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Caro (a) professor (a), 

 

  A presente proposta de ensino apresenta-se como resultado da pesquisa de Mestrado em 

Educação Matemática do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Ouro Preto, 

intitulada “Representações planas de corpos geométricos tridimensionais: uma proposta de ensino 

voltada para a codificação e decodificação de desenhos”. A pesquisa foi realizada com alunos do 3º 

ano do Ensino Médio, mas acreditamos que a sequência de atividades nela desenvolvida possa ser 

usada em outros níveis de ensino, inclusive em cursos de formação de professores. Alguma adaptação 

poderá ser exigida conforme o contexto de aplicação. 

 O foco desta proposta é a codificação e a decodificação de desenhos de figuras tridimensionais 

(3D), entendendo por codificação a produção dos desenhos e por decodificação a leitura e 

interpretação dos mesmos. As atividades envolvem o uso de recursos informáticos e materiais 

manuseáveis, também denominados como materiais concretos ou materiais manipuláveis.  

As atividades são apresentadas a partir da página 8, porém sugerimos, nas páginas iniciais, três 

tópicos como apoio ao trabalho do professor: a importância do desenho no ensino de Geometria, 

algumas técnicas de desenhos de objetos tridimensionais e o referencial teórico com alguns autores 

que desenvolvem estudos sobre os desenhos utilizados no ensino de Geometria Espacial.   

Esperamos que a presente proposta de ensino e as reflexões e discussões, que dela suscitem, 

tragam, a você e a todos os profissionais da área de Educação Matemática, informações sobre o papel 

do desenho para o ensino e aprendizagem da Geometria Espacial e auxiliem o desenvolvimento das 

habilidades dos alunos em produzir, ler e interpretar desenhos de figuras tridimensionais. Esperamos, 

ainda, que fique explicitado que a codificação/decodificação de desenhos de objetos geométricos, com 

toda sua complexidade, não se desenvolve espontaneamente, nem da mesma maneira para todos os 

alunos. Trata-se de um processo gradual e que exige diferentes estratégias de ensino para diferentes 

pessoas. 

Nossa intenção é oferecer-lhe um material que possa auxiliá-lo ao trabalhar com tópicos de 

Geometria Espacial. 

 

Com todo meu apreço, 

 

                                                                      Marlene 
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1. A importância do desenho no ensino de Geometria 

Estudos realizados (KALEFF, 2003; NACARATO e PASSOS, 2003; GUTIÉRREZ, 1992, 

1998; PARZYSZ, 1988) vêm demonstrando que os desenhos de figuras geométricas são essenciais 

para a construção do pensamento geométrico e elaboração de conceitos geométricos. Pais (1996) 

afirma que o desenho associado ao objeto geométrico desempenha papel fundamental na formação da 

imagem mental, essência do processo de construção dos conceitos geométricos. 

Os documentos oficiais do ensino brasileiro também reconhecem a importância do desenho no 

ensino de Geometria. Os PCN (1998, p.125) colocam que “[...] as principais funções do desenho são 

visualizar – fazer ver, resumir; ajudar a provar; ajudar a fazer conjecturas (o que se pode dizer).” 

Se por um lado é possível que o desenho auxilie na aprendizagem da Geometria, por outro, 

pode se tornar um obstáculo, uma vez que o aluno pode considerar características particulares da 

representação que não pertencem ao conjunto das propriedades geométricas que definem o objeto. 

Pesquisas apontam também para a grande dificuldade por parte dos alunos quando solicitados a 

produzir e interpretar desenhos geométricos, o que interfere diretamente na compreensão de conceitos 

como área e volume. 

 O desenvolvimento das habilidades de representar, através de desenhos, corpos 

tridimensionais e de interpretar os desenhos dos sólidos geométricos constitui uma das etapas do 

processo de desenvolvimento da visão espacial dos alunos, o qual deve ser estimulado pela oferta de 

uma diversidade de atividades, como meio para favorecer-lhes a compreensão da Geometria Espacial e 

consolidação de sua aprendizagem. 

  

2. Técnicas de desenhos de objetos tridimensionais  

 O uso do desenho em Geometria Espacial exige, quase sempre, o recurso da técnica da 

perspectiva, que serve para colocar em evidência a terceira dimensão do objeto representado. O uso da 

perspectiva é uma das grandes dificuldades encontradas pelos alunos na aprendizagem dos conceitos 

espaciais.  
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 Trazemos, a seguir, um breve esclarecimento sobre perspectiva central, perspectiva paralela e 

sobre as projeções ortogonais. 

Perspectiva central e perspectiva paralela 

Quando olhamos para um objeto 3D, temos a sensação de profundidade e relevo: as partes 

mais próximas parecem-nos maiores e as mais distantes parecem-nos menores. As fotografias 

mostram os objetos do mesmo modo como os percebemos pessoalmente, transmitindo, no plano do 

papel que é um plano bidimensional, uma ideia das três dimensões – largura, altura e profundidade. 

Ao se fazer um desenho, se a intenção é transmitir essa mesma ideia, é preciso recorrer a um modo 

especial de representação plana: a perspectiva.  

Há dois tipos de perspectivas: a perspectiva central ou cônica e a perspectiva paralela ou 

cilíndrica (KODAMA, 2006). Na perspectiva central é definido um ponto, chamado ponto de fuga 

(PF) para onde convergem algumas das linhas retas paralelas, isto é, por este ponto passam as linhas 

de profundidade. O paralelismo é conservado somente em relação às faces paralelas ao plano de 

projeção. 

 

Figura 1. Perspectiva cônica ou central 

Na perspectiva paralela, o ponto de fuga é indeterminado, fica no infinito. Neste tipo de 

representação, há conservação do paralelismo das arestas. A perspectiva paralela se subdivide em dois 

grupos: perspectiva cavaleira e perspectiva axonométrica (KODAMA, 2006).  

A perspectiva cavaleira é uma projeção sobre um plano paralelo a uma das faces principais do 

objeto. O desenho obtido por esta projeção não está conforme o que se percebe com a visão, mas 

conforme o conhecimento que temos dos objetos representados, e daí sua aceitação natural. O que 

ocorre, na verdade, é o embate entre os polos do que se vê e do que se sabe sobre o objeto.  

