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RESUMO 
 

 

Esta pesquisa tem por objetivo identificar as contribuições de uma sequência de atividades 

envolvendo o uso de materiais manuseáveis e recursos informáticos para a codificação 

(produção) e decodificação (leitura e interpretação) de desenhos de figuras tridimensionais. 

Também se coloca como objetivo da pesquisa a produção de uma proposta pedagógica 

para o Ensino Médio, como produto final da investigação. O presente estudo surgiu da 

preocupação com o ensino e a aprendizagem da Geometria Espacial, delimitado, 

posteriormente, para as representações planas de objetos geométricos tridimensionais, o 

foco deste estudo. A pesquisa estruturou-se, teoricamente, nas investigações de Parzysz 

(1988, 1991, 2006) sobre as representações planas dos objetos tridimensionais e a 

existência das geometrias concreta (G0), espaço-gráfica (G1), protoaxiomática (G2) e 

axiomática (G3); nos trabalhos de Mitchelmore (1980) sobre os estágios de 

desenvolvimento representacional de algumas figuras espaciais desenhadas em perspectiva 

e nos estudos de Gutiérrez (1998a) sobre atividades desenvolvidas com módulos 

construídos com multicubos. A etapa experimental da pesquisa desenvolveu-se através de 

um estudo com abordagem qualitativa, com base na concepção, elaboração e aplicação de 

uma sequência de atividades, envolvendo materiais manuseáveis e recursos informáticos. 

A pesquisa de campo foi realizada com alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola 

pública na região metropolitana de Belo Horizonte. Os resultados mostraram que a 

sequência de atividades contribuiu, dentre outros aspectos, para o equilíbrio entre o “polo 

do sabido” e o “polo do visto” (PARZYSZ, 1988) e para a apropriação de algumas regras 

de desenhos de corpos geométricos tridimensionais, como a representação em perspectiva 

paralela e a representação em projeção ortogonal das vistas. Conclui-se, pois, que a 

sequência de atividades proposta na pesquisa contribuiu para o progresso dos alunos para a 

codificação e decodificação de representações planas de corpos geométricos 

tridimensionais. 
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ABSTRACT 

 

This research has the objective of indentifying the contributions of a sequence of activities, 

involving the use of manipulative materials and computer resources for coding (producing) 

and decoding (reading and comprehension) drawings of three-dimensional figures. Another 

of this research is the production of a pedagogical proposal for high school, as a final 

product of investigation. This study originated from a concern with the teaching and 

learning on space geometry, limited afterwards to plane representations of three-

dimensional geometrical objects, the focus of this study. The research was theoretically 

structured on investigations from PARZYSZ (1988, 1991, 2006) about the plane 

representations of three-dimensional objects and the existence of concrete geometry (G0), 

spatial-graphical (G1), proto-axiomatic (G2) and axiomatic (G3); on the studies of 

Mitchelmore (1980) about the stages of representational development of some space 

figures drawn in perspective and on the studies of Gutiérrez (1998a) about the activities 

developed  with modules built with multicubes. The experimental stage of this research 

was developed through a study with a qualitative approach, based in the conception, 

elaboration and application of sequences of activities, involving manipulative materials 

and computer resources. The field research was performed with pupils from public a high 

school, in the metropolitan area of Belo Horizonte. The results showed that the sequence of 

activities contributed, among other aspects, for the balance between the “polo of known” 

and the “polo of seen” (PARZYSZ, 1988) and for the appropriation of some rules of 

drawing of three-dimensional geometrical objects, as a representation in parallel 

perspective and the representation in orthogonal projection of views. Concludes, then, the 

sequence of proposal activities in this research contributed for the progress of the pupils for 

the coding and decoding of plane representations of three-dimensional geometrical objects. 
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RESUMEN 

Esta investigación tiene por objetivo identificar las contribuciones de una secuencia de 

actividades envolviendo el uso de materiales que se puedan manosear y recursos 

informáticos para la codificación (producción) y decodificación (lectura e interpretación) 

de diseños de figuras tridimensionales. También se pone como objetivo de la investigación 

la producción de una propuesta pedagógica para la Enseñanza Secundaria, como producto 

final de la investigación. El presente estudio surgió de la preocupación con la enseñanza y 

el aprendizaje de la Geografía Espacial, delimitando, posteriormente, para las 

representaciones planas de objetos geométricos, el foco de este estudio. La investigación se 

estructuró, teóricamente en las investigaciones de Parzysz (1988, 1991, 2006) sobre las 

representaciones planas de los objetos tridimensionales y la existencia de las geometrías 

concreta (G0), espacio gráfica (G1), protoaxiomática (G2) y axiomática (G3), en los 

trabajos de Mitchelmore (1980) sobre las etapas de desarrollo representacional de algunas 

figuras espaciales diseñadas en perspectiva y en los estudios de Gutiérrez (1998a) sobre 

actividades desarrolladas con módulos construidos con multicubos. La etapa experimental 

de la pesquisa se desarrolló a través de un estudio con abordaje cualitativa, con base en la 

concepción, elaboración y aplicación de una secuencia de actividades, envolviendo 

materiales que pueden ser manoseados y recursos informáticos. La investigación de campo 

fue realizada con alumnos del 3º. año de la Enseñaza Secundaria de una escuela pública de 

una ciudad metropolitana de Belo Horizonte. Los resultados mostraron que la secuencia de 

actividades contribuyó, entre otros aspectos, para el equilibrio entre el “polo del sabido” y 

el “polo del visto” (PARZYSZ, 1988) y para la apropiación de algunas reglas de diseño de 

cuerpos geométricos tridimensionales, como la representación en perspectiva paralela y la 

representación en proyección ortogonal de las vistas. Se concluye, pues, que la secuencia 

de actividades propuestas en la investigación contribuyó para el progreso de los alumnos 

para la codificación y decodificación de representaciones planas de cuerpos geométricos 

tridimensionales. 

 

Palabra clave: Geometría espacial. Representaciones planas. Cuerpos  geométricos 

tridimensionales. Recursos informáticos. Materiales que pueden ser manoseados.  
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Prefácio
1
 

 

 

 “Leia o seguinte texto, supondo que depois será questionado sobre ele: 

______________________________________________________________ 

 Um jornal é melhor do que uma revista. Um cume ou encosta é 

melhor do que uma rua. No início parece que é melhor correr do que 

andar. É preciso experimentar várias vezes. Prega várias partidas, mas é 

fácil de aprender. Mesmo as crianças podem achá-lo divertido. 

 Uma vez com sucesso, as complicações são minimizadas. Os 

pássaros raramente se aproximam. Muitas pessoas, às vezes, fazem-no 

ao mesmo tempo, contudo isso pode causar problemas. É preciso muito 

espaço. É necessário ter cuidado com a chuva, pois destrói tudo. Se não 

houver complicações, pode ser muito agradável. Uma pedra pode servir 

de âncora. Se alguma coisa se partir, perdemo-lo e não teremos uma 

segunda chance. 

_____________________________________________________________ 

 Cada frase parece fazer sentido, mas se você é como a maioria, ficou com a 

sensação de que na realidade não percebeu praticamente nada do conteúdo. Volte atrás e, 

tendo em mente que o presente texto fala sobre papagaios de papel, leia-o novamente e 

compare com a primeira leitura.     

*                  *                  *                  *                  *                  *                 *             

Consegue ver a diferença da sua compreensão nessa segunda leitura? Agora é 

possível visualizar mentalmente tudo o que é dito no texto. Essa visualização é quase 

sempre sinônimo de entendimento. Na verdade, quando sabemos do que se trata, é muito 

fácil compreender e assim contribuir para uma memorização e motivação sobre o assunto. 

[...]  

Na disciplina de Matemática passa-se algo de semelhante. A maioria dos alunos não 

consegue visualizar os elementos e conceitos matemáticos. De fato, a maior parte da 

Matemática infelizmente ainda é apresentada de uma maneira muito abstrata e formal. O 

que parece ser concreto para um professor de Matemática, pode não ser visto da mesma 

maneira por parte de seus alunos. 

[...]  

É preciso pintar as ideias matemáticas dadas aos alunos.” 

                                                 
1
 Este prefácio corresponde a uma parte do artigo “Dificuldades na visualização de objetos 

matemáticos” de José Orlando Gomes de Freitas, Revista do Professor de Matemática, n.29, 1995, 

p.9. Texto extraído do livro Effective Problem Solving, de Marvin Levine (1988). 
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Na consecução de nossa pesquisa, propomos atividades baseadas no uso de materiais 

manipuláveis e materiais informáticos com o intuito de favorecer a formação das imagens 

mentais de nossos alunos e, assim, verificar as possíveis vantagens da utilização desses 

recursos no desenvolvimento das habilidades de estudantes do Ensino Médio para produzir 

e interpretar desenhos de corpos geométricos tridimensionais. Acreditamos ser “preciso 

pintar as ideias matemáticas dadas aos alunos”. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A escolha do tema 

Desde que iniciei minha profissão como professora de Matemática, há 15 anos, 

venho trabalhando com alunos do Ensino Médio; em escolas particulares, no curso diurno 

e em escolas públicas, no noturno. 

Nesse contexto, venho observando a postura dos alunos – suas facilidades, 

dificuldades, medos, desinformação e pré-conceitos – diante dos tópicos de Geometria e, 

mais especificamente, de Geometria Espacial, por ser esse assunto estudado com maior 

rigor e profundidade no nível de ensino a que me referi anteriormente, ou pelo menos o 

deveria ser, de acordo com os programas curriculares que regem a Educação Básica 

brasileira. 

Dessas observações – não metódicas, é verdade, ao longo desses anos, pude fazer 

algumas inferências no tocante ao ensino da Geometria Espacial, na Educação Básica, de 

um modo geral. Contudo, acabei fixando meu olhar no nível de ensino em que sempre 

atuei – o Ensino Médio. 

Relato a seguir minhas experiências em ambas as realidades: escolas particulares e 

escolas públicas. 

Nas escolas particulares venho trabalhando com todas as séries que constituem o 

Ensino Médio. Nessas escolas, o “programa curricular” é praticamente o mesmo. Assim, a 

Geometria Espacial é estudada no 2º semestre do 2º ano e retomada no 3º ano, visto que é 

oferecido o 3º ano integral (preparatório para vestibular). Em relação ao 2º ano, percebo 

que há, entre um número significativo de alunos, dificuldades para compreender os 

desenhos dos sólidos geométricos – cubos, pirâmides, cilindros, cones, etc. – que são 

apresentados nos livros e apostilas e maior dificuldade ainda para fazer, eles próprios, os 

desenhos que representam os sólidos geométricos estudados.  

Procuro desenvolver os conteúdos evitando ao máximo a utilização das fórmulas 

específicas da Geometria Espacial, buscando subsídios naquelas que fundamentam a 

Geometria Plana, como Teorema de Pitágoras, área de triângulo, área de retângulo, área de 

círculo, comprimento de circunferência. Assim, os tópicos da Geometria Espacial são 

desenvolvidos pautando-se nos desenhos e na utilização das fórmulas fundamentais da 

Geometria Plana. Em relação aos desenhos, o processo exige a interpretação das figuras 
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quando estas já fazem parte do enunciado da questão ou a realização do desenho 

representativo do sólido geométrico referido no enunciado.  

Linhas auxiliares e complementares feitas sobre os desenhos permitem perceber, 

por exemplo, que para calcular a diagonal de um cubo, sabendo a medida de sua aresta, 

basta aplicar o Teorema de Pitágoras duas vezes consecutivas: a primeira, para calcular a 

diagonal da base, sendo esta a hipotenusa do triângulo retângulo formado juntamente com 

as arestas da base, as quais assumem o papel dos catetos do mesmo triângulo; a segunda, 

para calcular a própria diagonal do cubo, a qual assume o papel de hipotenusa do triângulo 

retângulo formado juntamente com a aresta representativa da altura e a diagonal da base, 

calculada anteriormente.      

  Para mim é notório um maior êxito entre aqueles alunos que conseguem utilizar os 

desenhos como ferramenta para o desenvolvimento das etapas de resolução de um 

problema. Geralmente, os alunos que não alcançam tal êxito também são aqueles que não 

conseguem fazer os desenhos, tampouco traçar elementos dos sólidos geométricos, tais 

como altura e apótema da pirâmide, apótemas de polígonos, diagonais de cubos e 

paralelepípedos, secções transversais e meridianas, etc.  

 Outra questão que sempre chamou a atenção é que a maioria dos alunos oriundos de 

outras escolas, que ingressa no 3º ano das escolas particulares, não estudou Geometria 

Espacial ou afirma que o estudo foi realizado através de formulários (lista de fórmulas). 

 Nas escolas públicas a situação não é muito diferente, com dois agravantes: a 

fundamentação da Geometria Plana apresenta maiores lacunas e muitos alunos terminam a 

Educação Básica sem nunca terem estudado Geometria Espacial.  

 Com essa perspectiva acerca do ensino da Geometria Espacial e já cursando o 

Mestrado, comecei a buscar, através de leituras, informações que me ajudassem a 

compreender esse quadro atual do ensino da Geometria. Por que seu abandono? Por que 

tantos alunos fracassam no estudo da Geometria Espacial? Será que é senso comum 

afirmar que os desenhos desempenham papel fundamental na aprendizagem da Geometria 

Espacial?  

 A importância da Geometria é sinalizada nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática (BRASIL, 1998) que, embora reconheçam o pouco destaque e quase abandono 

dado a esse conteúdo nas aulas de Matemática, apontam que 
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[...] ela desempenha um papel fundamental no currículo, na medida em 

que possibilita ao aluno desenvolver um tipo de pensamento particular 

para compreender, descrever e representar, de forma organizada, o 

mundo em que vive. Também é fato que as questões geométricas 

costumam despertar o interesse dos adolescentes e jovens de modo 

natural e espontâneo. Além disso, é um campo fértil de situações-

problema que favorece o desenvolvimento da capacidade para 

argumentar e construir demonstrações (BRASIL, 1998, p.122). 

 

Ao se perguntar para um aluno ou mesmo para um professor qual a importância de 

se estudar Geometria, é recorrente a resposta que a Geometria está em toda parte. Ela está 

presente no trabalho, na escola, em casa, onde quer que se vá. Tudo isso é verdade, mas 

restringe a importância e a potencialidade da Geometria, no que diz respeito aos seus 

aspectos mais formativos.   

Segundo Hoffer (1981), a Geometria tem o caráter de potencializar o 

desenvolvimento de habilidades básicas, que, além de auxiliarem a aprendizagem da 

Matemática, preparam os alunos para situações do seu cotidiano. Dentre elas, citamos as 

habilidades visuais, as habilidades verbais e as habilidades de desenho.  

