interesse do grupo pelo uso das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC’s) está associada ao fato de que no atual contexto, o aumento do uso dessas 

ferramentas pelos jovens e adolescentes tem se tornado bastante significativo. O acesso 

ao computador e seus recursos, os fascina, proporciona desafios e os instiga a ir em 

busca de novas descobertas. Por outro lado, este fato representa um desafio aos 

educadores, como “adaptar a Informática ao currículo escolar” (LOPES, 2002, p.2).  

 No ensino superior, também verifica-se a crescente necessidade de adaptar essa 

tendência da educação, ou seja, fazer com que as propostas de trabalho, estejam também 

voltadas para atividades que utilizem os recursos proporcionados pela informática. No 

meio acadêmico, as possibilidades oferecidas pelo uso do computador abrem caminhos 

para muitas construções, para o desenvolvimento de estratégias, bem como, para que o 

professor busque, em seu exercício docente, intervir de forma significativa no processo 

de aprendizagem de seu aluno. 

Essa percepção mostra que utilizar as TIC’s, tanto na educação básica como no 

ensino superior, não exige apenas o domínio dos recursos por parte dos professores, mas 

uma prática pedagógica reflexiva e novos métodos de preparação, condução e avaliação 

do processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, os recursos tecnológicos disponíveis 

devem ser integrados nesse ambiente com o propósito de potencializar as suas 

produções e possibilitar aos acadêmicos impulsionar a sua aprendizagem. 

A Matemática, por exemplo, é um dos componentes curriculares que apresenta 

problemas em todos os níveis de ensino, gerando como resultados, elevados índices de 

http://www.wix.com/pibiduri/matematica


reprovação. Nesse aspecto, os diferentes recursos tecnológicos, dos quais pode-se contar 

atualmente, podem ser um grande aliado aos professores na tentativa de modificar esses 

resultados negativos. 

Diante desse contexto é que no presente trabalho apresenta-se uma proposta 

metodológica direcionada ao estudo da Geometria Espacial tendo como subsídio o uso 

do software livre Wingeom. Tal proposta caracterizou-se pela elaboração e 

desenvolvimento de uma oficina pedagógica, definida como uma oportunidade de 

vivenciar situações concretas e significativas, construindo o conhecimento, com ênfase 

na ação, sem perder de vista o teórico. A atividade foi desenvolvida com os professores 

de Matemática da Escola-Campo em que o Projeto vem sendo realizado, e por 

solicitação dos mesmos, foi também realizada com os alunos do 3º ano do Ensino 

Médio.  

Para melhor contextualização do leitor, inicialmente faz-se uma sucinta 

exposição do estudo teórico realizado sobre as implicações do uso das TIC’s no ensino 

da geometria, dando ênfase ao uso do software Wingeom, apresenta-se a oficina 

realizada e conclui-se com os resultados advindos desse trabalho. 

1. As tecnologias de Informação e Comunicação e o Ensino da Geometria 

Espacial 

A Geometria é um dos ramos mais antigos da Matemática, desenvolvida com o intuito 

de atender necessidades humanas no que diz respeito a espaço e forma. Os povos pré-

históricos já a utilizavam, por exemplo, para medir comprimentos, superfícies e 

volumes. Atualmente pode-se dizer que a geometria é considerada a área da Matemática 

fundamental para a compreensão e descrição do mundo, uma vez que este “é quase 

espontaneamente geométrico” (MIGUEL e MIORIM, 1986, p. 66).  

Encontra-se a presença da Geometria nas embalagens dos produtos, nos campos 

de futebol, nas ruas e avenidas, nas construções de casas e edifícios, na forma dos 

objetos e em uma infinidade de outras situações. Segundo Passos (2000, p. 49), a 

Geometria é a “parte da Matemática mais intuitiva, concreta e ligada com a realidade”. 

Essa afirmação pode ser evidenciada nas palavras de Freudenthal (1973, p. 407 apud 

SOARES, 2011, p. 20) ao dizer que:  

A Geometria é uma das melhores oportunidades que existem para 

aprender a matematizar à realidade. É uma oportunidade de fazer descobertas 

como muitos exemplos mostrarão. Com certeza, os números são também um 

domínio aberto às investigações, e pode-se aprender a pensar através da 

realização de cálculos, mas as descobertas feitas pelos próprios olhos e mãos 

são mais surpreendentes e convincentes. Até que possa de algum modo ser 

dispensado, as formas no espaço são um guia insubstituível para a pesquisa e 

a descoberta.   

