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Resumo  

O papel da Geometria no currículo de Matemática deve ser refletido, pois muitas aulas ainda estão 
focadas na identificação e nomenclatura das formas planas e no uso de figuras estáticas, sendo que 

outros tipos de formas, principalmente as em três dimensões, aparecem em nosso cotidiano. O 
presente estudo tem como foco a visualização e objetiva refletir sobre a importância da mesma no 

desenvolvimento do pensamento geométrico, analisando aspectos relacionados ao desenvolvimento 
desta habilidade em estudantes de licenciatura em Matemática por meio de atividades de Geometria 

Espacial, utilizando papel e lápis com o software GeoGebra em sua versão para smartphone. A 
intervenção pedagógica ocorrerá no âmbito de uma disciplina referente ao oitavo período do curso 

de licenciatura em Matemática da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, intitulada de 
Ensino de Matemática II. A produção de dados será realizada mediante notas de campo, folha de 

atividades e registros fotográficos. A visualização consiste em um processo individual que não é 
inato e, portanto, precisa ser ensinado. Como a investigação possui uma natureza intervencionista, o 

intuito é elaborar e implementar atividades de Geometria Espacial, visando produzir melhorias no 
que diz respeito ao processo de visualização e representação de objetos geométricos. 

Posteriormente, almeja-se proporcionar reflexão dos sujeitos envolvidos para a valorização do 
raciocínio visual nas aulas de Matemática. Todavia, é importante ressaltar que não é apenas a 

elaboração de tarefas com a utilização de recursos que garantirá o aprimoramento na visualização 
dos alunos, mas sim promover a interação de modo que os sujeitos possam constantemente 

comunicar suas formas (representar, descrever, construir, manipular etc.) de raciocinar visualmente.  
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