 A Geometria é, claramente, um conhecimento que exige o sentido da visão, mas 

seus aspectos visuais geralmente não são explorados de modo satisfatório. Estudos 

(DOUGHERTY, 1975; TOBIAS, 1978, apud HOFFER, 1981) mostram que uma parcela 

significativa de alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem em Matemática 

também apresenta baixa percepção espacial, demonstrando uma relação direta entre a 

aprendizagem da Matemática e as habilidades visuais propiciadas pela Geometria. 

 A disciplina de Geometria possui uma diversidade de termos, definições precisas, 

postulados e teoremas que descrevem propriedades de figuras geométricas. Alguns alunos 

têm dificuldades para descrever um conceito ou expressar ideias de maneira precisa. 

Segundo Hoffer (1981), a Geometria pode ajudá-los a desenvolver habilidades verbais, 

desde que se desenvolva o conteúdo respeitando o nível de desenvolvimento em que se 

encontram.  

Citaremos como exemplo a experiência que tivemos numa entrevista realizada para 

o trabalho de uma disciplina do Mestrado. Entrevistamos um aluno de pré-vestibular, 

recém formado no Ensino Médio e transcrevemos, a seguir, um trecho do diálogo
2
: 

P - Você chegou a estudar prisma hexagonal? 

A - Não. De nome assim, eu não lembro, não. 

                                                 
2
 Usamos P para identificar a professora/entrevistadora e A para identificar o aluno. 
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P - Você lembra se vocês estudaram tetraedro? Este nome te recorda alguma coisa? 

A - Na época, se falasse com certeza eu ia ficar sem saber o que que era. Hoje, pra mim, já 

é mais fácil. 

P - Hoje você sabe o que é um tetraedro? 

A - Sim. 

P - Como você definiria um tetraedro? 

A - Tetra por ser quatro e edro por ser lado. Então um tetraedro é um quadrado. 

 Podemos perceber que, realmente, o problema existe e não se restringe à linguagem 

matemática. A Geometria, com seu vocabulário abundante, pode e deve ser utilizada no 

aprimoramento dessas habilidades verbais comprometidas. 

 O estudo de tópicos de Geometria também favorece o desenvolvimento de 

habilidades de desenho, pois fornece oportunidades para os alunos expressarem suas 

ideias através de desenhos e diagramas. Em situações posteriores, seja em sua vida 

profissional, em sua carreira acadêmica ou no seu dia a dia, os alunos provavelmente terão 

maior necessidade de fazer um desenho de uma situação geométrica do que provar um 

teorema (HOFFER, 1981). 

Entretanto, resultados de pesquisas desenvolvidas no Brasil e no exterior, como as 

de Moraco (2006), Gutiérrez (1998a, 1996), Nacarato e Passos (2003), Kaleff (1996) e 

Parzysz (1988), somados à minha experiência como professora em salas de aula de 

Matemática no Ensino Médio, confirmam pontos nevrálgicos no ensino de Geometria 

Espacial no Ensino Médio, como seu abandono, dificuldades relacionadas à visualização 

espacial, dificuldades relacionadas à representação plana dos sólidos geométricos. 

A opção por trabalhar com o Ensino Médio justifica-se pelo fato de o panorama que 

se verifica em relação à Geometria Espacial ensinada nesse segmento ser o mesmo 

verificado para a Geometria em geral. Entretanto, neste contexto, surge uma dificuldade 

ainda maior, que é o trabalho com os corpos tridimensionais. Lima et al (2006) afirmam 

que 

 

o grande desafio de ensinar Geometria a alunos do 2º grau é fazer a 

transição do plano para o espaço. Embora estejamos habituados a figuras 

geométricas tridimensionais (convivemos todo o tempo com planos, 

cubos, esferas, cones, cilindros, etc.) é no 2º grau que tais figuras são 

estudadas, pela primeira vez, de forma sistemática. Esta ampliação de 

horizontes nem sempre é fácil para o aluno (p.161). 
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Acreditando que “é preciso pintar as ideias matemáticas dadas aos alunos” 
3
, na 

presente pesquisa, procurei focalizar as representações bidimensionais
4
 de corpos 

tridimensionais. Como ocorrem os processos de codificação e decodificação
5
 de desenhos 

de corpos geométricos tridimensionais? Quais são os estudiosos que veem desenvolvendo 

trabalhos com esta temática? Como desenvolver a habilidade para o desenho em nossos 

alunos? Por que os alunos apresentam dificuldade em produzir e interpretar os desenhos 

utilizados para representar os sólidos geométricos? Estes são alguns pontos que me 

instigam e encorajam a fazer a caminhada. 

 

Questão de pesquisa e objetivos 

Considerando o levantamento realizado e nossa hipótese de trabalho sobre a 

importância do desenho para a aprendizagem de Geometria Espacial na formação de 

estudantes do Ensino Médio, formulamos o problema da pesquisa como explicitado a 

seguir: 

 

Quais são as contribuições de uma sequência de atividades 

envolvendo o uso de materiais manuseáveis e recursos 

informáticos para a codificação e decodificação de desenhos de 

corpos geométricos tridimensionais, realizadas por alunos do 

Ensino Médio? 

 

O objetivo do presente trabalho é construir, implementar e analisar uma sequência 

de atividades de Geometria Espacial, envolvendo materiais manuseáveis e recursos 

informáticos. O foco de tais atividades é o desenvolvimento das habilidades de alunos do 

Ensino Médio para codificar (desenhar) e decodificar (interpretar) desenhos de corpos 

geométricos tridimensionais. Em decorrência dessa investigação, também estabelecemos 

como objetivo a produção de uma proposta pedagógica voltada para o ensino de Geometria 

Espacial no Ensino Médio, constituída de atividades direcionadas para a codificação e 

decodificação de desenhos de figuras espaciais. 

                                                 
3
 Vide prefácio 

4
 Representações bidimensionais são representações feitas no plano. Em nosso estudo, fazemos 

referência aos desenhos. Assim, nesta pesquisa usaremos os termos representações gráficas, 

representações bidimensionais e representações planas como sinônimos de desenhos. 
5
 Usaremos codificação como o ato de desenhar e decodificação como o ato de interpretar desenhos 

feitos.    
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Estrutura da dissertação  

No presente tópico – INTRODUÇÃO – apresentamos a nossa trajetória como 

docente, o porquê da escolha do tema, a questão da pesquisa e os objetivos.  

Nosso trabalho está organizado em cinco capítulos, cujos conteúdos descrevemos 

brevemente a seguir. 

No CAPÍTULO 1 tratamos do papel da visualização no processo de ensino e 

aprendizagem da Geometria, bem como apresentamos algumas interpretações dadas à 

visualização espacial no campo da Educação Matemática. Apontamos a relação entre 

objeto, desenho, imagens mentais e conceitos geométricos, destacando a importância das 

representações planas de corpos geométricos tridimensionais na construção do pensamento 

geométrico. Trazemos, a seguir, um breve esclarecimento sobre perspectiva central, 

perspectiva paralela e sobre as projeções ortogonais.  

No CAPÍTULO 2, trazemos o referencial teórico, o qual está fundamentado nos 

estudos de Parzysz (1988, 1991, 2006) sobre os problemas da representação plana de 

figuras espaciais no ensino da Geometria, no trabalho de Mitchelmore (1980) - que propõe 

a existência de estágios de desenvolvimento de desenhos em perspectiva - e nos estudos de 

Gutiérrez (1998a, 1996), que aborda as dificuldades comuns no ensino da Geometria 

Espacial e aponta a importância da aprendizagem das técnicas de projeção. 

O CAPÍTULO 3, constituído por dois subitens, foi destinado aos aspectos 

metodológicos desta pesquisa. No primeiro item, apresentamos informações sobre os 

recursos didático-pedagógicos utilizados nas atividades propostas na presente pesquisa.  

No segundo tópico do capítulo, descrevemos os procedimentos adotados na pesquisa de 

campo. Apresentamos informações sobre a escola, sobre os alunos participantes da 

pesquisa e sobre os instrumentos utilizados na coleta de dados. Por fim, apresentamos um 

quadro com a distribuição cronológica das atividades realizadas.   

No CAPÍTULO 4, descrevemos o pré-teste e o pós-teste, apresentamos os 

resultados e analisamos os dados coletados. O pré-teste e o pós-teste foram analisados 

considerando todos os participantes, com o objetivo de termos uma visão geral do 

experimento e, assim, verificar a validade da sequência de atividades como uma proposta 

de ensino. 

No CAPÍTULO 5, trazemos o estudo de dois casos, de Natália e de Túlio, fazendo a 

descrição das atividades, a apresentação dos resultados e a análise dos dados coletados, sob 

a luz de nosso referencial teórico.  
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Por fim, apresentamos nossas considerações finais sobre o estudo realizado, 

sintetizamos os principais resultados, buscando, através deles, responder a nossa questão 

de pesquisa.  

Os resultados desta pesquisa propiciaram a produção de uma proposta de ensino 

voltada para a codificação e decodificação de representações planas de corpos geométricos 

tridimensionais. A proposta de ensino gerada como produto final desta pesquisa é 

apresentada em encarte anexado ao texto dissertativo. 

Antes, porém, de apresentarmos nossa investigação, devemos esclarecer alguns 

termos que serão utilizados no âmbito de nossa pesquisa: representações bidimensionais, 

codificação e decodificação de desenhos. Representações bidimensionais são 

representações feitas numa superfície plana, como a folha de papel ou a tela do 

computador. Em nosso estudo, fazemos referência aos desenhos. Assim, usaremos os 

termos representações gráficas, representações bidimensionais e representações planas 

como sinônimos de desenhos. Procurando evitar interpretações ambíguas, esclarecemos 

que representações tridimensionais são representações feitas no espaço tridimensional, 

como os modelos de corpos geométricos espaciais construídos com varetas, madeira ou 

outro material manuseável. Assim, o desenho em perspectiva de um cubo, por exemplo, é 

uma representação bidimensional, enquanto que um modelo em madeira é uma 

representação tridimensional da mesma figura geométrica. Usaremos codificação como o 

ato de desenhar ou, ainda, como sinônimo à produção dos desenhos e decodificação como 

o ato de ler e interpretar desenhos feitos. 
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CAPÍTULO 1 - Visualização e desenho no ensino de Geometria 

 

 

 

Este capítulo está dividido em duas partes. Na primeira discutimos o papel da 

visualização no processo de ensino e aprendizagem da Geometria. Também apresentamos 

algumas interpretações dadas à visualização espacial no campo da Educação Matemática. 

Na segunda parte abordamos a relação entre objeto, desenho, imagens mentais e conceitos 

geométricos na construção do pensamento geométrico, bem como fazemos uma breve 

explanação sobre perspectiva central, perspectiva paralela e sobre as projeções ortogonais.  

 

1.1 Visualização geométrica 

 

[...] o raciocínio visual na matemática é importante por si próprio e, 

portanto, nós precisamos desenvolver e dar total status às atividades 

matemáticas puramente visuais (DREYFUS
6
, 1991, citado por 

GUTIÉRREZ, 1996, p.17). 

 

 O ponto de partida para a definição do objeto de estudo desta pesquisa foi o 

interesse pela visualização geométrica. Iniciamos nosso levantamento bibliográfico a 

respeito desse tema até chegarmos à componente da visualização referente às 

representações planas de figuras geométricas tridimensionais, foco de nossa investigação. 

Historicamente, a visualização na Geometria Euclidiana já foi questionada e até 

mesmo apontada como um dos motivos para a redução da ênfase dada ao ensino da 

Geometria. Em sua pesquisa, Pavanello (1989), ao buscar explicações sobre as causas do 

descaso com o ensino de Geometria, extraiu, entre os matemáticos, explicações que se 

concentram em torno de questões geralmente relacionadas com o rigor, com a visualização 

e com a subordinação da Geometria à Álgebra.  

Quanto à questão da visualização, criticava-se o tratamento da Geometria com base 

em aspectos visuais, visto que desta maneira eram induzidos, intuitivamente, certos 

resultados sem a utilização enfática de axiomas, além do que se apontava que a 

visualização, até então valorizada nos trabalhos de Euclides, limitava a Geometria a duas 

                                                 
6
 Dreyfus, T. (1991). On the status of visual reasoning in mathematics and mathematics education, 

in Furinghetti, F. (ed.) Proceedings of the 15th P.M.E. conference. Univ. de Genova: Genova, Italy. 

v. 1, p. 33-48. 
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ou três dimensões. Essas questões estavam inseridas em um contexto de ascensão do rigor 

axiomático e das geometrias não euclidianas.   

Em contrapartida, a autora argumenta que  

 

a visualização, conseguida pela representação por desenhos das situações 

que se quer analisar, aumenta o grau de compreensão que delas se tem. Se 

as representações podem induzir a ilusões, podem também proporcionar 

uma visão mais clara do problema a resolver. A falta de um bom sistema 

de representação numérica dificultou bastante o avanço da aritmética 

desde os gregos. O desenvolvimento só foi possível a partir da utilização 

dos algarismos indu- arábicos e do sistema posicional, nos quais está 

presente, incontestavelmente, o aspecto visual (PAVANELLO, 1989, 

p.18). 

 

 Hoje é reconhecido o papel da visualização na construção do pensamento 

geométrico e apresenta-se em situações corriqueiras do dia a dia ou como componente de 

estudo de diversas áreas do conhecimento. A visualização espacial tem sido estudada em 

numerosas ocasiões e por pessoas com diferentes pontos de vista e com interesses e 

enfoques específicos. Assim, em alguns casos é apontada por educadores matemáticos, 

matemáticos e psicólogos educacionais sob uma perspectiva utilitária para o ensino da 

Matemática e, mais especificamente, da Geometria; em outros casos tem sido objeto de 

estudo de diversas escolas psicológicas, como por exemplo, a piagetiana; e, em outras 

ocasiões, tem sido estudada sob o ponto de vista de atividades especializadas, como a 

Arquitetura, a Engenharia, a Física ou a Matemática, por exemplo. 

 Devido a essa diversidade de grupos de investigação, com objetivos e contextos 

específicos, vários termos equivalentes são utilizados como sinônimo, como percepção 

espacial, imaginação espacial, visualização e visualização espacial.  Em Educação 

Matemática, quando o estudo se refere à Geometria Espacial, empregam-se geralmente os 

termos visualização ou visualização espacial (GUTIÉRREZ, 1992). 

Resgatando o aspecto semântico
7
 das palavras visualizar e visualização, 

encontramos: 

visualizar. Transformar conceitos abstratos em imagens mentalmente visíveis. 

visualização. 1. Ato ou efeito de visualizar. 2. Transformação de conceitos 

abstratos em imagens reais ou mentalmente visíveis. 