Ainda destacando a relevância do estudo da Geometria no espaço e sua 

necessidade para compreensão do mundo que nos cerca, faz-se referência a ideia 

expressa pelas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), as quais afirmam 

que: 

O estudo da Geometria deve possibilitar aos alunos o desenvolvimento 

da capacidade de resolver problemas práticos do quotidiano, como, por 

exemplo, orientar-se no espaço, ler mapas, estimar e comparar distâncias 



percorridas, reconhecer propriedades de formas geométricas básicas, saber 

usar diferentes unidades de medida. (BRASIL, 2006, p. 75)   

Contudo, ao refletir sobre a importância da Geometria descrita pelos autores 

acima citados e ao mesmo tempo sobre o contexto de uma sala de aula durante o ensino 

desse conteúdo, pode-se observar situações contraditórias, uma vez que o discurso 

difere das reais ações. As propostas metodológicas ainda prendem-se a fórmulas prontas 

e a resolução de listas de exercícios, sem relacionar conceitos, identificar elementos já 

conhecidos da Geometria Plana ou visualizar semelhanças e diferenças entre os próprios 

sólidos geométricos. Filho e Brito (2006, p. 31) descrevem que “a aula de Geometria 

hoje é dada na maioria das vezes de uma maneira mecânica e 

isto é um dos fatores do aluno não ter interesse pelo conhecimento, não ter o prazer em 

aprender a Geometria”. 

Sabe-se que muitas vezes as figuras são estudadas de forma isolada de acordo 

com a divisão exata proposta nos capítulos do livro didático, o que dificulta a 

aprendizagem. Com relação a isso Pavanello (2001, p. 183) afirma que normalmente o 

professor, ao ensinar Geometria, não se preocupa “[...] em trabalhar as relações 

existentes entre as figuras, fato esse que não auxilia o aluno a progredir para um nível 

superior de compreensão de conceitos”.       

 Dessa forma, mesmo representando um dos ramos mais significativos da 

Matemática, o ensino da Geometria tem desencadeado dificuldades na aprendizagem 

dos alunos, gerando resultados não condizentes com o esperado. As metodologias 

tradicionais de ensino compreendem, portanto, uma das possíveis causas atribuídas a 

essa questão. Para Kenney (1994, p. 107 apud SOARES, 2011, p. 16) “a geometria, tal 

como é ensinada tradicionalmente, precisa mudar. Chegou o momento de refletir sobre 

sua evolução nos dois últimos milênios e perceber que ela deve incorporar também a 

tecnologia do presente”. 

 Sabe-se que nos dias atuais a sociedade sofre constantemente transformações 

provocadas pelo desenvolvimento tecnológico, e é inimaginável que a escola continue 

centrada em uma pedagogia de ensino tradicional. De acordo com Valente (1999), nessa 

sociedade, a escola deve posicionar-se como destaque, por ser a segmentação social 

responsável, por excelência, em construir o conhecimento, desenvolver habilidades, e 

não somente transmitir conteúdos. A informática não pode ser vista apenas como 

símbolo característico da evolução tecnológica, mas sim como um recurso investigativo 

e inovador a ser inserido no âmbito escolar de modo a contribuir na qualidade do ensino 

e principalmente na aprendizagem do aluno.  

Compete ao professor conhecer não apenas a Geometria e saber dominar seus 

teoremas, axiomas e corolários, mas também conhecer e saber explorar os recursos que 

a informática dispõe. No que diz respeito a essa questão, Netto (2005) afirma que desde 

o momento de formação é preciso ter consciência do verdadeiro significado de um 

recurso tecnológico em sala aula e refletir sobre qual momento utilizá-lo e quais os 

objetivos relacionados à aprendizagem pretende-se alcançar:  

[...] além da apropriação dos recursos da informática, a formação deve 

provocar reflexões sobre como, quando e porque utilizar o computador, já 

que a nova meta da formação é o professor crítico e criativo. Neste contexto, 

o computador não pode ser visto como “modismo”, mas como uma 

ferramenta para promover a aprendizagem. (NETTO, 2005, p.124). 