 Tomando, como exemplo, o desenho de um cubo (Figura 2), percebe-se que na perspectiva 

cavaleira é adotada uma convenção de colocar sempre algumas arestas (AB, CD, EF, GH) paralelas às 

bordas inferior e superior da folha. Um segundo grupo de arestas (AE, BF, CG, DH) fica paralelo às 

bordas laterais da folha de desenho e o terceiro grupo de arestas (AD, BC, EH, FG) é, no espaço, 

perpendicular ao plano de projeção, o que, no desenho fica representado por segmentos oblíquos e têm 

o seu comprimento reduzido. A representação de objetos 3D em perspectiva cavaleira apresenta outras 
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propriedades como conservação do paralelismo entre as arestas; uma das faces do objeto deve estar 

paralela ao plano de projeção; conservação dos pontos médios; geralmente, as arestas visíveis para o 

observador são traçadas com linhas cheias e as arestas não visíveis, com linhas tracejadas.    

 

Figura 2. Perspectiva cavaleira 

 Na perspectiva axonométrica não é necessário que uma das faces do objeto seja paralela ao 

plano de projeção. Fazem parte do grupo das perspectivas axonométricas: a perspectiva isométrica, a 

dimétrica e a trimétrica. 

A perspectiva isométrica (Figura 3a) é um caso particular de perspectiva paralela, na qual os 

três eixos do espaço (largura, altura e profundidade) formam ângulos de 120º e as três arestas que 

saem de determinado vértice mantêm a mesma escala. Na perspectiva dimétrica (Figura 3b), as escalas 

das arestas são as mesmas sobre dois eixos e dois ângulos entre as três direções são iguais. E na 

perspectiva trimétrica (Figura 3c), todos os ângulos entre as três direções e as escalas das arestas são 

diferentes. 

 
  

(a) Isométrica (b) Dimétrica (c) Trimétrica 

Figura 3. Perspectiva axonométrica 

Entretanto, há outras tantas formas de representação plana de corpos tridimensionais usadas 

frequentemente na Matemática e em outras áreas científicas, técnicas ou artísticas. A seleção de uma 

ou de outra deve depender do uso que se vai fazer dela. No contexto escolar, para o ensino da 

Geometria Espacial, a perspectiva cavaleira é a mais utilizada, tanto nos livros didáticos como nos 

desenhos realizados em sala de aula, pois as construções são simples, preserva importantes 

propriedades geométricas do objeto, é fácil de executar, oferece uma representação gráfica que 
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corresponde a uma imagem mais próxima do que está à vista e estabelece um equilíbrio entre o que se 

vê e o que se sabe sobre o objeto (PARZYSZ, 1988). 

Projeção ortogonal  

 Apesar da ênfase dada à perspectiva cavaleira no âmbito escolar, alguns pesquisadores 

(GUTIÉRREZ, 1998; KALEFF, 2003) têm desenvolvido estudos com justaposições de cubos para a 

construção de outros sólidos geométricos. Para representar essas construções, além das perspectivas 

paralela e central, são propostas as representações em projeção ortogonal e a projeção ortogonal 

codificada, sendo que a diferença é que nessa última são utilizados números que indicam quantos 

cubos existem em cada direção perpendicular ao observador. Kaleff (2003), por sua vez, utiliza o 

nome de representação em três vistas como sinônimo para projeção ortogonal e, ao que corresponde à 

projeção ortogonal superior codificada para Gutiérrez (1998), denomina como representação cotada 

(Figura 4). 

 

Figura 4. Projeções ortogonais de módulo multicubo (ilustração adaptada de GUTIÉRREZ, 1998, p.196) 

 

3. Referencial teórico 

Apresentamos neste tópico alguns autores que fundamentaram a elaboração das atividades que 

constituem a presente proposta de ensino. 

Bernard Parzysz é um pesquisador francês interessado  pelas questões relacionadas com os 

desenhos da Geometria. Segundo Parzysz (1988), há necessariamente uma perda de informações nas 

representações das figuras geométricas. Os alunos quando produzem ou fazem a leitura de um 

desenho, tendem a considerar as propriedades do desenho como as próprias propriedades do objeto e 

vice-versa. Há um conflito entre os polos do que se “vê” e do que se “sabe”, também designados como 

“polo do visto” e “polo do sabido”, respectivamente. O polo do sabido se refere aos aspectos 

cognitivos e o polo do visto, aos aspectos perceptivos. Um dos objetivos da presente proposta é que os 
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alunos alcancem um estado de equilíbrio entre estes dois polos, condição fundamental para obter êxito 

nas tarefas de produzir e interpretar desenhos de objetos 3D. O professor deve estar atento para esta 

situação e procurar conduzir as atividades de maneira a favorecer que aluno alcance tal equilíbrio.  

Angel Gutiérrez, professor do Departamento de Didática da Matemática na Universidade de 

Valência, Espanha, é um dos vários pesquisadores preocupados com a visualização geométrica. Em 

seu estudo, Gutiérrez (1998) utilizou os módulos multicubos, que são sólidos formados pela 

sobreposição de vários cubos iguais. Como resultado de suas pesquisas, foram identificados três tipos 

básicos de representações de sólidos: 

1) Representações gráficas (Figura 5a), nas quais o desenho é suficiente para transmitir as 

informações necessárias, sendo dispensáveis textos que nada agregam ao desenho. 

2) Representações verbais (Figura 5b), nas quais os desenhos, se aparecem, têm valor secundário e 

podem ser omitidos sem perda de informação. 

3) Representações mistas (Figura 5c), que são constituídas de um desenho e um texto que se 

complementam. 

 

Figura 5. Representações dos módulos multicubos (GUTIÉRREZ, 1998a, p.201, tradução nossa)
 

Nas atividades com multicubos apresentadas nesse manual, a classificação descrita 

anteriormente serve como suporte para o professor interpretar e compreender as produções dos alunos. 