                                                 
7
 Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Disponível em 

http://www.dicionariodoaurelio.com. Acesso em 21/12/2009 
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 Visto que nossa pesquisa tem como foco a codificação e a decodificação de 

desenhos representativos de objetos estudados na Geometria Espacial, destacaremos 

algumas interpretações dadas para visualização espacial no campo da Educação 

Matemática.  

Segundo Gutiérrez (1992), autores de diversas escolas psicológicas, como Bishop 

(1980, 1983, 1989), Bishop & Nickson (1983), Gaulin (1985), Gaulin & Puchalska (1987), 

Hoffer (1981, 1987, 1988) e Presmeg (1986), 

 

[...] interpretam a visualização espacial como um conjunto de habilidades, 

predominantemente mentais, que permitem aos indivíduos atuarem no 

contexto das representações gráficas matemáticas, tomando este contexto 

em um sentido amplo que abarca as representações usuais dos diferentes 

campos matemáticos como Geometria, Análise, Álgebra, Aritmética, 

Estatística, etc. (p.18).
 

 

Ainda, segundo Gutiérrez (1992), 

 

[...] o termo “visualização espacial” no contexto da Matemática se refere, 

portanto, a certas habilidades mentais que tem a ver com a aprendizagem 

da Matemática e que controlam a criação, transformação, transmissão e 

utilização das diferentes formas de representação dos conceitos 

matemáticos nas aulas (naturalmente, dentro deste conjunto de conceitos 

têm um papel de destaque os relativos à Geometria e, sobretudo, à 

Geometria Tridimensional) (p.20).
 

 

 Especificamente, no contexto da visualização em Geometria, Kaleff (2003), aponta 

que 

 

Ao visualizar objetos geométricos, o indivíduo passa a ter controle sobre 

o conjunto das operações mentais básicas exigidas no trato da Geometria. 

Alguns exemplos destes tipos de operações são apresentados a seguir: 

identificar uma determinada figura plana, isolando-a dos demais 

elementos de um desenho; reconhecer que algumas propriedades de um 

objeto (real ou imagem mental) são independentes de características 

físicas como tamanho, cor e textura; identificar um objeto ou desenho 

quando apresentado em diferentes posições; produzir imagens mentais  de 

um objeto e visualizar suas transformações e movimentos; relacionar um 

objeto a uma representação gráfica ou a uma imagem mental dele mesmo; 

relacionar vários objetos, representações gráficas ou imagens mentais 

entre si; comparar vários objetos, suas representações gráficas ou suas 

imagens mentais para identificar semelhanças e diferenças entre eles  

(p.16).  
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Por não percebermos contradições entre as referências citadas e retomando nosso 

foco de pesquisa, esclarecemos que adotaremos em nosso estudo as conotações, aqui 

referenciadas, para o termo visualização. 

Segundo Gutiérrez (1996), a visualização é integrada por quatro elementos 

principais: imagens mentais, representações externas, processos de visualização e 

habilidades de visualização. 

O autor caracteriza imagens mentais no contexto da Matemática pela unificação da 

terminologia utilizada por vários dos autores citados, procurando integrar os conceitos 

definidos por eles. Para o autor, “a „imagem mental‟ é qualquer tipo de representação 

cognitiva de um conceito ou propriedade matemáticos por meio de elementos visuais ou 

espaciais” (p.9) e concorda com Yakimanskaya (1991, apud GUTIÉRREZ, 1996, p.6), ao 

considerar que “as imagens são as unidades básicas operativas do raciocínio espacial.” 

Uma representação externa pertinente à visualização “é qualquer tipo de 

representação verbal ou gráfica de conceitos ou propriedades, incluindo figuras, desenhos, 

diagramas, etc. que contribuem para criar ou transformar imagens mentais e construir o 

raciocínio visual” (p.9,10). 

Um processo de visualização “é uma ação mental ou física onde as imagens 

mentais estão envolvidas” (p.10). Existem dois processos realizados na visualização: a 

"interpretação visual de informações" para criar imagens mentais e a "interpretação de 

imagens mentais" para gerar informações.  

Para executar os processos necessários na resolução de um problema matemático, 

os estudantes devem ser capazes de escolher entre diversas habilidades visuais. Segundo 

Gutiérrez (1996, p.10), os principais tipos de habilidades são: 

- "Percepção de figura base": habilidade de identificar uma determinada 

figura isolando-a de um fundo complexo. 

- "Constância perceptual": habilidade de reconhecer que algumas 

propriedades de um objeto (real ou em uma imagem mental) são 

independentes do tamanho, cor, textura ou posição, e permanecer não 

confuso quando um objeto ou figura é percebida em diferentes 

orientações.  

- "Rotação mental": habilidade de produzir imagens mentais dinâmicas 

para visualizar uma configuração em movimento.  

- "Percepção de posições no espaço": habilidade de relacionar um objeto, 

figura ou imagem mental consigo mesmo.  

- "Percepção de relações espaciais": habilidade de relacionar vários 

objetos, figuras e/ou imagens mentais uns com os outros ou 

simultaneamente consigo mesmo.  

- "Discriminação visual”: habilidade de comparar vários objetos, figuras 

e/ou imagens mentais para identificar semelhanças e diferenças entre eles 

(GUTIÉRREZ, 1996, p.10) 
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Estabelecendo uma relação entre os quatro principais elementos que integram a 

visualização, o diagrama da Figura 1 resume os passos a serem seguidos quando se utiliza 

a visualização para resolver uma tarefa. O enunciado da tarefa apresentado aos alunos é 

interpretado e transformado em uma representação externa, adequada para gerar uma 

imagem mental. Essa primeira imagem inicia um processo de raciocínio visual no qual os 

alunos, dependendo da tarefa, usam algumas de suas habilidades visuais para executar 

diversos processos e outras imagens mentais e/ou representações externas podem ser 

geradas antes que os alunos cheguem à resposta. No caso da Geometria 3D, as 

representações externas podem ser associadas aos objetos e desenhos que os representam. 

 

 

Figura1. Elementos de visualização integrados à solução de uma tarefa matemática (GUTIÉRREZ, 

1996, p. 11) 

 

Quando se aborda o processo de ensino e aprendizagem de Geometria Espacial, a 

visualização pode ser considerada como um dos processos envolvidos nas diferentes 

maneiras de representações das figuras 3D. Entende-se que a representação pode ser 

bidimensional, como o desenho feito em um papel ou na tela do computador; pode ser 

tridimensional, através de modelos concretos, ou mesmo pode ser realizada através da 

linguagem ou de gestos.   

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (1998) fazem referência às 

representações planas das figuras 3D como um dos três objetos de estudo do espaço e das 

formas: 
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(1) o espaço físico, ele próprio - ou seja, o domínio das 

materializações; 

(2) a geometria, concebida como modelização desse espaço físico – 

domínio das figuras geométricas; 

(3) o(s) sistema(s) de representação plana das figuras espaciais - 

domínio das representações gráficas. (BRASIL, 1998, p.122, grifo 

nosso) 

 

A esses objetos correspondem três questões relativas à aprendizagem que são 

ligadas e interagem umas com as outras: 

(1) a do desenvolvimento das habilidades de percepção espacial; 

(2) a da elaboração de um sistema de propriedades geométricas e de 

uma linguagem que permitam agir nesse modelo; 

(3) a de codificação e de decodificação de desenhos. (BRASIL, 

1998, p.123, grifo nosso). 

 

Assim, focando nosso interesse de investigação nos processos de codificação e 

decodificação de desenhos, tratamos, no próximo tópico, de questões específicas das 

representações planas de corpos geométricos 3D.  

 

 

1.2. O desenho no ensino de Geometria 

Estudos realizados (KALEFF, 1996, 2003; NACARATO e PASSOS, 2003; 

GUTIÉRREZ, 1992, 1998a; PARZYSZ, 1988, 1991) vêm demonstrando que os desenhos 

de figuras geométricas são essenciais para a construção do pensamento geométrico e 

elaboração de conceitos geométricos. Gravina (1996) e Pais (1996) afirmam 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. No que diz respeito às representações planas das figuras 

espaciais, os PCN (1998, p.125) afirmam que “[...] as principais funções do desenho são 

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

dizer).” 

Por outro lado, paralelamente à constatação de que os desenhos desempenham 

importante papel na construção do pensamento geométrico, essas pesquisas apontam 

também para a grande dificuldade dos alunos em lidar com esse tipo de registro. Segundo 

Nacarato e Passos (2003), 
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A dificuldade que as pessoas apresentam em „ler‟ o que as representações 

bidimensionais de objetos tridimensionais traduzem pode estar na 

incapacidade de identificar os diferentes elementos que compõem estes 

objetos. Dessa forma, elas não conseguem representar para si próprias 

determinadas propriedades desses objetos, em prejuízo do processo de 

aprendizagem da geometria (p.82). 

 

 É importante que os alunos aprendam, mediante instruções específicas, a ler, 

interpretar e produzir representações planas usuais de corpos geométricos 3D, como meio 

de favorecer-lhes a compreensão da Geometria Espacial e a consolidação de sua 

aprendizagem. A literatura especializada (GUTIÉRREZ, 1998a; PARZYSZ, 1988; 

HOFFER, 1981; MITCHELMORE, 1980) preconiza que as habilidades para desenho 

podem ser desenvolvidas metodicamente, ou seja, essas habilidades são ensináveis, desde 

que sejam fornecidas experiências apropriadas. 

A utilização do desenho para a representação dos conceitos geométricos é 

mencionado por Pais (1996), como um dos recursos didáticos mais fortemente 

consolidados no ensino e na aprendizagem da Geometria. Entretanto, pesquisas 

(NACARATO e PASSOS, 2003; PAIS, 1994) constatam que a representação plana de 

objetos 3D, realizada em superfícies de dimensão dois (folha de papel ou tela do 

computador), é pouco explorada em sala de aula. Consequentemente, percebe-se a grande 

dificuldade por parte dos alunos quando solicitados a produzir e interpretar desenhos 

geométricos (KALEFF, 1996), o que interfere diretamente na compreensão de conceitos 

como área e volume. 

No que diz respeito aos desenhos encontrados nos livros didáticos, nota-se a 

ausência de regras de representação claras e explícitas. Os desenhos não são 

acompanhados de comentários sobre o próprio desenho. Pais (1994) apresenta algumas 

observações obtidas a partir de uma análise de 25 livros didáticos, utilizados no ensino de 

Matemática da França, cujo enfoque foi o próprio grafismo utilizado para representação de 

noções geométricas de corpos redondos. O autor afirma que os tipos de representações 

encontradas também se aplicam ao contexto brasileiro. Os desenhos encontrados nos livros 

apresentam certo número de elementos caracterizando o “equilíbrio da figura”, geralmente 

em relação aos referenciais horizontal e vertical. Por exemplo, para a representação de um 

cilindro, normalmente é adotada uma perspectiva cavaleira; existem dois segmentos 

verticais, representando duas geratrizes; uma elipse representando o círculo da base 

superior; representando a base inferior aparece uma elipse tendo a metade em traço 
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pontilhado e a outra metade em traço contínuo, uma meia elipse ou uma elipse toda em 

traço contínuo. Entretanto, constata-se que o tipo de representação de figuras 

tridimensionais com todos os traços contínuos, normalmente apresenta uma séria 

ambiguidade na leitura do desenho. Um dos elementos de equilíbrio dessas configurações 

pode ser reconhecido pela posição dos eixos das elipses que são sempre paralelos às bordas 

da página.  

Estendendo o estudo de Pais, aplicado aos corpos redondos, podemos também 

perceber uma grande influência das bordas da página sobre as representações gráficas de 

conceitos geométricos, como sugere Parzysz (1988, 1991). Por exemplo, dois segmentos 

perpendiculares são normalmente representados por um segmento paralelo às bordas 

superior e inferior e outro paralelo às bordas laterais da folha de papel. 

É importante ressaltar que as representações planas suscitam os processos de 

codificação (produção do desenho) e de decodificação (leitura e interpretação do desenho), 

que são fortemente imbricados um sobre o outro no processo de construção dos conceitos 

geométricos.   

O desenvolvimento das habilidades de representar bidimensionalmente – através de 

desenhos - corpos tridimensionais e de interpretar os desenhos dos sólidos geométricos - 

impressos nos livros, nos textos referentes ao tema, em revistas, jornais, etc. – 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, visto que, como já dito 

anteriormente, as habilidades para desenho podem ser desenvolvidas metodicamente, 

desde que sejam fornecidas experiências apropriadas. 

Entretanto, se por um lado é possível que o desenho auxilie na aprendizagem da 

Geometria, por outro, como afirmam alguns pesquisadores, 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. O desenho é 

apenas uma instância física de representação do objeto.  

É preciso que sejam esclarecidos aspectos particulares de alguns termos envolvidos 

em nosso estudo, bem como se explicite qual é o papel que cabe a cada um deles no 

processo de construção do pensamento geométrico e na elaboração de atividades voltadas 

para o ensino de Geometria. Assim, no próximo tópico, tratamos de quatro termos que 

causam controvérsia devido às diferentes formas pelas quais são utilizados: objeto, 

desenho, imagem mental e conceito. 
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1.2.1. Objeto, desenho, imagem mental, conceito 

Segundo Pais (1996), quatro elementos são fundamentais no processo de ensino e 

aprendizagem de Geometria Euclidiana, plana e espacial: objeto, desenho, imagem mental 

e conceito. 

 O termo objeto é interpretado como sendo uma parte material, concreta, palpável 

do mundo real e que pode ser associada a alguns conceitos geométricos. Assim, o termo 

objeto é utilizado como sinônimo de material físico (GUTIÉRREZ, 1998a), material 

manipulável (NACARATO, 2005) ou material concreto (KALEFF, 2003, FIORENTINI e 

MIORIM, 1990). Por exemplo, o objeto associado ao conceito de cubo pode ser um cubo 

construído com cartolina, varetas, argila ou madeira.  

 Nesta dissertação, assim como Pais (1996), utilizamos o termo objeto “apenas em 

sua acepção concreta” (p.66), como sinônimo dos termos “material manipulável”, 

“material manuseável”, “modelo concreto” e “material concreto”.    

No processo de construção do pensamento geométrico, devido a sua relativa 

facilidade de manipulação, o objeto pode ser considerado como uma forma primária de 

representação do conceito. “Primária no sentido de que ele é a forma mais acessível e 

imediata à sensibilidade humana” (PAIS, 1996, p. 68). Esses materiais têm uma natureza 

particular e concreta, de onde surge o grande desafio didático de se conseguir estabelecer 

relações entre os mesmos e as questões que levariam à abstração. 