 A Geometria é um conteúdo da Matemática que está relacionada à visualização e 

à manipulação de objetos, e é nesse sentido que destaca-se o papel do computador e dos 

softwares educacionais. À medida que se oferece ao aluno recursos concretos e 

representativos, que permitam a ação e não somente a abstração, a aprendizagem 

começa a tornar-se significativa, embora  

estratégias como cálculo mental, contas com algoritmos e criação de gráficos 

e de figuras geométricas com lápis, papel, régua, esquadro e compasso  

seguem sendo essenciais para o desenvolvimento do raciocínio  

matemático. (POLATO, 2009, p. 52) 

Nesse sentido, não ignora-se o uso dos recursos tradicionais de ensino nas aulas 

de Geometria, muito pelo contrário, apresenta-se os recursos tecnológicos como 

ferramentas possíveis de serem aliadas aos instrumentos já utilizados para promover 

aprendizagem. Acredita-se que quando o aluno tem a oportunidade de inventar, criar e 

modificar uma dada representação geométrica, com o auxílio do computador, ele está 

tendo a possibilidade de construir seu próprio conhecimento por meio da ação, 

tornando-se sujeito ativo no processo de aprendizagem e deixando de ser um simples 

receptor de informação. 

2. O Software Wingeom  

O Wingeom é um software de Matemática dinâmico desenvolvido por Richard Parris 

da Phillips Exeter Academy que permite a construção de figuras geométricas bi e 

tridimensionais. É um software livre disponível para download em 

http://math.exeter.edu/rparris/wingeom.html, compatível com o sistema operacional 

Windows 95/98/ME/XP/Vista/Seven que ocupa apenas 144 KB da memória do disco 

rígido do computador. O Wingeom pode ser encontrado em 12 idiomas, incluindo o 

português, traduzido por Franciele Cristine Mielke.  

 Embora o design do software seja elementar e sua interface simples, é um 

aplicativo rico em possibilidades de construção que permite ao usuário modificar cor, 

espessura, dimensão e animar as figuras. O menu e os sub-menus apresentam funções 

claras e vem acompanhados da opção ajuda, o que facilita a navegação e o trabalho no 

software. É possível, por meio do Wingeom, explorar diversos conceitos da Geometria 

seja ela plana ou espacial, o que o torna versátil no que se refere a conteúdos.  

O aluno tem a possibilidade de construir o próprio conhecimento, de acordo com 

o seu ritmo, visualizando concretamente elementos e compreendendo o significado de 

definições e teoremas que antes eram abstratos. No que diz respeito à Geometria 

tridimensional, isto é, a Geometria no espaço, essa opção de visualização merece 

bastante destaque, pois o aluno que faz a construção dos sólidos no software tem a 

possibilidade de movimentar e observá-los sob diferentes ângulos e perspectivas, fato 

que pode contribuir para a interiorização dos conceitos se comparado com as 

construções manuais e estáticas, e ainda para o desenvolvimento de competências e 

habilidades específicas dessa área da Matemática. 

Após o download do software é preciso descompactá-lo, uma vez que encontra-

se em pasta zipada, a instalação é rápida e simples. Ao abrir o programa será exibida a 

seguinte janela:  



 

Figura 1. Tela inicial do software Wingeom 

No menu “Janela” pode-se escolher se o trabalho será realizado em duas ou três 

dimensões:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Seleção da opção três dimensões 

Em se tratando de Geometria espacial, seleciona-se o sub-menu “3-dim”, o qual 

abrirá a seguinte janela:  

 

Figura 3. Janela tridimensional do software Wingeom  

   Barra de Menus 

   Janela Geométrica 



A Barra de Menus é constituída por vários sub-menus, os quais permitem a 

realização das construções e a Janela Geométrica é o espaço onde as figuras serão 

construídas e exibidas para manuseio do usuário. 