Michael Charles Mitchelmore é professor do Departamento de Educação da Macquarie 

University, Sidney, Austrália. Em seu estudo, Mitchelmore (1980), descreve um sistema de 

classificação dos desenhos em perspectiva de determinadas figuras do espaço (cubo, paralelepípedo, 

cilindro, pirâmide de base quadrada, prisma triangular) em estágios de desenvolvimento e propõe a 

existência de quatro estágios de desenhos representativos de imagens em profundidade.   
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Estágio 1 – Esquemático plano. A figura 3D é representada por uma de suas faces desenhada 

ortogonalmente. Não se percebe profundidade alguma nas representações. 

Estágio 2 – Esquemático espacial.  Várias faces das figuras são representadas ortogonalmente no 

desenho e, às vezes, as faces ocultas são incluídas. As representações continuam não dando a sensação 

de profundidade. 

Estágio 3 – Pré-realista. Os desenhos mostram tentativas de representar os corpos 3D de uma maneira 

realista e dotá-los de profundidade, ainda que sem consegui-lo plenamente. Este estágio está dividido 

em dois sub-estágios, cuja diferença está na perfeição dos desenhos quanto à sua tridimensionalidade. 

Estágio 4 – Realista. Arestas paralelas no espaço são representadas por linhas quase paralelas no 

papel. Os desenhos são bastante corretos e seguem, ainda que seja aproximadamente, regras de 

desenhos em perspectiva. 

 Alguns desenhos típicos de cada estágio são mostrados na Figura 6. 

 

Figura 6. Estágios de desenvolvimento representacional (MITCHELMORE, 1980, p.84– figura adaptada) 
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A Figura 7 mostra exemplos, apresentados por Gutiérrez (1998), de representações de 

pirâmide quadrangular, paralelepípedo, cubo e octaedro feitas por alunos em outros experimentos, 

confirmando os resultados de Mitchelmore. 

 

Figura 7. Desenhos de experimentos que confirmam os resultados de Mitchelmore (GUTIÉRREZ, 1998, p.205) 

 Sugerimos que o professor adote a classificação de desenhos representativos de figuras 3D em 

estágios de desenvolvimento para análise de desenhos produzidos por seus alunos, pois acreditamos 

que a avaliação dos estágios de desenvolvimento representacional, em atividades e em momentos 

distintos, pode ser um importante indicativo da evolução, ou não, dos alunos em codificar e 

decodificar representações planas de corpos geométricos 3D.  

 

4.  ATIVIDADES 

As atividades são descritas de acordo com a seguinte ordem: o título; seu objetivo; material 

utilizado; desenvolvimento; o roteiro da atividade; expectativas de resultados; comentários. O 

professor deverá completar o tópico “Expectativas de resultados”, conforme o contexto de aplicação 

da atividade. A definição de expectativas pode servir como parâmetro avaliativo e condutor das 

atividades conforme os resultados obtidos.  

SEÇÃO 1 – Noções de Geometria Espacial 

Objetivos:  

 Verificar quais são as impressões que a palavra Geometria causa nos alunos, focando nos 

destaques para a Geometria Espacial ou Plana.  

 Observar se os alunos utilizam algum tipo de perspectiva em representações de objetos 3D em 

atividade de desenho livre. 
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Materiais: 

folha de papel; lápis; borracha; régua (opcional) 

Desenvolvimento 

1º) Solicitar a cada aluno que escreva  a primeira palavra que lhe venha à mente ao ouvir a palavra 

GEOMETRIA.  

2º) Depois solicitar aos alunos que façam um desenho que ilustre a palavra escrita. 

Expectativas de resultados ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Comentários 

Estudos apontam que quando os alunos utilizam algum tipo de perspectiva em desenhos de objetos 

3D, os desenhos, geralmente, são feitos em perspectiva paralela, mais especificamente, em perspectiva 

cavaleira. Alguns motivos justificam o fato, como por exemplo, as convenções gráficas encontradas 

nos livros e nas exposições dos professores; a relativa facilidade de execução desse tipo de 

perspectiva, nos quais as bordas da folha servem como referência para o desenho; a possibilidade de 

explicitar no desenho propriedades geométricas da figura consideradas importantes, como, por 

exemplo, a preservação da forma plana de algumas faces e a preservação do paralelismo. Segundo 

Parzysz (1988), a perspectiva cavaleira estabelece certo equilíbrio entre o que se vê e o que se sabe 

sobre o objeto. 

 

 

SEÇÃO 2 – Percepção de perpendicularidade  

Objetivos:  

 Verificar se os alunos percebem a perpendicularidade nas situações apresentadas nos 

desenhos: entre as diagonais de um quadrado, entre as diagonais da base de uma pirâmide 

quadrangular regular e entre a altura e as diagonais da base da mesma pirâmide. 

Materiais:  

roteiro da atividade; lápis; borracha 

Desenvolvimento 

1º) Organizar a turma em duplas.  

2º) Entregar as folhas com a atividade impressa. 

3º) Solicitar aos alunos que discutam com seus pares e respondam as questões. 
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Roteiro da atividade 

Aluno (a): __________________________________________________________ 

Observe o desenho abaixo. Sabendo que o desenho (a) representa um quadrado e o desenho (b) 

representa uma pirâmide quadrangular regular, responda as perguntas seguintes.  

 

 

a) No desenho (a), os segmentos AC e BD são perpendiculares? 

         (  ) sim 

(  ) não 

(  ) não sei 

Justifique sua resposta 

 

 

 

b) No desenho (b), os segmentos EG e FH são perpendiculares? 

         (  ) sim 

(  ) não 

(  ) não sei 

Justifique sua resposta 

 

 

 

c) No desenho (b), o segmento VO é perpendicular aos segmentos EG e FH? 

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) não sei 

Justifique sua resposta 

 

 

 

 

Expectativas de resultados _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Comentários 

Estudos mostram que é mais fácil a percepção de perpendicularidade entre as diagonais do 

quadrado do que entre a altura e as diagonais da base, pois no primeiro caso há um maior equilíbrio 

entre o conhecimento que se tem e o que se vê representado no desenho. 



11 

 

SEÇÃO 3 – Percepção tátil 

 Esta seção é composta pelas Atividades A e B. 

Atividade A 

Objetivos:  

 Observar como os alunos produzem os desenhos de alguns sólidos geométricos, explorando-os 

tatilmente, sem poder vê-los.  