  Pais (IBID) aponta que “o problema que surge com o uso desses materiais é que 

sua natureza contrasta frontalmente com a generalidade e a abstração dos conceitos 

visados, surgindo também daí a necessidade de se transpor sua própria materialidade.” 

(p.67). 

 Para o autor, esses recursos podem contribuir para a aprendizagem da Geometria, 

desde que seu uso seja bem planejado e fundamentado teoricamente e, ainda, que sua 

utilização não se limite a uma simples atividade lúdica. 

 Assim como o objeto, o desenho é também de natureza essencialmente concreta e 

particular e, portanto, oposta às características gerais e abstratas do conceito. Os desenhos 

são amplamente utilizados na Geometria. A importância do desenho para a aprendizagem 

geométrica destaca-se na sua utilização para representar desde noções fundamentais até o 

caso de ilustrar conceitos e teoremas clássicos. Quando associados ao objeto geométrico, 

desempenham um papel fundamental na formação da imagem mental. Para Pais (IBID), o 

desafio posto à atividade didática é, assim como no caso dos objetos materiais, a 

necessidade de transpor a natureza do desenho, correlacionando particular e geral, concreto 
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e abstrato. Assim, o domínio das informações técnicas presentes em um desenho deve ser 

ensinado, para que o aluno consiga decodificar as informações geométricas contidas nessa 

representação. 

 Pais (1996) analisa as imagens mentais que podem ser associadas aos conceitos 

geométricos, inspirando-se nos trabalhos de Denis (1979, 1989)
8
, dedicados à teoria 

cognitiva. Essas imagens, ao contrário dos dois elementos já citados, têm uma natureza 

essencialmente subjetiva e abstrata, no sentido de estar ainda em pensamento. Nesse 

sentido, há certa correlação entre as imagens mentais e o conhecimento intuitivo, cuja 

utilização e explicitação, por parte do indivíduo, não exigem um raciocínio mais elaborado.   

 Segundo Pais (1996),  

 

assim, como as noções geométricas são ideias abstratas e, portanto, 

estranhas à sensibilidade exterior do homem, a formação de imagens 

mentais é uma consequência quase que exclusiva do trabalho com 

desenhos e objetos. [...] Para os interesses do ensino de geometria, são os 

objetos e os desenhos que podem principalmente estimular a formação de 

boas imagens e, neste contexto, elas constituem uma terceira forma de 

representação das noções geométricas (p.70, grifo nosso). 

 

  

Segundo Pais (IBID), a generalidade e a abstração dos conceitos geométricos são 

construídas gradativamente num processo dialético entre a influência do mundo físico e a 

reflexão intelectual sobre esse mundo. “Conceito” é um elemento de natureza puramente 

abstrata e geral e refere-se ao aspecto racional e objetivo da ciência. O conceito geométrico 

está correlacionado ao aspecto teórico do conhecimento geométrico, enquanto o objeto e o 

desenho estão correlacionados ao aspecto experimental e a imagem mental, ao aspecto 

intuitivo do conhecimento geométrico (GONSETH, 1945, apud PAIS, 1996). A 

compreensão da natureza dos conceitos é um processo evolutivo “[...] no qual o aluno 

pode, inclusive, reviver dificuldades ocorridas na própria evolução histórica do conceito” 

(p.71). É perante essas dificuldades que os alunos buscam estabelecer relações entre o 

conceito e sua representação e “[...] é nesse processo de conceitualização que o aluno lança 

mão de recursos que lhe são mais próximos e disponíveis, entrando em cena as 

representações por objetos e desenhos e, posteriormente, pelas imagens mentais” (PAIS, 

1996, p.71).   

                                                 
8
  DENIS, M. (1979). Les Images Mentales. Paris: Presse Universitaire Française. 

    DENIS, M. (1989). Image et Cognition. Paris: Presse Universitaire Française. 
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 Concluímos, pois, que na construção do conhecimento geométrico teórico, os 

objetos e os desenhos não ocupam o lugar dos aspectos intuitivos e abstratos inerentes à 

Geometria, mas, sim, situam-se como recursos auxiliares desses aspectos na construção 

dos conceitos. Isto é, objeto, desenho, imagem mental e conceito são elementos que se 

complementam e, concomitantemente, intervêm no processo de ensino e aprendizagem da 

Geometria. O exercício de observação, descrição, representação e análise das formas 

geométricas favorece a formação das imagens mentais que fundamentam o pensamento 

geométrico. 

Apesar de os desenhos de figuras geométricas serem representações externas de 

construtos subjetivos e abstratos, ao contrário das imagens mentais, que são representações 

internas ao sujeito, os processos de leitura e produção dos mesmos são alimentados por 

constantes buscas no campo da abstração. As imagens internas e externas interagem, num 

processo dialético, a caminho da construção dos conceitos geométricos. Assim, ao se tratar 

dos processos de codificação e decodificação de representações planas de corpos 

geométricos tridimensionais, foco de nossa pesquisa, acreditamos ser de fundamental 

importância nos atermos um pouco mais às imagens mentais envolvidas nesses processos.   

 Vários significados têm sido atribuídos à imagem mental. Na psicologia cognitiva, 

um significado de "imagem mental", apoiada por Denis, Kosslyn, Paivio, Shepard e outros, 

é o de uma imagem criada na mente, na memória, sem qualquer suporte físico 

(GUTIÉRREZ, 1996). Esses pesquisadores estão interessados em compreender como as 

imagens mentais são criadas e salvas na mente de uma pessoa. 

Segundo Gutiérrez (1996), os significados dados por esses psicólogos às imagens 

mentais não são partilhados por muitos psicólogos educacionais, nem por matemáticos, 

professores de Matemática ou educadores matemáticos. Uma das principais razões para 

essa discordância é que, em Matemática, a utilização de desenhos, figuras, diagramas ou 

representações de computador, faz parte da atividade cotidiana em salas de aula. Em 

oposição à abordagem da psicologia cognitiva, educadores matemáticos consideram que as 

representações mentais e representações externas, isto é, não mentais, têm de interagir para 

alcançar um melhor entendimento e para resolver problemas. 

Em seu trabalho, Gutiérrez (1996) procura estabelecer um quadro teórico específico 

caracterizando a atividade de visualização aplicável ao ensino e aprendizagem da 

Matemática, fundamentando-se em estudiosos com o mesmo objetivo, como 

Yakimanskaya (1991), Clements (1982), Presmeg (1986), Bishop (1983) e Kosslyn (1980).  
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Segundo Yakimanskaya
9
 (1991, apud GUTIÉRREZ, 1996, p.6), imagem mental é 

uma representação interna “criada a partir da percepção sensorial das relações espaciais, e 

isso pode ser expresso em uma variedade de formas verbais ou gráficas, incluindo gráficos, 

imagens, desenhos, linhas, etc.”. 

Dentre as diversas definições encontradas, na presente pesquisa, imagem mental 

será entendida como em Yakimanskaya (1991, apud GUTIÉRREZ, 1996). Além disso, 

coadunamos com Gonseth (1945, apud PAIS, 1996) ao afirmar que a imagem mental está 

correlacionada ao aspecto intuitivo do conhecimento geométrico. 

Pais (1996), em consonância com Gutiérrez (1996), considera que, para os 

interesses do ensino de Geometria, são os objetos e os desenhos que podem principalmente 

estimular a formação de boas imagens, isto é,  a partir deles é que se processa a 

interpretação visual das informações para a formação das imagens mentais.  

Outro referencial que trazemos para essa pesquisa, ao buscarmos aprofundar nossos 

conhecimentos sobre a influência do uso de materiais manuseáveis e recursos informáticos 

na formação da imagem mental, baseia-se em um estudo intitulado “A intuição das formas 

(Percepção estereognóstica)”, descrito por Piaget e Inhelder (1993). 

Segundo Piaget e Inhelder (1993), 

 

Denomina-se „percepção estereognóstica‟, em neurologia e em psicologia 

experimental, o reconhecimento tátil (relativo a objetos invisíveis) dos 

objetos sólidos. A denominação, tornada corrente, é todavia defeituosa, 

porque tais percepções ultrapassam muito as fronteiras do perceptivo 

puro e supõem, em geral, a tradução das percepções táteis e dos 

movimentos em imagens mentais (p.19). 

 

A experiência realizada pelos autores consistiu em apresentar a crianças de 2 a 7 

anos de idade um determinado número de objetos, que consistem em objetos familiares 

(uma bala, tesoura, etc.) e em cartões de formas geométricas (um quadrado, um círculo, 

etc.). As crianças, então, deveriam tocar e apalpar
10

 tais objetos sem vê-los e depois 

nomeá-los, desenhá-los e reconhecê-los dentre diversos desenhos preparados, à escolha. 

Segundo Piaget e Inhelder (1993), a partir de sete a oito anos, a criança já faz a correlação 

entre as formas e a coordenação das ações, mas ainda apresenta dificuldade em desenhar as 

                                                 
9
 Yakimanskaya, I.S. (1991): The development of spatial thinking in schoolchildren (“Soviet 

Studies in Mathematics Education” vol. 3). (N.C.T.M.: Reston, USA). 
10

 Apalpar: tocar com a mão para conhecer pelo tato. (Novo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa. Disponível em < http://www.dicionariodoaurelio.com>. Acesso em 15/01/2010). 
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figuras que requerem agrupar muitos elementos, como os ângulos e os lados paralelos. 

Observaram, ainda, que as crianças tiveram mais facilidade em reconhecer do que em 

desenhar. 

Tal experiência constitui-se em traduzir a percepção tátil do objeto invisível em 

uma imagem de caráter visual que, no caso da nossa pesquisa, é um desenho. Por isso, o 

estudo desses fatos pode servir tanto para analisar o mecanismo da percepção tátil quanto a 

construção das representações. Em nossa pesquisa, focaremos nossa atenção nas 

construções das representações planas de objetos 3D.  

 

1.2.2. 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. Para Bonafe (1988, apud PAIS, 1996) 

parte das dificuldades do ensino de Geometria Espacial ocorre  

 

[...] quando o aluno ainda não tem imagens mentais suficientemente 

operacionais para decodificar um desenho em perspectiva e [...] tanto a 

produção de um desenho em perspectiva pelo aluno, como a sua leitura, 

podem constituir-se em obstáculos consideráveis para a aprendizagem 

(p.69). 

 

 Trazemos, a seguir, um breve esclarecimento sobre perspectiva central, perspectiva 

paralela e sobre as projeções ortogonais 

 

1.2.2.1. 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.  

Segundo Pavanello (1989), “a descoberta da perspectiva foi, por sua vez, decorrente 

da necessidade de imprimir realismo à representação de cenas nas pinturas, e veio, 

posteriormente, contribuir para o desenvolvimento da geometria projetiva.” (p.18). 
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A projeção em perspectiva representa graficamente as três dimensões de um objeto 

em um único plano, de maneira a transmitir a ideia de profundidade, mesmo usando apenas 

as duas dimensões possíveis em um plano. 

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

paralela ou cilíndrica (KODAMA, 2006; MIRANDA, 2006). Na perspectiva central é 

definido um ponto, chamado ponto de fuga (PF), para onde convergem algumas das linhas 

retas paralelas, isto é, por esse ponto passam as linhas de profundidade (Figura 2). O 

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

Parzysz (1991) se refere à perspectiva central como a perspectiva dos pintores. 

 

Figura 2. 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 (Figura 3). A perspectiva 

paralela se subdivide em dois grupos: perspectiva cavaleira e a perspectiva axonométrica 

(KODAMA, 2006).  

 

Figura 3. Perspectiva cilíndrica ou paralela 

 

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 
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vê e do que se sabe, estudado por Parzysz e ao qual retornaremos mais adiante, no Capítulo 

2.  

 Tomando, como exemplo, o desenho de um cubo (Figura 4), 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 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 4. 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 5-a), assim como a perspectiva cavaleira, 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 5-b), as escalas das arestas são as mesmas sobre 

dois eixos e dois ângulos entre as três direções são iguais.  

E na perspectiva trimétrica (Figura 5-c), todos os ângulos entre as três direções e as 

escalas das arestas são diferentes. 
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(a) Isométrica (b) Dimétrica (c) Trimétrica 

Figura 5. 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.  

Muitas pessoas, alunos e professores, utilizam-se da perspectiva cavaleira 

de maneira intuitiva. A impressão que se tem é que as pessoas 

instintivamente usam da perspectiva cavaleira para representar objetos 

tridimensionais em uma folha de papel, sem se dar conta que é uma 

técnica de desenho não habitualmente ensinada no Ensino Fundamental e 

Médio (KODAMA, 2006, p.19). 
 

 

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 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, 1991). 

 

1.2.2.2. Projeção ortogonal  

 Apesar da ênfase dada à perspectiva cavaleira no âmbito escolar, notamos, através 

de nossas leituras, que alguns pesquisadores (GUTIÉRREZ, 1998a; KALEFF, 2003) têm 

explorado, em suas investigações, outros tipos de representações planas de objetos 3D. 

Esses autores desenvolvem estudos onde são feitas justaposições de cubos para a 

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

perspectivas paralela e central, Gutiérrez (1998a) propõe as representações em projeção 
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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, denomina como representação cotada (Figura 6). Em 

nosso estudo, usaremos tanto as denominações de Gutiérrez (1998a) como as de Kaleff 

(2003), por não considerarmos necessário ter que optar por uma delas. 

 

Figura 6. Representações planas de módulo multicubo (ilustração adaptada de GUTIÉRREZ, 

1998a, p.196) 

 

 

A projeção ortogonal é formada pelas três projeções dos sólidos sobre três planos 

ortogonais. A projeção ortogonal codificada é uma projeção ortogonal na qual se 

acrescenta algum tipo de código que forneça informação adicional. Nesse caso, a 

quantidade de cubos em cada fila (GUTIÉRREZ, 1998a). 

Desenhar e interpretar desenhos de corpos geométricos tridimensionais são 

competências que se complementam. O domínio de cada uma dessas competências terá 

influência direta sobre a outra.  Ao se trabalhar em Geometria Espacial percebe-se, por 

exemplo, que os alunos, ao desenhar um poliedro, têm maior dificuldade em traçar 

segmentos oblíquos do que segmentos horizontais e verticais. A habilidade de desenho é 

um fator que afeta a capacidade para fazer e interpretar representações de sólidos 
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geométricos. Entretanto, essa habilidade nem sempre é inata e também não cresce 

espontaneamente, cabendo aos educadores criarem oportunidades e estratégias que 

favoreçam o desenvolvimento dessa habilidade. 
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CAPÍTULO 2 - O estudo das representações planas: referencial teórico 

 

 

 

No capítulo anterior, delineamos uma primeira aproximação do nosso objeto de 

estudo. Neste, por sua vez, trazemos uma revisão da literatura no sentido de mapear 

estudos sobre as representações planas de objetos geométricos tridimensionais. 