3. Desenvolvimento da Oficina 

Uma das metas previstas no subprojeto do PIBID para os bolsistas licenciandos em 

Matemática compreende a construção de materiais didáticos que possam servir de apoio 

para o processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina. Os materiais construídos 

têm como destino o Laboratório de Matemática da Escola e ficam disponíveis tanto aos 

alunos, como ferramenta de estudo, quanto aos professores como um recurso 

diferenciado para ser incluído no planejamento de suas aulas. 

As ações realizadas pelo grupo buscam atender, sempre que possível, as 

solicitações dos professores e demais educadores envolvidos no Projeto, de modo que a 

parceria Universidade-Escola torne-se significativa e contribuinte para o crescimento de 

ambos. Sendo assim, considerando o fato de a Escola possuir um Laboratório de 

Informática bem equipado e muitas vezes não tão explorado, foi solicitada a realização 

de oficinas destinadas aos professores de Matemática utilizando para isso softwares 

educacionais livres.  

Dessa forma elaborou-se uma oficina direcionada ao estudo da Geometria 

espacial, utilizando como recurso o Software Wingeom. Para o seu desenvolvimento foi 

necessário estruturar o trabalho em algumas etapas fundamentais, as quais envolveram 

desde reflexões teóricas sobre a inserção de softwares educacionais livres no ensino de 

Matemática; seleção, análise e estudo do aplicativo escolhido para a oficina: o 

Wingeom; elaboração de material didático instrucional, até atingir-se a fase de aplicação 

com o público alvo. 

A oficina foi realizada em um encontro com duração de 4 horas no Laboratório 

de Informática da Escola, tendo como participantes um total de 7 professores de 

Matemática. Tendo em vista que os objetivos previstos foram atingidos, houve 

solicitação por parte dos professores para que a aplicação ocorresse também com os 

alunos do Ensino Médio que estavam estudando o conteúdo de Geometria Espacial. O 

desenvolvimento das atividades com os alunos ocorreu em turno regular às aulas, 

durante os períodos de Matemática e com a participação do professor regente das 

turmas, abrangendo 4 horas/aula de duração.   

Utilizou-se como metodologia em ambas as situações (aluno/professor) a 

apresentação do software, por meio de recursos audiovisuais, tais como, computador e 

datashow e também disponibilizou-se uma apostila explicativa contendo o tutorial do 

programa, as atividades propostas e a sua resolução passo-a-passo, buscando a melhor 

compreensão dos participantes. 

Os conteúdos explorados por meio do software compreenderam o estudo do 

prisma, paralelepípedo, pirâmide, cone, cilindro e esfera. No decorrer das atividades 

buscou-se identificar os elementos dos sólidos por meio da visualização no software, 

como por exemplo, aresta, vértice, apótema lateral, apótema da base, altura relativa e 

outros, realizou-se também, o cálculo da área e volume das figuras tanto no Wingeom 

quanto no papel com os recursos tradicionais, para que de forma paralela, os resultados 

pudessem ser comparados.   



A figura 4 representa um exemplo de atividade proposta aos participantes, a qual 

consistia na construção de uma pirâmide pentagonal com aresta da base igual a 2 cm e 

altura igual a 4 cm e solicitava-se que fosse calculado sua área e volume. 

 

Figura 4. Exemplo de atividade realizada no Wingeom 

O cálculo da área e volume são realizados por meio do menu “medidas”. Basta 

digitar os vértices que estão formando a base e as faces laterais das figuras e aplicá-los 

nas respectivas fórmulas. Levando em conta o fato de o Software proporcionar os 

resultados finais instantaneamente, destaca-se mais uma vez a importância de também 

realizar os cálculos de forma manual para que a aprendizagem torne-se significativa.   

 

           Figura 5. Cálculo da Área Total        Figura 6. Cálculo do Volume 

 

4. Resultados Obtidos 

Pode-se dizer que a oficina elaborada foi duplamente avaliada de forma positiva, uma 

vez que os objetivos previstos foram alcançados tanto com os docentes de Matemática, 

bem como com os alunos da Escola-Campo de atuação do PIBID. Essa atividade visou 

dar suporte aos professores para o estudo e o desenvolvimento de atividades envolvendo 



o estudo teórico e prático de conceitos da Geometria Espacial, por meio da utilização de 

recursos tecnológicos. Discursivamente os participantes relataram a importância da 

realização desse tipo de trabalho, tendo em vista que não é suficiente dispor de um 

Laboratório com boa estrutura física se não houver capacitação e formação dos 

professores para que os recursos da informática sejam utilizados adequadamente e com 

clareza dos objetivos que pretende-se atingir.  