Materiais: 

“caixa surpresa”; modelos casca ou compactos de cubo, paralelepípedo, pirâmide de base quadrada, 

prisma triangular e cilindro; roteiro da atividade; lápis; borracha; régua (opcional) 

A caixa surpresa 

A caixa surpresa pode ser confeccionada pelo próprio professor. 

Pegue uma caixa de papelão de tamanho médio e faça dois orifícios através dos quais as mãos podem 

ser introduzidas. Corte as mangas compridas de uma camisa de malha e cole-as nas bordas dos 

orifícios pela parte interna da caixa. Dessa forma, os objetos contidos em seu interior não poderão ser 

vistos. Deixe a parte de trás da caixa aberta para a introdução e retirada dos objetos. Por uma questão 

estética, a caixa pode ser revestida com papel colorido. 

Quanto aos objetos geométricos, o professor poderá utilizar sólidos geométricos prontos, se tiver 

acesso a eles. Caso contrário, o próprio professor pode confeccioná-los. Os modelos planificados 

podem ser obtidos através dos softwares Poly ou Pepakura. Esses softwares podem ser acessados e 

copiados através das páginas http://www.peda.com ou http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en, 

respectivamente. A sugestão é que seja utilizado papel cartão na confecção dos modelos.  

          

Figura 8. Modelos de caixa e de corpos geométricos 3D utilizados na seção 3 

Desenvolvimento 

1º) Colocar um objeto dentro da “caixa surpresa”. 

2º) Solicitar que cada aluno, individualmente, toque, sem ver,  os cinco sólidos geométricos (cubo, 

paralelepípedo, prisma triangular, pirâmide de base quadrada e cilindro), um de cada vez. 

3º)  Solicitar que cada aluno faça o desenho representativo e escreva o nome de cada um dos objetos.   

http://www.peda.com/
http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en
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Expectativas de resultados _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

Roteiro da atividade 

ATIVIDADE A 

        Aluno (a): ___________________________________________________________________ 

Nesta atividade você deverá explorar os objetos que lhe serão apresentados, usando apenas o tato. 

Você não poderá vê-los. Depois, preencha o quadro abaixo fazendo um desenho que os represente e 

dê nome a cada um deles.   

Nome do objeto: _____________________ 

  

Nome do objeto: ___________________ 

Nome do objeto: _____________________ 

 

 

 

 

 

Nome do objeto: ___________________ 

Nome do objeto: _____________________ 
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Atividade B 

Objetivos:  

 Observar o processo de decodificação das representações planas de alguns sólidos 

geométricos, verificando como os alunos reconhecem tais objetos através da exploração tátil. 

Materiais: 

“caixa surpresa”; modelos casca ou compactos de cubo, paralelepípedo, pirâmide de base quadrada, 

prisma triangular e cilindro; roteiro da atividade; lápis; borracha 

Desenvolvimento 

1º) Fixar, no quadro, um painel com diversos desenhos (Anexo 1) ou, se o professor preferir, deixar 

uma folha com estes desenhos impressos sobre a carteira do aluno. Caso o professor opte pelo painel, 

os desenhos devem ser ampliados e feitos em uma folha maior, tipo cartolina ou similar. 

2º) Colocar um objeto dentro da “caixa surpresa”. 

3º) Solicitar que cada aluno, individualmente, toque, sem ver,  os cinco sólidos geométricos (cubo, 

paralelepípedo, prisma triangular, pirâmide de base quadrada e cilindro), um de cada vez. 

4º)  Solicitar que cada aluno escolha um  desenho para melhor representar o sólido que ele tocou e 

preencha o quadro do roteiro da atividade com a letra correspondente ao desenho escolhido e com o 

respectivo nome. 

Roteiro da atividade 

ATIVIDADE B 

Aluno (a):_______________________________________________________________ 

Nesta atividade você continuará fazendo a exploração tátil de objetos que lhe serão apresentados. 

Escolha um dos desenhos do painel que você acha que pode representar o objeto explorado. Escreva 

o código (letra) do desenho correspondente a cada objeto e dê nome a cada objeto. 

 Código (letra) do desenho Nome do objeto 

1º objeto 
 

 
 

2º objeto 
 

 
 

3º objeto 
 

 
 

4º objeto 
 

 
 

5º objeto 
 

 
 

Expectativas de resultados _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Comentários 

As atividades da Seção 3 podem ser utilizadas no início ou no final da presente proposta de 

ensino com o objetivo de verificar, através da exploração tátil, se houve progresso, ou não, das 

imagens mentais construídas após a realização da sequência de atividades. Para análise dos resultados 

das atividades desta seção, o professor deverá usar os critérios de estágios de desenvolvimento 

representacional, sugeridos por Mitchelmore (1980), apresentados nas páginas 6 e 7 desta proposta. 

 

 

SEÇÃO 4 – Multicubos de madeira 

Objetivos:  

 Verificar quais tipos de representações os alunos utilizam para representar os sólidos 

construídos com os multicubos: representações gráficas (desenho), representações verbais 

(escrita) ou representações mistas (desenho e escrita), segundo Gutiérrez (1998).  

 Verificar se os alunos interpretam corretamente a codificação feita pelo colega. 

Materiais: 

cubos de madeira com 3cm de aresta; roteiro da atividade; lápis; borracha; régua (opcional) 

Os cubos de madeira 

Pode-se tentar obter os cubos de madeira diretamente em uma madeireira. Caso isso não seja possível, 

o professor pode comprar ripas de 3cm x 3cm e cortar os cubos, usando uma serra. Para efeito de 

acabamento, eles podem ser lixados e envernizados. 

 

 

Figura 9. Modelo de módulo construído com os multicubos de madeira 

Desenvolvimento 

1º) Preparar o ambiente para a realização da atividade colocando sobre as mesas um módulo 

construído com  os cubinhos de madeira, a folha de papel na qual deve estar impressa a instrução, com 

o espaço em branco para os registros. 

2º) Dividir a turma em duplas e separar cada elemento da dupla, de forma a não ter contato com seu 

par. 
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3º) Direcionar cada aluno para uma mesa previamente preparada como explicado no 1º item. 