Encontramos nos trabalhos de Parzysz (1988, 1991, 2006), Mitchelmore (1980) e Gutiérrez 

(1998a, 1996) subsídios que nortearam o nosso estudo. 

 

 

 

2.1. O estudo de Bernard Parzysz 

 

Bernard Parzysz é professor do Departamento de Matemática no IUFM (Instituts 

Universitaires de Formation des Maîtres), em Orléans, França. 

Parzysz (1988) aborda os problemas da representação plana de figuras espaciais no 

ensino da Geometria. Destaca as dificuldades que os estudantes franceses de sixth classes 

(16 a 18 anos) encontram na codificação e decodificação de desenhos, apontando a 

tendência inconsciente de transferir as propriedades geométricas do objeto à sua 

representação gráfica, e vice versa. Também percebemos essas mesmas dificuldades entre 

nossos alunos de mesma faixa etária, tanto nas escolas públicas como nas particulares, mas 

a situação é mais crítica nas escolas públicas, como já comentado na Introdução da 

presente dissertação. 

Autores como Parzysz (1988) e Gutiérrez (1998a), dentre outros, apontam que na 

França e na Espanha, como em outros países, a Geometria é considerada por professores e 

alunos como o ramo difícil da Matemática. Parte considerável dessa dificuldade é dirigida 

para a questão das representações, que podem ser tomadas tanto para as representações 

mentais como para as representações materiais das figuras geométricas. Segundo Parzysz 

(1988), geralmente, quando os alunos 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”
11

. Alguns estudos 

realizados no Brasil (ROSALVES, 2006; MIRANDA, 2006; KODAMA, 2006) têm-se 

referido a esses polos como “polo do visto” (ou “polo do percebido”) e “polo do sabido”, 

                                                 
11

 Do francês (PARZYSZ, 2006, p.137): « perçu » et « su » (percebido/visto e sabido). 
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respectivamente. O polo do sabido refere-se aos aspectos cognitivos e o polo do visto, aos 

aspectos perceptivos. 

 Parzysz (1988) discute esse ponto relativo às representações materiais das figuras 

geométricas, apresentando os resultados de duas pesquisas: uma com atividades de 

codificação (produção) e outra de decodificação (leitura) de desenhos, realizadas com 

alunos da sixth class. Utiliza em seu trabalho as denominações 2D para significar 

bidimensional e 3D para significar tridimensional. Essas pesquisas citadas baseiam-se em 

três pressupostos: 

 

 

(1) Existe uma dialética entre a aquisição do conhecimento em 

geometria espacial e o domínio das representações tridimensionais (3D). 

(2) É obrigatório passar pela fase de utilização de uma representação em 

3D (modelo) para que depois os alunos possam lidar com os desenhos. É 

necessário que os alunos aprendam a fazer os desenhos na ausência 

desses modelos, mas isto só pode ser feito depois de algum tempo, 

quando as imagens mentais são verdadeiramente construídas. 

(3) Há uma necessidade de tornar explícitas as regras de desenho de 

figuras espaciais. Esse tipo de representação não diz respeito a 

convenções mais ou menos nebulosas, mas sim, a propriedades 

geométricas projetivas (PARZYSZ, 1988, p.79). 

 

 

 Parzysz (1988, 1991) utiliza o termo figura para o objeto geométrico descrito por 

suas propriedades, uma criação da imaginação, uma ideia. A figura abarca o aspecto 

teórico, diferentemente do respectivo desenho, que é uma representação material do objeto 

teórico sobre um apoio plano, como a folha de papel ou a tela do computador.  

Parzysz (1988) distingue dois níveis de representações materiais: as “próximas” e 

as “distantes”. 

- Representação próxima (nível 1): essa representação assemelha-se à figura geométrica, 

mantendo sua dimensão, isto é, 2D ou 3D. Por exemplo, o desenho de um quadrado numa 

folha de papel, um paralelepípedo de madeira, uma pirâmide de varetas, entre outros. As 

representações próximas das figuras podem ser: 

 2D (desenhos), caso a figura esteja inserida no campo da Geometria Plana; 

 3D (modelos), se elas pertencerem à Geometria Espacial. 

- Representação distante (nível 2): a dimensão da representação é inferior à dimensão da 

própria figura. Por exemplo, o desenho de um cubo numa folha de papel. 

O esquema apresentado na Figura 7 ilustra a relação entre a figura (nível 0) e suas 

diversas representações. 
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Figura 7. Relações entre figuras e suas representações (PARZYSZ, 1988, p.80) 

 

 Há necessariamente uma perda de informação quando se muda de dado nível para 

um mais alto. Tomemos como exemplo a figura de um cubo e uma de suas diagonais 

internas (nível 0). A representação próxima (nível 1) desse cubo (em madeira, por 

exemplo) possibilita a perda de informação, a partir do momento em que essa diagonal não 

pode ser vista. Por outro lado, a representação distante, por exemplo, o desenho em 

perspectiva paralela (nível 2), além de manter algumas características, como o paralelismo 

entre as arestas e o número de elementos (vértices, arestas, faces), permite também que se 

vejam elementos internos, como a diagonal do cubo. Entretanto, há uma perda no que diz 

respeito ao aspecto visual geral. 

 Parzysz (1988) apresenta alguns motivos para essa perda de informações dos 

objetos geométricos ao se mover de um nível de representação para outro mais elevado: 

 

Nível 0 → Nível 1: Nem tudo pode ser mostrado numa representação 

[...]. Além disso, algumas propriedades da representação só aparecem 

graças à boa vontade do leitor (restituição do significado). Na verdade, 

essa restituição não aconteceria sem uma conivência entre o autor da 

representação (o transmissor) e o leitor (receptor), sendo apenas possível 

devido a uma cultura geométrica comum. Essa conivência diz respeito 

em primeiro lugar à natureza dos objetos representados, que pertencem a 

um número restrito de tipos, constituindo, por assim dizer, um balanço 

dos arquétipos de referência (ponto, reta, triângulo, círculo, plano, 

pirâmide, cilindro...) e qualquer representação pode, então, ser associada 

a uma montagem de tais arquétipos [...]. Por outro lado, algumas figuras 

não são representáveis, porque são ilimitadas (reta, plano...): assim, não 

há uma realização concreta precisa sobre eles. A – impossível – 

representação destas figuras é tradicionalmente substituída por uma 

convencional parte limitada (segmento para uma reta, um retângulo para 

um plano...) [...]. Assim, mesmo no nível 1, próximo ao original, a 

representação parece insuficiente por natureza, como uma metáfora de 

certa forma, e a necessária interpretação feita pelo receptor para lhe dar 

um significado, pode muito bem ser imprópria. 



46 

 

 

Nível 0 → Nível 2: Este é o caso de desenhos que representam figuras 

espaciais. A relação entre um objeto geométrico e sua representação é 

ainda mais „confusa‟ do que no caso da geometria plana, e muitas vezes 

torna-se difícil encontrar, a partir do desenho, algumas das propriedades 

da figura 3D propriamente dita. Por exemplo, no desenho 1A (nível 1), 

representando um quadrado e suas diagonais, a perpendicularidade 

dessas pode ser facilmente conjecturada; ao contrário, no desenho 1B 

(nível 2), representando uma pirâmide regular de base quadrada, com as 

diagonais da base e a altura perpendicular, é muito menos evidente 

imaginar que a altura é perpendicular às diagonais: deve-se 

primeiramente trazer à mente uma representação próxima do tipo 

„modelo‟ (e mesmo fazê-la), se alguém quiser chegar a ela, a menos que 

esteja suficientemente familiarizado com as propriedades dos objetos 3D 

(PARZYSZ, 1988, p. 80-81).  

 

 

 

Figura 8. Conjecturas sobre perpendicularidade (PARZYSZ, 1988, p.82). 

   

Podemos assim concluir que, para o sujeito, a interpretação de um desenho 

geométrico não é fato óbvio ou direto. Ilustrando a citação anterior de Parzysz (1988), 

trazemos como exemplo uma situação vivenciada por nós em nossas salas de aula.  

Para nossos alunos, a interpretação do desenho apresentado na Figura 9 não é algo 

tranquilo e consideramos justificável essa dificuldade, uma vez que, realmente, não 

podemos afirmar se o desenho é uma representação próxima de um quadrilátero com suas 

diagonais (Geometria Plana ou Geometria 2D) ou se é uma representação distante de um 

tetraedro (Geometria Espacial ou Geometria 3D). Acreditamos que se faz necessário uma 

contextualização da representação, quer através de uma legenda ou através da elucidação 

do tema em estudo, para que se compense a perda de informação inerente a qualquer 

representação.  
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Figura 9. Quadrilátero ou tetraedro? 

 Tratando-se especificamente da Geometria Espacial e das representações distantes, 

“dois problemas surgem, então, como normalmente acontece quando a comunicação está 

em jogo: o problema da codificação da mensagem e de sua decodificação” (PARZYSZ, 

1988, p.82). 

 Quanto à decodificação existe sempre o risco de o leitor confundir o desenho da 

figura 3D com uma figura 2D com a mesma representação, como ilustrado no exemplo 

apresentado  (Figura 9). Além do mais, há o constante embate entre qual polo sobressairá 

nessa leitura: o polo do que se sabe (polo do sabido) ou o polo do que se vê (polo do visto). 

O autor evidenciou essa polêmica em sua pesquisa (PARZYSZ, 1988), na qual propõe 

atividades de decodificação, duas das quais são apresentadas a seguir. 

Na primeira atividade, foi apresentado aos alunos de sixth graders (16 a 18 anos) 

um desenho em perspectiva paralela representando um sólido, acompanhado por uma 

legenda que indicava a natureza de uma das faces. Essa face, um quadrado, foi 

representada por um paralelogramo. E vários alunos - embora sabendo que se tratava de 

um quadrado - ao serem questionados sobre a natureza dessa face, responderam 

“paralelogramo”. Essa identificação mostra que há uma tendência a considerar o desenho 

como uma representação próxima do objeto. Percebe-se a predominância do polo do visto 

sobre o polo do sabido. Na maioria dos casos, é discutível a dificuldade de satisfazer de 

maneira eficaz os dois polos, influenciados pelos aspectos cognitivos e perceptivos. 

Na segunda atividade, os alunos deveriam discutir a pertinência de três pontos A, B 

e C ao plano P, como mostra a Figura 10. 

 

Figura 10. Experimento de decodificação (PARZYSZ, 1988, p.83) 
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 O experimento foi realizado com 109 alunos, de 16 a 18 anos, do Lycée Michelet 

em Vanves, perto de Paris, e o resultado é apresentado no Quadro 1. 

 

 

Quadro 1. Resultados do experimento de decodificação (PARZYSZ, 1988, p.83) 

  

Como destaca Parzysz (1988), teoricamente, é impossível afirmar se um 

determinado ponto pertence ao plano P ou não. No caso, se a representação do ponto é 

interior (exterior) à representação do plano, o ponto é visto como pertencente (fora) ao 

plano. Os resultados da atividade mostram que os alunos têm essa interpretação, tendendo 

a considerar o desenho como uma representação próxima do objeto. 

 Com relação aos experimentos de codificação, Parzysz (1988) afirma que  

 

Os problemas de codificação de uma figura geométrica 3D em um único 

desenho têm sua origem na impossibilidade de dar uma representação 

próxima da mesma e na subsequente obrigação de „cair‟ numa 

representação distante, em que há uma perda adicional de informações. O 

transmissor é, na realidade, confrontado com um dilema insolúvel, devido 

ao fato de que o conhecimento de um objeto 3D entra em conflito com o 

que se vê do mesmo (p.83-84). 

 

Segundo Parzysz (2006, p.141) os símbolos convencionais de codificação “do 

sabido” são destinados a possibilitar a visualização de propriedades geométricas, ou seja, 

integrar mais sabido ao percebido, de forma a facilitar a aplicação da dialética entre os dois 

polos. 

Em seu relato, o autor descreve uma atividade em que o modelo de uma pirâmide 

de base quadrada, do tipo “esqueleto”, feito de varas de madeira (representação próxima), é 

apresentado aos alunos das sixth classes, anteriormente mencionadas. A professora a 

apresenta e a descreve. Depois, com a pirâmide fora de seu campo de visão, os alunos são 

convidados a fazer um desenho que a represente. O objetivo é que "alguém que não saiba 

nada sobre ela deve ser capaz de reconhecer que o desenho representa uma pirâmide 

regular de base quadrada" (PARZYSZ, 1988, p.84). A expectativa de Parzysz (1988) era 
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que os alunos considerassem a igualdade de comprimento das arestas laterais e da base e 

também os ângulos retos. Apenas 18 alunos de um total de 88 fizeram-no e apenas 2 deles, 

de uma maneira satisfatória para determinar a natureza exata da representação da figura. 

Isso mostra que não é tão evidente para os alunos, mesmo nesse nível de escolaridade, que 

o desenho não possa, por si só, substituir o objeto. 

 

 

Figura 11. Tipo de pirâmide utilizada nos experimentos de Parzysz (1988) 

As produções foram estudadas, dando-se ênfase a três aspectos: posição do desenho 

da base em relação às bordas da folha, formato do desenho da base e posição do desenho 

do vértice em relação à base. Trazemos a seguir os resultados encontrados para os dois 

primeiros aspectos, os quais também serão tratados em nosso estudo, na análise dos dados 

coletados na pesquisa de campo. Os resultados encontrados para cada um dos aspectos 

analisados são apresentados a seguir. 

1. Posição do desenho da base em relação às bordas da folha. 

Em três quartos dos desenhos produzidos, pelo menos uma das arestas do 

quadrilátero da base é “horizontal”, isto é, pelo menos uma das arestas é paralela às bordas 

superior ou inferior da folha de papel, o que não foi surpreendente para o autor, uma vez 

que, normalmente, a folha é usada como referência para posicionar a base de sólidos 

geométricos. 