 Da mesma forma, por meio da oficina, os professores foram convidados a 

arriscar e ousar no planejamento de aulas futuras, utilizando além do Wingeom outros 

softwares livres que encontram-se disponíveis, como por exemplo, GeoGebra, Régua e 

Compasso, Winplot, Graphmatica, GraphEq, e outros, os quais também encontram-se 

em estudo pelos bolsistas para que possam tornar-se recursos utilizados em trabalhos 

futuros. Para isso, será então necessário a capacidade de busca e pesquisa, estudo e 

apropriação do novo, saindo da zona de conforto, muito enfatizada por Borba e 

Penteado (2005) e atingindo a zona de risco, onde o incerto se faz presente e nem tudo é 

previsto. 

Em relação aos alunos, pode-se verificar o grande interesse e a disposição pelo 

estudo dos conceitos matemáticos através do software. Os relatos mostraram-nos que a 

presença de recursos diferenciados em aulas de Matemática tornam-as não aquele 

momento aversivo, mas sim prazeroso de se estudar. A construção das figuras, a 

visualização de seus elementos e a oportunidade de criar, modificar, errar e acertar 

causaram confronto entre os saberes já construídos com as dificuldades intrínsecas do 

conteúdo, tornando-se um elemento de apoio na construção do conhecimento.   

Com relação aos acadêmicos integrantes do PIBID, pode-se dizer que obteve-se 

êxito na integração entre a Educação Básica e Educação Superior, a qual tem nos 

proporcionando a oportunidade de fazer parte da realidade da escola e poder 

compartilhar das experiências e conhecimentos construídos ao longo da graduação. 

Ainda vale ressaltar que o programa nos dá oportunidade de vivenciar a prática docente 

com atividades diferenciadas e adquirir competências que normalmente só seriam 

possíveis durante o exercício profissional. 

5. Considerações Finais 

As experiências de aprendizagens vivenciadas no contexto da realidade de uma escola 

pública se mostraram positivas uma vez que, a articulação entre a teoria aprendida na 

graduação e a aplicação destes conhecimentos na prática em sala de aula na Escola-

Campo estiveram interligadas. Além da contribuição do Programa com o 

desenvolvimento acadêmico dos licenciandos em Matemática, as ações realizadas têm 

proporcionado que os professores em formação possam refletir sobre a própria prática e 

suas atribuições docentes, como o planejamento de aulas com a integração de recursos 

diferenciados a serem utilizados de forma crítica e construtiva.  

A utilização de procedimentos de pesquisa no estudo, análise, seleção e 

aplicação das atividades contribuíram para desenvolver no processo de formação 

docente de cada bolsista, o ato de fundamentar e expressar por meio da escrita, as 

discussões, as conjecturas e experiências das práticas pedagógicas. O crescimento 

profissional de cada acadêmico tem sido intensificado pela proposta PIBID, por meio 

dos desafios que surgiram, da exigência de autonomia e criatividade para criar 

atividades, construir materiais didáticos, realizar pesquisas teóricas, enfim,  para atuar 



em sala de aula, refletindo sobre práticas metodológicas desde o período de formação 

docente.  

Dessa experiência, especificamente, pode-se constatar que a utilização de 

recursos tecnológicos nas aulas de Matemática torna possível “ampliar as oportunidades 

de aprendizagem do usuário, além de contribuir na estruturação de um raciocínio 

diferenciado em termos de eficiência, rapidez e precisão” Pais (2008, p. 106). Descreve-

se aqui uma das oficinas realizadas pelo grupo PIBID subsidiada pelo uso de recurso 

tecnológico, fato que com base nos resultados obtidos, incentiva e impulsiona o 

desencadeamento de novas atividades envolvendo softwares educacionais livres.   
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