4º) Explicar, oralmente, o que deve ser feito, ou seja, solicitar que cada aluno transmita informações 

ao seu par, usando a folha em branco, de maneira que ele (a) saiba como é o módulo que está vendo e 

possa construí-lo. É importante que se tenha o cuidado para não usar palavras como desenhe, ilustre, 

escreva, que possam sugestionar como realizar a tarefa. 

 A atividade tem dois momentos: o primeiro, no qual cada aluno deve informar, na folha de 

papel (codificação), como é o módulo que está vendo e o segundo, no qual cada aluno deve interpretar 

a informação (decodificação) elaborada pelo (a) companheiro (a) e reconstruir o módulo assim 

descrito. 

Roteiro da atividade 

Aluno (a): ______________________________________________________________ 

 

Usando lápis e papel, ajude seu (sua) companheiro (a) para que ele (a) saiba como é o módulo que 

você está vendo e possa construí-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

Expectativas de resultados ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Comentários 

Para verificação das produções de seus alunos, o professor deve utilizar as categorias sugeridas por 

Gutiérrez (1998), apresentadas nas páginas 5 e 6 da presente proposta: representações gráficas, 

representações verbais, representações mistas. A Seção 4 pode ser repetida ao final da sequência de 

atividades com o objetivo de verificar se ocorreram alterações, ou não, no modo como os alunos 

descrevem os módulos construídos com os multicubos e no modo como interpretam as descrições 

feitas pelos colegas.  
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SEÇÃO 5 – Multicubos virtuais 

Objetivos:  

 Possibilitar a utilização do recurso informático para produção dos desenhos em perspectiva 

paralela e em projeção ortogonal, utilizando redes pontilhadas triangulares e quadriculadas, 

virtuais e impressas em folha de papel. 

 Apresentar para os alunos diferentes formas de representar bidimensionalmente corpos 

tridimensionais e desenvolver habilidades de desenho, usando as redes pontilhadas como 

suporte.    

Materiais: 

aplicativo informático “Multicubos Virtuais”; redes pontilhadas triangulares e quadriculadas  

impressas em folha de papel (Anexo 2a e Anexo 2b); roteiro da atividade; lápis; borracha; régua 

(opcional). 

O aplicativo “Multicubos Virtuais” 

O aplicativo é disponibilizado na internet pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
1
, 

num contexto de ensino sobre Espaço e Forma. O aplicativo pode ser acessado através da página 

http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo4/matematica/espaco_forma/atividade4.htm. Entre os 

recursos disponibilizados, estão a impressão das telas e a criação de atalhos na área de trabalho.  

Desenvolvimento 

1º) Dividir a turma em duplas. 

2º) Para organização da execução e condução da tarefa, o professor poderá dividir o roteiro da 

atividade em “tirinhas”, com  1ª PARTE, 2ª PARTE e assim por diante. Entregar o roteiro aos alunos.  

3º) Solicitar que os alunos acessem o site 

http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo4/matematica/espaco_forma/atividade4.htm. 

4º) Solicitar aos alunos que leiam e sigam as instruções da 1ª PARTE. 

5º) Solicitar aos alunos que leiam e sigam as instruções da 2ª PARTE. 

6º) Entregar a rede pontilhada triangular e a rede pontilhada quadriculada impressas em folha de papel 

e solicitar aos alunos que leiam e sigam as instruções da 3ª PARTE. 

7º) Solicitar aos alunos que leiam e sigam as instruções da 4ª PARTE.  

Para efeito de avaliação posterior, o professor poderá salvar as produções dos alunos em pasta criada 

para este fim ou em pen drive, ou ainda, imprimir as representações.     

 

 

 

                                                 
1
 O aplicativo citado foi acessado em 10/09/2009. 
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Roteiro da atividade 

Faremos, hoje, atividades com os objetos geométricos tridimensionais. Para isso, utilizaremos um 

recurso informático, que é um aplicativo para Geometria e que designaremos como “Multicubos 

Virtuais”. 

Comecemos, então, com as atividades, mas ATENÇÃO! Faça os exercícios com calma. Pense, 

manipule os objetos, discuta com seus colegas. Só finalize o exercício quando já tiverem convicção 

de que a resposta é a correta. 

1ª PARTE 

- Clique em OBJETO DE VISUALIZAÇÃO ESPACIAL. 

- Aparecerá uma tela com alguns desenhos. As setas que são vistas na tela permitem que os sólidos 

sejam movimentados.  

- Analise o primeiro exercício e responda-o na tela do computador. Se acertar, clique em ir para o 

próximo. Se errar, clique em jogar o mesmo e procure corrigir seu erro. 

- Proceda da mesma forma nos três próximos exercícios.  

2ª PARTE 

- Clique em CLIQUE AQUI PARA FAZER A CONSTRUÇÃO. 

Inicialmente você deve se familiarizar com o aplicativo EMPILHANDO CUBOS. 

Explore alguns de seus recursos: 

.(a) Observe que na tela inicial há alguns desenhos. O primeiro é o desenho de um cubo. Clique nos 

cubinhos e arraste-os para a posição que desejar dentro do piso. Você também pode empilhar vários 

cubinhos. 

.(b) Gire o piso ou mude o tipo de vista para observar a construção sob diferentes ângulos. 

.(c) O cubinho será afixado na posição indicada pela cor verde, seja no piso ou em cima de outro 

cubinho. Passe o mouse sobre as ferramentas e terá algumas informações sobre elas.  

3ª PARTE 

- Faça agora uma construção que desejar. 

- Represente essa construção na rede pontilhada triangular impressa (representação em perspectiva). 

- Na rede pontilhada quadriculada impressa, represente o que se visualiza ao observar sua 

construção de cima (vista superior) e de um dos lados (vista lateral). 

- Ainda na rede quadriculada, represente a vista superior, colocando em cada quadradinho o número 

de cubos empilhados nas colunas correspondentes (projeção cotada).  

4ª PARTE 

  Clique em CLIQUE AQUI PRA ABRIR O OBJETO. 

Inicialmente você deve se familiarizar com o aplicativo FÁBRICA DE CUBOS. 

Com este aplicativo você pode desenhar em rede pontilhada quadriculada ou em rede pontilhada 

triangular. Explore seus recursos. 