2. Formato do desenho da base. 

 Parzysz (1988) distingue 6 tipos de representações para análise: quadrado, losango, 

retângulo, paralelogramo, trapézio, outros quadriláteros. Os resultados mostram que 90% 

dos desenhos se referem à perspectiva paralela, sendo usados quadrados, losangos, 

retângulos e paralelogramos, ou seja, em apenas 10% dos desenhos a base da pirâmide é 

representada por trapézios ou outros quadriláteros. O losango e o paralelogramo 
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constituem, para cada um deles, cerca de 40%, em média, do número total, representando a 

grande maioria das produções. Parzysz estabelece uma relação do losango com o polo do 

sabido (mantém a congruência entre os lados do quadrilátero) e do paralelogramo com o 

polo do visto (a percepção que se tem do objeto ao observá-lo “de lado”). Essas 

representações correspondem a uma vista “de lado” do objeto, ao contrário do quadrado e 

do retângulo, que correspondem a uma vista “de frente” e representam 12% do total das 

produções realizadas pelos alunos. Em perspectiva paralela, a visão frontal tem um efeito 

de menor profundidade do que uma visão lateral, podendo isso justificar o pequeno número 

de alunos que desenhou um quadrado ou um retângulo como base da pirâmide. O 

quadrado, correspondendo a 10% das produções, é uma representação próxima da base da 

pirâmide, e isso pode fazer com que, em certa medida, a representação do que é “sabido” 

substitua a representação do que é “visto”.  

A alta incidência de losango e paralelogramo pode ser explicada por uma 

preocupação dos alunos em preservar as propriedades do próprio objeto no seu desenho. 

Segundo o autor, seria ideal representar a base quadrada por um quadrado, mas a imagem 

da pirâmide assim representada não seria visualmente satisfatória. Ao representar-se a base 

por um paralelogramo, o paralelismo dos lados é preservado, e o efeito de perspectiva é 

muito mais convincente. O losango, por sua vez, além de preservar a vantagem visual do 

paralelogramo, mantém também a igualdade de comprimento dos lados. 

Em outro estudo sobre representações do espaço, Parzysz (1991) discute a maneira 

como os estudantes da high school (em torno de 15 a 18 anos) relacionam objetos 

geométricos 3D às suas representações gráficas. É feito um levantamento sobre as funções 

principais das representações gráficas na Geometria e sobre o status atual do desenho na 

Geometria Espacial em escolas secundárias francesas. O autor mostra que a inadequação 

da forma como o desenho é tratado favorece o surgimento de concepções errôneas entre os 

estudantes, ao passo que as representações gráficas do espaço podem ser uma ferramenta 

eficiente para resolução de problemas espaciais, dando a eles um estado racional explícito. 

Entretanto, Parzysz salienta que o ponto discutido não é a substituição da demonstração 

pela comprovação (isto é, apenas mostrando um exemplo), mas, ao contrário, o uso dos 

desenhos de uma maneira eficaz, junto com as ferramentas conceituais usuais. 

 No ensino de Geometria Espacial realizado no Ensino Médio são recorrentemente 

utilizadas representações gráficas dos objetos 3D. Entretanto, normalmente, a única função 

desses desenhos é ilustrar, sendo estereotipados e não tendo qualquer status matemático 

real (PARZYSZ, 1991). Essas representações têm muitas convenções implícitas, que 
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podem levar os alunos a concepções equivocadas sobre os objetos geométricos. Por outro 

lado, podem servir como uma ferramenta eficiente a ser usada na resolução de problemas.  

Em seu trabalho, Parzysz (1991) baseia-se explicitamente no uso da perspectiva 

paralela, um princípio que produz representações de vários tipos, muitas vezes coincidindo 

com as figuras usuais, próximas de imagens perceptivas e em que importantes 

propriedades dos objetos representados são mantidas. 

No ensino secundário, a Geometria aparece como uma modelação do espaço e 

resulta que os objetos que ela trata são extraídos diretamente da experiência sensorial 

(PARZYSZ, 1991, 2006). Contrariando a frase que afirma que “o matemático constrói seus 

próprios objetos, ao passo que o físico, ou o biólogo, leva em conta uma realidade 

preexistente e que resiste, e procura explicá-la” (ASTOLFI e DEVELAY, 1989
12

, apud 

PARZYSZ, 1991, p.1), as relações entre a Geometria e a imagens gráficas também 

apresentam essa característica, que implica em um processo de natureza dialética entre a 

realidade física e o modelo teórico. Segundo Parzysz (1991), a imagem gráfica é “um 

instrumento tanto de comprovação como de demonstração” (p.576). Entre as diversas 

funções do desenho, são mencionadas quatro, consideradas as principais: 

 

 

- eles ilustram definições (paralelogramo, pirâmide...) ou teoremas 

(Pitágoras...). Isto é devido à natureza da geometria, cujos objetos são 

obviamente relacionados com as realizações materiais (desenhos, ou 

modelos que podem ser elaborados). 

- eles resumem um complexo conjunto de informações: a "figura", 

desenhada a fim de resolver um problema geométrico, permite uma visão 

simultânea da maior parte dos dados presentes no texto. 

- eles ajudam na conjectura: a “figura” também torna possível sugerir 

possíveis relações entre seus elementos, que terão de ser demonstradas 

depois (no desenho, esse triângulo parece ser isósceles: é verdade?) 

- eles ajudam a provar: o papel dos desenhos nas provas é essencialmente 

de natureza “negativa”, isto é, prevê contra exemplos para conjecturas 

(este triângulo, que foi imaginado como isósceles, certamente não é 

assim, porque em outra instância não é obviamente o caso) (PARZYSZ, 

1991, p.576). 

  

Todas essas funções do desenho são mais facilmente aplicáveis à Geometria Plana, 

uma vez que nesse caso a representação gráfica corresponde a uma representação próxima 

(PARZYSZ, 1988). Entretanto, apesar de permanecerem válidas para a Geometria 

Espacial, a eficiência do desenho é, algumas vezes, menos evidente neste caso. O desenho 

                                                 
12

 Astolfi. J.M.P. and Develay, M. La didactique des sciences, Presses Universitaires de France, 

Paris, 1989. 
 



52 

 

de um objeto 3D só pode evocar o objeto. A conjectura é mais difícil: duas linhas 

perpendiculares, por exemplo, podem não ser assim representadas no desenho. A 

conjectura pode ser enganosa: mesmo que no desenho duas linhas apareçam como 

secantes, por exemplo, não necessariamente seja essa a posição entre as próprias linhas. 

Estudando como o desenho é utilizado na Geometria Espacial em escolas 

secundárias francesas, Parzysz (1991) analisa livros didáticos e desenhos praticados em 

sala de aula. Seu levantamento mostra que há um domínio da perspectiva paralela e, mais 

especificamente, da perspectiva cavaleira, que é um caso particular de perspectiva paralela. 

Entretanto, segundo Parzysz (1991), mesmo que a grande maioria dos desenhos atuais 

pertença formalmente à perspectiva paralela, não é tanto por um comportamento 

consciente da técnica de projeção, mas porque parece que, para uma melhor compreensão 

daquilo que é representado, é útil preservar no desenho, tanto quanto possível, as 

propriedades do objeto descrito, como por exemplo, o paralelismo.   

 Notamos que, assim como na França, também no Brasil, há o predomínio da 

perspectiva paralela entre os desenhos utilizados na Geometria Espacial, praticados em sala 

de aula e presentes em livros didáticos do Ensino Médio, os quais carregam em si 

convenções gráficas, como as linhas pontilhadas representando as linhas “escondidas”, e 

convenções que pertencem de fato às propriedades geométricas da projeção paralela, como 

a preservação do paralelismo.  

Na concepção dos alunos, que propriedades um desenho de um objeto geométrico 

3D deve ter a fim de constituir uma representação adequada do objeto? Buscando resposta 

para essa questão, Parzysz (1991) desenvolveu uma atividade, aplicada para 190 alunos de 

classes do ensino secundário (16-17 anos). 

Para entender o que eles consideram como um “bom” desenho de um cubo, foram 

apresentados alguns deles e dada a seguinte instrução: “entre os desenhos abaixo, assinalar 

quais, na sua opinião, NÃO PODEM representar um cubo (representado por suas arestas). 

Em cada caso, justificar a sua opinião”(p.580).  
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Figura12: Investigação sobre possíveis representações de cubo (PARZYSZ, 1991, p.580) 

 

  

 As respostas obtidas mostram que os desenhos 3, 13, 1, 4 e 12 foram considerados 

como os que melhor representam o cubo. Todas as representações estão em perspectiva 

paralela.  

 As explicações dadas pelos alunos fundamentam-se basicamente em quatro razões 

que justificam a rejeição dos outros desenhos: na diferença do comprimento das arestas, no 

não paralelismo das arestas, no fato de o cubo parecer “torcido” e outras razões. 

 Os resultados mostraram que uma quantidade significativa dos alunos valoriza a 

preservação do paralelismo e da igualdade dos comprimentos nas representações. Isso 

justifica por que os desenhos 5 e 6, por exemplo, representados em perspectiva central, 

foram rejeitados, apesar de serem totalmente aceitáveis. Esse fato pode ser interpretado 

pela preponderância do “polo do sabido” sobre o “polo do visto” (PARZYSZ, 1988), uma 

vez que a preservação do conhecimento em relação ao objeto representado é um elemento 

considerado importante na representação gráfica do mesmo. Esta “coexistência” do sabido 

e do visto numa mesma representação nem sempre é algo tranquilo para os alunos e pode 

dar lugar a diversos conflitos. 

 As convenções sociais e culturais assumem papel de destaque nas representações 

gráficas da Geometria Espacial. Entretanto, ainda segundo Parzysz (1991),  
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enquanto estas convenções não são conhecidas e dominadas, não se pode 

esperar que os estudantes tenham relações "sadias" com os objetos 

geométricos em si. Trabalhos em sala de aula, centrados nas relações 

entre objetos geométricos 3D e suas representações gráficas, aparecem, 

assim, como uma forma de evitar ou, pelo menos, de reduzir o risco de se 

ver surgir e persistir equívocos (p. 586). 

  

 Parzysz (1991) levanta uma questão no mínimo interessante: “será que hoje ainda é 

útil gastar tempo com desenhos, uma vez que os computadores podem fazê-los mais 

rapidamente e com mais precisão do que o homem, e até transformá-los à vontade?” 

(p.586). Os recursos informáticos apresentam-se como uma possibilidade de diversificação 

e enriquecimento das aulas de Geometria Espacial, assim como também de tantos outros 

conteúdos. Entretanto, o desenho utilizado no computador também precisa ser aprendido, 

uma vez que todo tipo de representação plana de objetos 3D carrega consigo convenções 

historicamente construídas. A tela do computador, como a folha de papel, é bidimensional. 

Logo, para se transmitir a ideia de tridimensionalidade de objetos geométricos nela 

representados, os desenhos devem pertencer a algum tipo de perspectiva, paralela ou 

central. Além disso, o computador não pode ser utilizado de forma aleatória. É necessário 

que se tenha conhecimento sobre aspectos relativos às representações planas para que se 

garanta também que os desenhos sejam decodificados de maneira correta e precisa, 

habilidade que é também favorecida pela produção de desenhos feitos com papel e lápis. 

Outra questão considerável é que, nem sempre, quando é preciso resolver um problema 

geométrico, tem-se um computador às mãos. Assim, mesmo atualmente, na era da 

informática, “ser capaz de fazer um desenho adequado para a resolução de problemas não é 

obsoleto” (PARZYSZ, 1991, p.587).     

 Segundo Parzysz (2006), “a geometria ensinada, do ensino primário à universidade, 

constrói-se como uma modelização do espaço físico e evolui de uma geometria da 

observação a uma geometria da demonstração” (p. 128).  

Parzysz (2006) distingue quatro tipos de Geometria: 

- Primeiro nível (G0): a geometria é concreta. É o nível da visualização e da materialização 

dos objetos. Esse nível ainda não é exatamente geométrico, porque os objetos são 

realizações materiais com todas as suas características, como cor, textura, matéria. 

Entretanto, é com base nessa “realidade" que situações concretas são idealizadas para 

constituir a geometria espaço-gráfica. 
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- Segundo nível (G1): a geometria é espaço-gráfica, ou seja, é o nível em que o aluno 

representa o objeto observado sobre uma folha de papel ou na tela de um computador. As 

conjecturas apoiam-se sobre o perceptivo-visual. 

- Terceiro nível (G2): a geometria é protoaxiomática, ou seja, os conceitos são objetos 

abstratos; as demonstrações dos teoremas são feitas a partir de premissas aceitas pelos 

alunos de modo intuitivo; os objetos e o caminho da validação são os mesmos que na 

geometria axiomática, mas não há necessidade de explicitar um sistema de axiomas. Uma 

técnica muito utilizada nesse nível é a produção de desenhos e o estudo dos mesmos. 

- Quarto nível (G3): a geometria é axiomática, ou seja, os axiomas são explicitados 

completamente. É um nível totalmente teórico. 

 

 

Quadro 2. Tipos de Geometria (PARZYSZ, 2006, p.130) 

 

A articulação G1-G2 está no meio da problemática da Educação Básica. A resolução 

de um problema de Geometria elementar consiste numa sucessão de idas e voltas entre G1 

e G2, centrados na “figura”. Nota-se que essas passagens de G2 para G1 e de G1 para G2 

correspondem, respectivamente, aos processos de codificação e decodificação de desenhos. 

Por exemplo: 

G1 → G2: modelização de um problema "concreto". 

G2 → G1: realização de um desenho baseado em uma hipótese inicial. 

G1 → G2: demonstração de uma conjectura que resulta da observação. 

G2 → G1: verificação, através de um desenho, de uma conclusão teórica  

Nesses idas e vindas, leva-se a efeito uma verdadeira dialética entre o polos do visto 

e do sabido (PARZYSZ, 1988), uma vez que nessa articulação, G1 e G2 são susceptíveis 

de controlar-se um ao outro:  
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- G2 controla G1: se uma contradição perceptiva for assinalada sobre a 

"figura" (G1), pode-se procurar em G2 o erro que a produziu.  

- G1 controla G2: se a conclusão de um raciocínio geométrico 

surpreende, o retorno à "figura" e as técnicas de G1 podem permitir 

confirmar ou não este resultado (PARZYSZ, 2006, p.133). 

 

Pode-se notar que o desenho desempenha um papel crucial no processo de 

elaboração de conjecturas. Contudo, também pode igualmente constituir um obstáculo à 

demonstração, porque a evidência da “figura” pode ser fonte de confusão na utilização dos 

dados.  

 Acreditando que o professor deve conduzir esse processo de articulação, Parzysz 

empreendeu uma investigação, de 2000 a 2004, sobre os conhecimentos geométricos de 

futuros professores das escolas francesas em formação inicial (PE1). A investigação 

consistiu na elaboração e na análise de um questionário e sessões de formação com 

realização de atividades propostas sobre mediatrizes, em ambientes papel-lápis e 

informático. 

 Os resultados obtidos mostram que esses estudantes têm conhecimentos evidentes 

em G2, mas por outro lado não conectam necessariamente as construções geométricas 

clássicas aos teoremas que as justificam. Dispõem de uma bagagem relativamente 

importante de conhecimentos em G2, suficientes para ensinar Geometria à escola 

elementar. Conhecem as principais construções clássicas. Contudo, parece que a maior 

parte deles não possui um grau d’expertise
13

 geométrica suficiente para fazer-lhes 

distinguir que a prova perceptiva e a demonstração não se situam no mesmo plano e que os 

desenhos que realizam são apenas representações materiais de objetos teóricos da 

Geometria. Os resultados mostram também que a geometria “realizada” por eles tem 

tendência a fundir G1 e G2. E por último, o estudo sugere que intervenções pontuais do 

professor possam ajudar os estudantes a tomar consciência da existência dos diferentes 

paradigmas.  

 

 

2.2. Os critérios de Mitchelmore 

Michael Charles Mitchelmore é professor do Departamento de Educação da 

Macquarie University, Sidney, Austrália e até dezembro de 2009 assumiu a função de 

diretor do CRiMSE – Centre for  Research in Mathematics and Science Education. 

                                                 
13

 Perícia, habilidade. 
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Segundo Mitchelmore (1980), embora os professores percebam as dificuldades dos 

alunos em desenhar figuras do espaço, esse fato recebe pouca atenção do sistema 

educacional, possivelmente devido à falta de um adequado quadro avaliativo dos desenhos 

dos alunos.  

Mitchelmore (1978
14

, apud MITCHELMORE, 1980), dando continuidade às 

investigações de Lewis e Livson (1967)
15

, descreve um sistema de classificação dos 

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

cilindro, pirâmide de base quadrada) em estágios de desenvolvimento. Em sua pesquisa, 

Lewis e Livson (1967, apud MITCHELMORE, 1980) usaram um procedimento de grupo 

com crianças californianas para obter desenhos de um cubo, uma pirâmide triangular, um 

prisma pentagonal e um cilindro. Mitchelmore (1978, apud MITCHELMORE, 1980) usou 

testes individuais com alunos jamaicanos, trabalhando com desenhos de prisma retangular, 

cilindro, pirâmide de base quadrada e cubo. As duas investigações independentes 

chegaram a sistemas muito semelhantes para a classificação de desenhos em estágios de 

desenvolvimento (MITCHELMORE, 1980).  

Em seu trabalho, Mitchelmore (1978, apud MITCHELMORE, 1980) descreve um 

sistema de classificação dos desenhos, feitos em perspectiva das figuras do espaço 

supracitadas (cubo, paralelepípedo, cilindro, pirâmide de base quadrada), em estágios de 

desenvolvimento. O investigador propõe a existência de quatro estágios de desenhos 

representativos de imagens em profundidade.   

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. 

Esse estágio está dividido em dois subestágios, cuja diferença está na perfeição dos 

desenhos quanto à sua tridimensionalidade. 

                                                 

14
 Mitchelmore, M. C. Developmental stages in children's representation of regular solid 

figures. Journal of Genetic Psychology, 1978, p.229-239. 
15

 Lewis, H. P., & Livson, N. Correlates of developmental level of spatial representation in 

children's drawings. Studies in Art Education, 1967,8(2), p. 46-55.  
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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 13. 

 

 

Figura 13. Desenhos típicos dos estágios de desenvolvimento representacional (MITCHELMORE, 

1980, p. 84) 
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Podemos perceber que no Estágio 1, o sujeito desenha como se não percebesse que 

uma figura 3D apresenta diferentes aspectos em diferentes posições no espaço 

(propriedade projetiva). Os desenhos representam apenas uma das faces do sólido. Já a 

produção de um desenho no Estágio 2 indica que a pessoa  passou a aceitar que a natureza 

sólida de uma figura espacial exige a representação de diversas faces. Inicia-se a 

representação de propriedades projetivas, mas faces ocultas são mostradas e desenhadas 

ortogonalmente.  No Estágio 3, ocorre o acesso final ao espaço projetivo: apenas faces 

visíveis aparecem no desenho e algumas faces são distorcidas de sua forma ortogonal, a 

fim de mostrar a profundidade. Finalmente, no Estágio 4,  

 

[...] os alunos aprendem que o método mais fácil para se fazer um 

desenho satisfatório de figuras do espaço é representar todas as arestas 

paralelas por linhas paralelas no papel e representar uma face 

ortogonalmente somente se for no plano frontal [...] . Nenhuma das 

figuras do espaço representadas na Figura 13 requer o uso de uma 

perspectiva verdadeira para sua representação fiel, e tais desenhos são, 

de fato, raramente feitos. Seja qual for o método utilizado, um desenho 

do Estágio 4 indica que o sujeito estabeleceu um quadro de referência 

Euclidiano dentro do qual representa relações tridimensionais espaciais 

(MITCHELMORE, 1980, p.85).  

 

Dando continuidade ao seu trabalho e tendo como objetivo testar a generalidade de 

classificação elaborada em 1978, Mitchelmore (1980) realiza novo estudo, agora com 

alunos de um centro urbano no meio oeste dos Estados Unidos. Para tal, foi utilizada “(a) 

validação cruzada do sistema de classificação original em amostra culturalmente diferente 

e (b) previsão de estágios que seriam observados nos desenhos de diferentes figuras 

regulares no espaço” (p.86).  

Definiu-se que o sistema de classificação teria adequada validação cruzada se ele 

pudesse ser aplicado com segurança aos desenhos a partir de uma nova amostra e se a 

consistência interna se mantivesse elevada. Os estágios previstos para a nova figura seriam 

considerados confirmados se seus desenhos pudessem ser classificados com segurança por 

referência ao desenho previsto e a descrição geral de cada estágio. Assim, em seus estudos 

com os alunos americanos, Mitchelmore (1980) introduziu o trabalho com prisma 

triangular. Os desenhos típicos previstos por Mitchelmore para cada estágio de 

representação do prisma triangular são apresentados na Figura 14. 
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Figura 14: Desenhos previstos para os estágios de representação do prisma triangular 

(MITCHELMORE, 1980, p.88)
16

 

 

Os resultados mostraram que a maioria dos desenhos enquadrou nos tipos 

identificados no estudo anterior e mostraram, também, adequada validade intercultural no 

sistema de classificação original. 

No que diz respeito à nova figura espacial escolhida, o prisma triangular, os 

resultados mostraram que as classificações para os desenhos representativos desse sólido 

geométrico podiam ser consideradas como provenientes do mesmo domínio que as 

classificações dos outros quatro sólidos, validando assim a sequência de estágios prevista 

(Figura 14). 

Os resultados das pesquisas sugerem que os alunos têm maior facilidade em 

desenhar o cilindro e maior dificuldade em desenhar o paralelepípedo, ficando o cubo, a 

pirâmide e o prisma em uma faixa intermediária de dificuldade, apresentando esses três 

últimos uma diferença insignificante entre os graus de dificuldade.  

 Posteriormente, outras investigações e experimentos confirmaram os resultados de 

Mitchelmore, como por exemplo, Gaulin (1985), Bem-Chaim, Lappan e Houang (1989), 

Woodrow (1991) e Guillén et al. (1992) (cf. GUTIÉRREZ, 1998a). A Figura15 mostra 

exemplos, apresentados por Gutiérrez (1998a), de representações de pirâmide 

quadrangular, paralelepípedo, cubo e octaedro feitas por outros alunos nos experimentos 

mencionados neste parágrafo, confirmando os resultados de Mitchelmore. 

 

                                                 
16

 Acrescentamos o desenho do triângulo no Estágio 1, pois, apesar de não aparecer na ilustração 

original (MITCHELMORE, 1980, p.88), no texto é explicitado que “era previsível que os desenhos 

do Estágio 1 mostrassem um triângulo ou um retângulo [...]” (p.88). 
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Figura 15. Desenhos de experimentos que confirmam os resultados de Mitchelmore  

 (GUTIÉRREZ, 1998a, p.205)   

 

 

2.3. A contribuição de Angel Gutiérrez 
 

 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 (1998a) utilizou os módulos multicubos, que são sólidos 

formados pela sobreposição de vários cubos iguais. Segundo o autor, é vantajoso utilizar os 

módulos multicubos em detrimento dos sólidos geométricos habituais, como pirâmides, 

prismas, cones, esferas, cilindros e mesmo o próprio cubo, uma vez que os mesmos 

possibilitam que se trabalhem os diversos problemas de construção a partir de 

representações planas, além de ser um material mais acessível. 

Tomando como referência o trabalho de Parzysz (1988), o autor fundamenta-se nas 

propostas do “visto” e “sabido”, tendo como hipótese as dificuldades comuns no ensino da 

Geometria Espacial apresentada pelos estudantes de todos os níveis. Aponta, ainda, a 

importância da aprendizagem das técnicas de projeção como meio para se compensar as 

perdas de informações inerentes a cada nível de representação e, dessa forma, possibilitar o 

processo de “restituição do significado” (PARZYSZ, 1988) das representações planas de 

objetos geométricos tridimensionais. 
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O experimento descrito em Gutiérrez (1998a) foi dividido em duas etapas. Na 

primeira são propostas atividades de desenhos livres, sem a intervenção do pesquisador, a 

não ser para dar as instruções para a execução das tarefas. Em cada uma das três atividades 

desta etapa, um estudante deveria dar instruções aos seus colegas para construírem um 

módulo igual ao que somente ele via. Na segunda etapa, o pesquisador interagia 

diretamente com os alunos, auxiliando-os e instruindo-os na realização dos desenhos 

representativos dos módulos de multicubos, utilizando diferentes formas de projeção 

(perspectiva central e paralela) usuais no estudo da Geometria Espacial. Os alunos 

participantes não tiveram nenhuma experiência escolar prévia com os tipos de atividades 

propostas neste trabalho.  

A primeira etapa, que consistia na construção de um módulo multicubo, foi dividida 

em três atividades (p.199): 

1ª Atividade – O primeiro estudante (que tinha em sua frente um módulo multicubo) teria 

que fazer as descrições dando as instruções oralmente. Este aluno podia ver, através de 

monitor de televisão, o que seus colegas faziam. 

2ª Atividade - Esta atividade se diferenciava da primeira apenas pelo fato de ser suprimido 

o uso do monitor de televisão.  

3ª Atividade – Nesta última atividade, os alunos forneciam as instruções de construção de 

um módulo utilizando lápis e papel. 

 Quanto às representações em papel, foram identificados três tipos básicos de 

representações de sólidos: 

1) Representações gráficas (Figura 16a), nas quais o desenho é suficiente para transmitir 

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

2) Representações verbais (Figura 16b), nas quais os desenhos, se aparecem, têm valor 

secundário e podem ser omitidos sem perda de informação. 

3) Representações mistas (Figura 16c), que são constituídas de um desenho e um texto 

que se complementam. 
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Figura 16. Representações dos módulos multicubos (GUTIÉRREZ, 1998a, p.201)
17 

 

Gutiérrez (1998a) ressalta que ao se ensinar e aprender Geometria Espacial, o 

processo de compreensão do conceito concernente a uma representação plana se complica 

ainda mais que em outros ramos da Geometria, por ser necessário percorrer dois passos: 

 

 

1) interpretação da figura plana para convertê-la em um objeto 

tridimensional; 

2) interpretação deste objeto (que em muitos casos só existe nas mentes 

dos estudantes) para convertê-lo no objeto geométrico objeto de estudo. 

 Por outro lado, sempre que manipulamos objetos espaciais e somos 

obrigados a representá-los mediante figuras planas, encontramos um 

problema relacionado com a capacidade de visão espacial dos estudantes 

e com sua habilidade para desenhar representações planas de objetos 

tridimensionais ou para interpretar corretamente as representações feitas 

por outras pessoas (GUTIÉRREZ, 1998a, p.194-195). 

 

Com base nesses passos necessários para a compreensão dos conceitos geométricos 

intrínsecos à Geometria Espacial, pesquisadores, dentre estes, psicólogos, e, mais 

recentemente, educadores matemáticos, vêm voltando suas atenções para a importância da 

visualização como etapa de construção do pensamento geométrico e como um dos pilares 

para a aprendizagem da Matemática e, em particular, da Geometria. 

                                                 
17

 Estas são representações intuitivas que não correspondem às formas técnicas apresentadas no 

item 1.2.2., sobre desenhos de objetos tridimensionais. 
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 Uma representação plana perfeita seria aquela que conseguisse transmitir ao 

observador as mesmas informações que ele teria ao observar o corpo tridimensional que 

ela representa. Entretanto, segundo Gutiérrez (1998a), “[...] nenhuma forma de 

representação plana de corpos espaciais é perfeita, tornando-se necessário que os alunos 

possam manipular/manejar várias delas, para poder selecionar a mais adequada a cada 

caso” (p.198).    

  Direcionando seu olhar especificamente para o ensino da Geometria Espacial, 

Gutiérrez (1998a) afirma que  

 

para o ensino da geometria espacial, a habilidade de alunos e professores 

para produzir representações planas adequadas e para interpretá-las é um 

elemento básico necessário para alcançar êxito na aprendizagem. Por 

outro lado é importante prestar atenção ao desenvolvimento das destrezas 

de realização e interpretação de representações planas dos estudantes e 

potencializá-las desde as séries iniciais, sem esquecer as duas direções de 

passagem entre o plano e o espaço: desenho de representações planas de 

sólidos e construção de sólidos a partir de suas representações planas. 

Embora, obviamente, ambas as ações tenham muitos pontos em comum, 

também têm diferenças importantes quanto à sua aprendizagem e 

utilização pelos estudantes de geometria. (p.197). 
 

 Em seus experimentos, Gutiérrez (1998a) destacou a importância de utilizar 

representações planas de corpos geométricos espaciais adequadas aos estudantes de 

diferentes idades. Apontou, ainda, as dificuldades apresentadas pelos alunos ao desenhar e 

interpretar desenhos associados às diferentes formas de representação plana de objetos 

tridimensionais. 

 

 

2.4. Síntese final e implicações para nossa investigação  

 

Os estudos de Parzysz (1988, 1991, 2006) nos permitiram compreender melhor as 

situações de representações de figuras geométricas espaciais em dois aspectos diferentes: 

da representação bidimensional para a representação tridimensional e da representação 

tridimensional para a representação bidimensional. Também nos orientaram na concepção 

e elaboração das atividades utilizadas na pesquisa de campo e análises dos dados 

coletados: a influência dos polos do visto e do sabido sobre a codificação e decodificação 

de desenhos de figuras 3D; a articulação entre os dois primeiros níveis da Geometria 

(concreta e espaço-gráfica) com exceção da atividade 12, que adentra o nível G2 
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(protoaxiomática); aspectos relativos à restituição do significado em atividades de 

decodificação,  

Em nosso estudo, na concepção e elaboração de algumas atividades, utilizamos os 

mesmos cinco sólidos geométricos utilizados por Mitchelmore (1980) e adotamos a 

classificação de desenhos representativos de figuras 3D em estágios de desenvolvimento 

para análise de desenhos produzidos pelos alunos ao longo da pesquisa de campo. 