Depois dessa familiarização: 

- Construa um módulo em EMPILHANDO CUBOS. 

- Represente o módulo construído nas redes virtuais, isométrica e quadrada, na FÁBRICA DE 

CUBOS.  

Observação: você poderá utilizar os cubos de madeira para auxiliar na tarefa. 

Expectativas de resultados _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Comentários 

O professor deverá conduzir a atividade como mediador do processo. Paralelamente à execução das 

tarefas pelos alunos, deverá fazer intervenções para apresentar e elucidar a respeito dos tipos de 

representações utilizadas.    
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SEÇÃO 6 – Poliedros e corpos redondos 

Objetivos:  

 Possibilitar aos alunos a observação e manuseio de objetos do cotidiano com mesma 

forma de alguns corpos geométricos estudados na Geometria Espacial. 

 Proporcionar aos alunos a oportunidade de observar algumas características de regularidade 

entre as formas de sólidos geométricos e de visualizar e estabelecer relações entre os 

elementos de alguns desses sólidos. 

 Classificar os objetos apresentados em poliedros e não poliedros (corpos redondos). 

Materiais: 

objetos diversos com forma geométrica definida, como por exemplo, caixa de creme dental, caixa 

cúbica, caixa de presente em forma de prisma triangular e prisma hexagonal, lata de milho, bolinha de 

tênis, casquinha de sorvete de forma cônica, e outros; roteiro da atividade; lápis; borracha. 

Desenvolvimento 

1º) Separar a turma em grupos. 

2º) Apresentar para cada grupo um conjunto de objetos com formas diversificadas. 

3º) Solicitar que os alunos separem os objetos, estabelecendo critérios que justifiquem a separação. 

4º) Depois de um determinado tempo livre para as discussões entre os alunos, conduzir a atividade de 

forma a levá-los a definir os critérios de poliedros e corpos redondos como critério de separação. 

5º) Solicitar aos alunos que registrem na folha de papel os critérios então estabelecidos e os objetos 

que se enquadram em cada conjunto.  

 

- Observe que à sua frente, sobre a mesa, há uma diversidade de objetos do dia a dia. Procure, junto 

com seus colegas, separar esses objetos segundo atributos que lhes pareçam relevantes. Estabeleça 

critérios para essa separação. 

- Escreva no espaço abaixo os critérios utilizados e enumere os objetos que se enquadram em cada 

conjunto. 
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Expectativas de resultados ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Comentários 

 O professor poderá providenciar os objetos usados na atividade ou solicitar aos alunos que os 

tragam para a sala de aula como um trabalho de pesquisa ou como resultado de uma discussão 

preliminar introdutória do assunto. 

 No momento de formalizar os critérios de separação dos objetos em poliedros e corpos 

redondos, o professor poderá incentivar os alunos a apoiarem os objetos sobre suas diferentes faces e 

levá-los a perceber que os poliedros não “rolam” e que os corpos redondos “rolam” quando apoiados 

sobre determinadas faces. 

 

 

SEÇÃO 7 – Reconhecimento de sólidos geométricos e seus elementos através do software 

Pepakura 

Objetivos:  

 Oportunizar, através do software Pepakura, a visualização geométrica e a formação de 

imagens mentais, criando a base para formalizar conceitos e nomenclaturas da Geometria 

Espacial. 

 Mostrar a planificação de superfícies de sólidos geométricos. 

Materiais: 

software Pepakura; roteiro da atividade; lápis; borracha  

O software Pepakura 

Pepakura é um software gratuito, produzido pela empresa Tama Software Ltda. Através da 

página http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en ele pode ser acessado e copiado. O Pepakura é um 

software desenvolvido especialmente para criação de modelos em papel (papercraft). Não foi 

produzido com a finalidade de aplicação no sistema escolar, mas tem seu uso justificado no contexto 

do ensino de Geometria Espacial devido às características geométricas intrínsecas em sua elaboração. 

Permite a construção de objetos 3D a partir de modelos planificados impressos em papel. O Pepakura 

utiliza arquivos específicos do tipo PDO, que são arquivos gráficos com informações em 3D. O 

software permite dividir a tela do computador e observar o sólido paralelamente à sua planificação; 

apresentar o sólido entreaberto, mostrando onde é feito o “corte” para a planificação; movimentar o 

poliedro, arrastando o cursor sobre o desenho; tornar transparentes algumas faces do sólido, 

possibilitando “ver” o interior do poliedro; imprimir o modelo e utilizar o próprio aplicativo como um 

guia para montagem. Ele possui opções de mostrar a numeração das abas e mostrar no modelo 3D uma 

face selecionada na planificação, e vice-versa. 
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Desenvolvimento 

1º) Separar a turma em duplas.  

2º) Ceder um tempo livre aos alunos para exploração e familiarização com o software.  

3º) Solicitar aos alunos que descubram qual é a função de cada um dos ícones da barra de ferramentas,  

anotando as descobertas na folha da atividade. Essa anotação tem como objetivo orientá-los na 

utilização do software. 

4º) Solicitar aos alunos que encontrem determinados sólidos geométricos, como por exemplo, prismas 

e pirâmides, e usem o recurso do software para  planificá-los. Conduzir, então, uma discussão sobre os 

atributos desses sólidos, como nomenclatura, natureza das faces, número de vértices, arestas e faces. 

5º) Imprimir algumas planificações para uso posterior, na atividade de construção de sólidos em 

“modelo casca”.     

Roteiro da atividade 

Agora vamos usar um software chamado Pepakura.  

 
 

Explore seus recursos e descubra qual é a função de cada um dos ícones da barra de ferramentas. 

1º. _____________________________________________________________________ 

2º. _____________________________________________________________________ 

3º. _____________________________________________________________________ 

4º. _____________________________________________________________________ 

5º. _____________________________________________________________________ 

6º. _____________________________________________________________________ 

7º. _____________________________________________________________________ 

8º. _____________________________________________________________________ 

9º. _____________________________________________________________________ 

10º.  ___________________________________________________________________ 

11º. ____________________________________________________________________ 

12º. ____________________________________________________________________ 

13º. ____________________________________________________________________ 

14º.  ___________________________________________________________________ 
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Expectativas de resultados _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________     

Comentários 

Os alunos são organizados em duplas para utilização dos computadores, mas a atividade é conduzida 

coletivamente. Uma sugestão para a condução da atividade é que o professor explique que um 

polígono é uma figura plana, contínua, fechada por segmentos de reta.  Tendo o modelo de um sólido 

geométrico em mãos, o professor pode solicitar que os alunos encontrem sua representação no 

Pepakura. Tomando como exemplo o octaedro, o professor pode mostrar que cada uma das faces do 

objeto é um polígono de três lados e que cada uma das faces é um triângulo, mas que o objeto não 

pode receber o nome de polígono e nem de triângulo, porque é um objeto espacial, tridimensional. 

Explicar que os objetos geométricos que têm todas as faces formadas por polígonos recebem o nome 

de poliedro, palavra de origem grega cujos prefixos poli e edro significam, respectivamente, 

“muitos/as” e “face”. Informar que o nome desse objeto é octaedro, palavra também de origem grega, 

cujo prefixo octa significa oito, ou seja, octaedro é um poliedro constituído por oito faces. Retomar os 

conceitos de vértices, arestas e faces e perguntar o número de vértices, arestas e faces, e os tipos de 

polígonos formadores das faces, ao que os alunos devem também responder coletivamente. Seguindo 

esse itinerário, estudar outros poliedros, como prismas e pirâmides triangular, quadrangular, hexagonal 

e octogonal, dodecaedro, icosaedro, etc. 

 

 

SEÇÃO 8 – Construção de modelos tridimensionais de papel e formalização de conceitos 

Objetivos:  

 Compreender a constituição dos objetos geométricos, a partir de suas planificações para a 

representação tridimensional. 

 Relacionar os atributos, como natureza geométrica das faces, número de vértices, arestas e 

faces, de um objeto tridimensional representado no plano e o próprio objeto, em estado 

concreto e manuseável.     

Materiais: 

planificações de superfícies de sólidos geométricos, que podem ser impressas a partir do software 

Pepakura; tesoura; cola; livros de Matemática, para eventuais consultas; roteiro da atividade; lápis; 

borracha. 

Observação: É recomendável usar um tipo de papel mais firme, como por exemplo, de gramatura 

180g/m
2
. 
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Desenvolvimento 

1º) Solicitar que cada aluno recorte, pelo menos,  uma planificação e monte o sólido. 

2º) Solicitar que os alunos, separados em duplas, preencham o quadro impresso no roteiro da 

atividade. 

Roteiro da atividade 

 Construa, a partir das planificações retiradas do software Pepakura, alguns modelos de sólidos 

geométricos. Nomeie os modelos construídos. Em caso de dúvida, consulte os livros que se 

encontram sobre a mesa. 

POLIEDRO é um sólido geométrico cuja superfície é composta por um número finito de 

polígonos. Os poliedros não são corpos redondos. 

Temos que: 

- a superfície de cada poliedro é formada por polígonos, chamados faces do poliedro; 

- os lados dos polígonos são chamados arestas do poliedro; 

- os vértices dos polígonos são os vértices do poliedro. 

Observando os poliedros que vocês construíram a partir de suas respectivas planificações, complete 

o quadro abaixo: 

Nome do poliedro Nº de vértices Nº de arestas Nº de faces Polígonos das faces 

     

     

     

     

     

     

 

Expectativas de resultados _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________      

Comentários 

No caso de se pretender confeccionar “modelo casca” dos sólidos em algum tipo de papel 

incompatível com o tamanho da impressora, como por exemplo, cartolina ou papel cartão, as 

planificações podem ser impressas em folha comum e, depois, transferidas para o papel escolhido. 

 

 

SEÇÃO 9 – Software Poly e construção de modelos com palitos e balas 

Objetivos:  

 Oportunizar a visualização de representações planas dinâmicas de poliedros, através do 

software Poly.  

 Possibilitar a construção de “modelos esqueletos” de poliedros de Platão e a produção dos 

respectivos desenhos, através da associação de material manuseável e recurso informático.  
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Materiais: 

software Poly; palitos de dente; balas de goma; roteiro da atividade; folhas com os desenhos dos 

Poliedros de Platão, os quais podem ser impressos diretamente do software; lápis; borracha; régua 

(opcional). No Anexo 3 são apresentados os desenhos do tetraedro, do cubo e do octaedro, como 

opção para o professor. 

O software Poly 

O Poly é um software educativo para exploração de poliedros, desenvolvido pela Pedagoguery 

Software Inc. Através da página http://www.peda.com ele pode ser acessado e copiado, porém, a 

versão disponível para download tem apenas a finalidade de avaliação. O software auxilia o aluno a 

visualizar, reconhecer e analisar uma grande variedade de poliedros, como os sólidos de Platão, 

sólidos de Arquimedes, sólidos de Johnson, dentre outros. O programa dispõe de diferentes maneiras 

de representação dos poliedros, que podem se apresentar sob diferentes vistas, movimentados e 

planificados. As planificações dos poliedros podem ser impressas e, posteriormente, cortadas, 

dobradas e montadas para produzir modelos tridimensionais. As imagens dos poliedros não 

planificados também podem ser impressas e exportadas para outros arquivos. As imagens de poliedros 

em movimento podem ser exportadas como arquivos GIF animado. Imagens estáticas podem ser 

exportadas como arquivos GIF ou PCX. O Poly é oferecido com interface em inglês, holandês, 

espanhol, francês, dinamarquês, italiano, polonês, húngaro, chinês, alemão e coreano. 

Desenvolvimento 

A atividade é desenvolvida em cinco etapas. Os alunos devem: 

1º.  Explorar o software Poly. 

2º. Completar os desenhos em perspectiva dos sólidos com linhas que representassem as arestas 

invisíveis. Os desenhos devem ser impressos a partir do próprio software. 

3º. Construir modelos de sólidos platônicos, usando palitos de dentes e balas de goma. 

4º. Comparar os desenhos feitos anteriormente com os poliedros construídos com os palitos e, caso 

achem necessário, alterar o desenho. 

5º. Retornar ao Poly e acessar a representação tridimensional em que todas as arestas são visíveis e 

comparar novamente os desenhos feitos com essas representações virtuais. Caso necessário, alterar o 

desenho.  

Observação: É interessante que a atividade seja realizada em duplas, com exceção dos desenhos, que 

devem ser produzidos individualmente. Para organização da execução e condução da tarefa, o 

professor poderá dividir o roteiro da atividade em “tirinhas”, com 1ª PARTE, 2ª PARTE e assim por 

diante. Entregar o roteiro aos alunos.  
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Roteiro da atividade 

Na atividade de hoje, utilizaremos um software de geometria chamado Poly. Este software permite 

o reconhecimento e análise de diferentes poliedros, através da manipulação das figuras 3D 

representadas através de desenhos e suas respectivas planificações. Também construiremos alguns 

poliedros.  

1ª PARTE: Familiarização com o software 

Observe que na tela inicial há duas janelas.  

a) Na primeira fica o desenho do sólido geométrico selecionado. Maximize essa janela. Pressione o 

cursor sobre a figura e arraste o mouse. Você perceberá que ela se movimentará. Clicando 

novamente sobre a figura, o movimento é interrompido. 

b) Na segunda janela ficam os recursos de selecionar e definir ações. Observe que na primeira linha 

dessa janela há quatro botões. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Nos dois primeiros são apresentadas as representações espaciais dos sólidos com faces opacas.  

- No terceiro botão você tem acesso à representação do modelo esqueleto, em que aparecem apenas 

as arestas visíveis do sólido geométrico. 

- No quarto botão você obterá a versão planificada do sólido. 

     - Logo abaixo há duas barras de rolagem: a primeira delas contém as diferentes classes dos sólidos, 

como poliedros de Platão, sólidos de Arquimedes, sólidos de Johnson, dentre outros, e a segunda, 

os tipos de sólidos em cada classe.  

 - A seguir, há um botão onde você pode escolher as cores que desejar para os sólidos. 

 - Por último, a janela apresenta uma opção que permite “abrir” (planificar) e “fechar” (montar) o 

sólido.  

2ª PARTE: Os poliedros de Platão 

1) Na primeira barra de rolagem, selecione Sólidos Platônicos. Explore os recursos do software e 

responda: a) Quantos são os sólidos de Platão? 

                 b) Quais são os seus nomes? 

2) Com a opção de „representação espacial do sólido‟ selecionada (1º botão), escolha Tetraedro na 

segunda barra de rolagem. 

Clique no 4º botão (modelo de arestas). Como você completaria o desenho, traçando as arestas não 

visíveis? Faça isso no desenho impresso. 

3) Repita o procedimento para o cubo e para o octaedro. 

3ª PARTE: Construção dos poliedros de Platão 

Usando palitos de dentes e balas de goma, vamos construir modelos tridimensionais dos poliedros 

de Platão. Os palitos farão o “papel” de arestas e as balas farão o “papel” dos vértices. 

Compare os desenhos feitos na 2ª parte dessa atividade com os poliedros construídos com os 

palitos.  

Você mudaria alguma coisa nos seus desenhos? (   ) sim      (   ) não. Justifique. 

4ª PARTE: Verificação final do desenho 

No Poly você também pode obter a representação tridimensional com todas as arestas visíveis. 

Clique em: 

 Arquivo – Preferências - Modos de visualização disponíveis - Arestas tridimensionais 

Compare novamente os desenhos feitos na 2ª parte com essas representações virtuais. 

Você mudaria alguma coisa nos seus desenhos? (   ) sim      (   ) não. Justifique. 
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Expectativas de resultados ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

Comentários 

Inicialmente, o professor deve conduzir, oralmente, a apresentação dos Poliedros de Platão e o 

reconhecimento e identificação de algumas características desses sólidos. Numa proposta de perguntas 

e respostas, devem ser discutidos tópicos como as características das faces e a nomenclatura. 

 

 

SEÇÃO 10 – Desenhos de sólidos em modelo casca e modelo esqueleto 

Objetivos:  

 Verificar a evolução e domínio das representações bidimensionais de figuras 3D, por parte dos 

alunos, assim como a compreensão do significado das linhas cheias e das linhas tracejadas em 

um desenho em perspectiva. 

Materiais: 

“modelos esqueleto” e “modelos casca” de cubo, tetraedro, paralelepípedo e prisma triangular; roteiro 

da atividade; lápis; borracha; régua (opcional) 

Desenvolvimento 

1º) Entregar o roteiro da atividade para os alunos. 

2º) Mostrar dois modelos de cada um dos sólidos - cubo, tetraedro, paralelepípedo e prisma 

triangular. Primeiramente o “modelo casca” e, em seguida, o “modelo esqueleto”. 

3º) Solicitar aos alunos que façam desenhos representativos dos objetos apresentados.   

Roteiro da atividade 

Temos trabalhado com diferentes modelos de sólidos geométricos. Manuseamos e 

construímos modelos feitos de madeira, de papel, de palitos e modelos virtuais. Em alguns desses 

modelos, nem todas as arestas podem ser vistas ao mesmo tempo, enquanto em outros todas as 

arestas são visíveis.  Usando a convenção de se indicar arestas não visíveis por meio de linhas 

tracejadas, observe os sólidos que serão apresentados e faça os desenhos que os representem. 

Considere o tipo de modelo utilizado nas representações tridimensionais.  
cubo tetraedro 

 

 

 

 

 

 

  

paralelepípedo prisma triangular 
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Expectativas de resultados _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Comentários 

Uma convenção presente em desenhos feitos em perspectiva é a utilização de linhas cheias para 

representar as arestas visíveis e linhas tracejadas para representar as arestas não visíveis. Para análise 

dos desenhos produzidos, o professor poderá usar os critérios de estágios de desenvolvimento 

representacional, sugeridos por Mitchelmore (1980), apresentados nas páginas 6 e 7 desta proposta. 
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Anexo 1: Painel de desenhos da SEÇÃO 3 – ATIVIDADE B 
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Anexo 2a: Rede pontilhada triangular 
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Anexo 2b: Rede pontilhada quadriculada 
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Anexo 3: Desenhos do tetraedro, cubo e octaedro – SEÇÃO 10 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