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.  

 Desenvolvemos atividades com os módulos multicubos, baseadas em estudos de 

Gutiérrez (1998a), sendo duas delas realizadas com a utilização de material manuseável – 

cubos de madeira – e uma utilizando o recurso informático, que designamos por 

“Multicubos Virtuais”. Nosso intuito foi diversificar os tipos de objetos geométricos com 

os quais normalmente se trabalha no Ensino Médio. Além disso, o trabalho com os 

módulos multicubos permite a aplicação de outros tipos de projeções, diferentes das 

perspectivas, como as projeções ortogonais, por exemplo. Focaremos em atividades nas 

quais os alunos deverão estabelecer relações entre os módulos multicubos e suas 

representações planas, seguindo as instruções de construção utilizando lápis e papel, como 

em Gutiérrez (1998a). Em nossa pesquisa, ampliamos essa discussão de atividades com 

módulos multicubos, acrescentando o recurso informático como um provável 

potencializador do desenvolvimento de habilidades de visualização espacial e de 

codificação e decodificação de representações planas de objetos 3D. 
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CAPÍTULO 3 – Aspectos metodológicos do estudo 

 

 

 

Neste capítulo, apresentamos os recursos didático-pedagógicos utilizados na 

presente pesquisa, bem como os procedimentos adotados na mesma, apresentando as 

informações sobre a escola e os participantes da pesquisa e sobre os instrumentos 

utilizados na pesquisa de campo. Por fim, apresentamos um quadro com a distribuição 

cronológica das atividades realizadas.   

 

3.1. Recursos didático-pedagógicos 

 

Em nossa pesquisa, designamos materiais manuseáveis como aqueles materiais 

com os quais os alunos podem construir modelos de sólidos geométricos ou, ainda, 

recursos que possibilitam ao estudante tocar, explorar, sentir, movimentar, observar, 

experimentar, descobrir. Podem ser objetos usados para representar uma ideia ou também 

podem ser objetos reais do dia a dia. São recursos com forte apelo à percepção visual e 

tátil. Os materiais manuseáveis também são tratados na literatura como materiais 

manipuláveis, materiais manipulativos, materiais concretos e materiais didáticos.  

Na sequência de atividades desenvolvidas em nossa pesquisa, os alunos exploram 

modelos construídos em madeira e argila e confeccionam modelos em papel de gramatura 

180g/m
2
, palitos de churrasco, palitos de dentes e balas de goma. Também foram utilizados 

objetos tridimensionais do cotidiano que apresentam formas geométricas. Os modelos 

produzidos em papel e materiais afins são designados por Gutiérrez (1998a) como sólidos 

de faces opacas ou, simplesmente, sólidos opacos, enquanto Kaleff (2003) utiliza o termo 

modelo casca. Quanto aos modelos construídos com palitos e varetas, Gutiérrez (1998a) se 

refere a eles como sólidos de varetas, enquanto Kaleff (2003) os identifica como modelo 

esqueleto.  

Acreditamos que os modelos construídos com madeira, papel-cartão, palitos e 

outros materiais, no ensino de Geometria Espacial, podem servir como representação para 

gerar imagens mentais, responsáveis pela generalidade e a abstração dos conceitos 

geométricos, como já discutido no item 1.2.1 da presente dissertação. Acreditamos ainda 

que ambientes adequados, nos quais ocorra a combinação de materiais e métodos, 

estimulam a criação e a descoberta e que o material manuseável pode ser um grande aliado 
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no desenvolvimento das habilidades de visualização dos objetos tridimensionais e de suas 

representações planas. Segundo Mansutti (1993, p.23), “quanto mais os sentidos estiverem 

presentes na aprendizagem, mais eficiente ela será.”  

 Historicamente, as propostas pedagógicas acompanham as mudanças e tendências 

sociais, políticas e culturais que ocorrem naturalmente no transcorrer do tempo 

(FIORENTINI e MIORIM, 1990). A tecnologia informática, por exemplo, faz parte de 

uma realidade na qual a escola também está inserida, ainda que sua abrangência e 

consolidação de uso no processo de ensino não tenham atingido efetivamente todo o 

sistema educacional.  

Segundo Fiorentini e Lorenzato (2007), atualmente, no Brasil, “os 

microcomputadores e a internet vêm ganhando cada dia mais espaço e adeptos tanto na 

prática escolar como na pesquisa educacional” (p. 46). O acesso aos computadores e aos 

softwares tem sido, nos últimos anos, uma inovação nos métodos de ensino da Matemática, 

uma vez que põem ao alcance de professores e alunos objetos e experiências que, sem eles, 

seria impossível conseguir.  

A única forma que os livros didáticos têm para apresentar a Geometria 3D para os 

alunos é através de representações planas, geralmente em perspectiva, paralela ou central. 

Em muitos casos, os professores atenuam as limitações dos livros didáticos utilizando 

materiais manuseáveis. Até há alguns anos atrás, essas eram as únicas possibilidades 

disponíveis para a maioria dos professores; mas atualmente eles podem ter acesso a uma 

terceira forma de representação: os computadores com software especial, que permitem aos 

alunos verem um sólido representado nas suas várias maneiras e posições em uma tela e 

transformá-lo.  

Na era da informática, era da imagem e do movimento, faz-se necessário abordar a 

Geometria, foco de nossa pesquisa, até então apresentada de forma estática nos desenhos 

dos livros e do quadro negro, sobre um enfoque mais contemporâneo, através do qual se 

torna possível imprimir movimento às representações gráficas.  

Para o estudo da Geometria Tridimensional, encontra-se atualmente uma ampla 

variedade de programas para computadores que proporcionam representações dinâmicas de 

corpos diversos, dos mais simples aos mais complexos. Vários aplicativos estão a 

disposição para o ensino da Geometria Espacial, como por exemplo, Cabri-3D, Geogebra, 

Poly, Geom3D, K3Dsurf, Kseg, Pepakura, ThreeDMath.  

Todos esses softwares são parcial ou totalmente grátis, exceto o Cabri-3D. Assim, 

apesar de ser institucionalizado o grande valor e qualidade desse último software, através 
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de inúmeros estudos realizadas com sua utilização (CABARITI, 2004; KODAMA, 2006; 

MIRANDA, 2006; ROSALVES, 2006; TOJO, 2006), o Cabri-3D não é uma realidade na 

maioria das escolas brasileiras, principalmente das escolas públicas, lócus da nossa 

investigação. 

Segundo Oliveira et al (2001), é necessário que se estabeleça a distinção entre 

software educacional e software educativo. Assim, de acordo com os autores, 

 

o que caracteriza um software como educacional é sua inserção em 

contextos de ensino-aprendizagem. Assim, nessa perspectiva, um 

determinado programa de computador pode ser considerado um produto 

educacional se adequadamente utilizado pela escola, mesmo que não 

tenha sido produzido com a finalidade de uso no sistema escolar.[...] O 

software educativo (SE) é uma classe de software educacional cujo 

objetivo é o de favorecer os processos de ensino-aprendizagem. O que 

diferencia o SE de outras classes de software educacional é o fato de ser 

desenvolvido com a finalidade de levar o aluno a construir determinado 

conhecimento relativo a um conteúdo específico (p.73). 
 

 

Em nossa pesquisa optamos por utilizar o Poly versão 1.11 e o Pepakura Viewer 3 

versão 3.0.4, que são softwares aplicáveis ao ensino da Geometria Espacial, visto que 

focalizam a questão da visualização das figuras 3D. Outro fator que conduziu nossa 

escolha foi a gratuidade, a qual faz-se relevante no contexto da realidade das escolas 

públicas. 

O Poly é um software educativo, tipo shareware
18

, para exploração de poliedros, 

desenvolvido pela Pedagoguery Software Inc., que pode ser acessado e copiado pelo site 

http://www.peda.com. A versão disponível para download, porém, 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. 

                                                 
18

 Shareware é um programa de computador disponibilizado gratuitamente, porém com algum tipo 

de limitação. Sharewares geralmente possuem funcionalidades limitadas e/ou tempo de uso 

gratuito do software limitado, após o fim do qual o usuário é requisitado a pagar para acessar a 

funcionalidade completa ou poder continuar utilizando o programa. Um shareware está protegido 

por direitos autorais. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Shareware - Acesso em 15/12/09).  
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O Poly é oferecido com interface em inglês, holandês, espanhol, francês, 

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

Outra versão do Poly é o Poly Pro, que inclui todas as características de Poly e 

adiciona a capacidade de exportar modelos de poliedros, utilizando formatos padrão de 

arquivo 3D (DXF, STL e 3DMF). Assim como no Poly, com o Poly Pro pode-se, também, 

exportar animações de poliedros em movimento como arquivos GIF animado. Imagens 

estáticas podem ser exportadas como arquivos GIF ou PCX. 

 

Figura 17. Tela do software Poly 

 

Quanto ao Pepakura, é um aplicativo produzido pela empresa Tama Software Ltda. 

Através da página http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en ele pode ser acessado e copiado. 

O software tem origem japonesa e versões em japonês e inglês. O Pepakura é um software 

desenvolvido especialmente para criação de modelos em papel (papercraft), podendo, 

dessa forma, ser classificado como software educacional, uma vez que 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 tridimensionais a partir da impressão em 

papel, de modelos planificados, semelhante ao origami. Contudo, distingue-se deste último 

pelo fato de que as construções geralmente são feitas com vários pedaços de papel, 

cortados com tesoura e fixados uns aos outros com cola, em vez de se suportarem 

individualmente. 

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 
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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. 

Além disso, possui opções de mostrar a numeração das abas e mostrar no modelo 3D uma 

face selecionada na planificação e vice-versa. 

 

Figura 18. Tela do software Pepakura 

Não pretendemos em nosso trabalho adotar nenhuma postura que leve a 

superestimar o papel das tecnologias da informação e da comunicação (TICs) para o 

processo educacional. Acreditamos que os computadores em sala de aula podem, sim, 

favorecer o processo de ensino-aprendizagem, ocupando uma posição mediadora, na 

construção do conhecimento, entre o trabalho pedagógico e os conteúdos específicos. 

Pensamos na tecnologia informática como mais um dos recursos a serem integrados ao 

escopo de atividades do processo educativo. 

 

 

3.2. Procedimentos metodológicos  

 

Iniciamos o trabalho de pesquisa fazendo uma revisão da literatura a partir da 

análise de livros, artigos, textos, dentre outros, relacionados à visualização de 

representações gráficas de corpos geométricos tridimensionais, como em Kodama (2006), 

Kaleff (2003), Gutiérrez (1992, 1998a, 1998b), Parzysz (1988, 1991, 2006), dentre outros.  

A partir dessa revisão e de nossas hipóteses iniciais, elaboramos uma proposta de 

ensino com atividades direcionadas ao desenvolvimento de habilidades de visualização, 

relacionadas às representações planas de sólidos geométricos, envolvendo a utilização de 

materiais manuseáveis (papel cartão, varetas de madeira, sólidos geométricos de madeira e 

de argila, desenhos impressos) e recursos informáticos. 
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Após submissão e aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética
19

, 

iniciamos a pesquisa de campo, aplicando a proposta de ensino citada no parágrafo anterior 

a alunos regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio. 

 

 

3.2.1.  A escola e os participantes da pesquisa 

A escola participante do estudo situa-se em uma cidade da região metropolitana de 

Belo Horizonte.  O Ensino Médio funciona no horário noturno, com três turmas de 1º ano, 

três turmas de 2º ano e três turmas de 3º ano. Essa escola foi escolhida por conveniência, 

visto que lá trabalhei no período de agosto de 2003 a dezembro de 2005. Depois retornei e 

permaneci de agosto a dezembro de 2007. 

Para constituição do grupo de participantes da pesquisa, foi feito um convite 

(Apêndice A, p.206), com formato de curso, aos alunos das três turmas de 3º ano, cujas 

idades variavam entre 16 e 18 anos. Inicialmente, a proposta era formar um grupo com 12 

alunos. O número de participantes foi definido em função do espaço físico disponível na 

escola para a realização das atividades. Todas as salas de aula da escola são ocupadas pelas 

turmas regulares. Assim, deveríamos ocupar uma sala bem menor que o normal e que é 

utilizada para APG (atendimento a pequenos grupos). Essa sala é denominada pela equipe 

da escola como “Sala de Recursos”. Além disso, o laboratório de informática também não 

comporta um número muito grande de alunos.  

Entretanto, tivemos um total de 24 inscrições. Para se definir o grupo que faria 

parte da pesquisa, foi feita uma reunião com todos os alunos inscritos e feita uma votação 

para se definir o horário do curso – manhã ou tarde – uma vez que vários alunos 

trabalhavam meio turno. Tentando conciliar a disponibilidade da maioria dos alunos, ficou 

definido que o curso aconteceria no turno da manhã. Assim, em função do horário, foram 

definidos 13 alunos participantes, sendo que quatro deles (Cássia, Natália, Ronaldo e 

Túlio) haviam sido meus alunos no segundo semestre de 2007, quando ainda cursavam o 1º 

ano. Os encontros aconteceram às terças e quintas, de 08h30min às 10h30min, no período 

de 01/09/09 a 08/10/09, perfazendo um total de doze encontros ou 24 horas.   

Em relação aos alunos participantes da pesquisa, constatamos junto aos próprios e à 

professora, que eles estavam estudando Geometria Espacial no momento da realização do 

curso. Já tinham tido noções sobre cilindros e prismas (cubo, paralelepípedo, prismas 

triangulares e prismas hexagonais), mais especificamente, cálculos de área e volume, e 
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durante nossa pesquisa de campo, estavam estudando as pirâmides. Antes de iniciar o 

conteúdo, a professora havia feito uma revisão de Geometria Plana. 

A escolha por alunos do 3º ano do Ensino Médio deu-se em função da experiência 

como professora desse segmento há quinze anos e a percepção da importância dos 

desenhos representativos dos sólidos no ensino e na aprendizagem da Geometria Espacial, 

assim como a dificuldade de muitos alunos nos quesitos produção, leitura e interpretação 

desses desenhos. Incomoda-nos a crença de que para alunos concluintes da Educação 

Básica são óbvias as representações planas que aparecem nos livros, nos testes e que são 

usados por nós, professores.  

 

A sala de aula e o laboratório de informática 

Como dito anteriormente, durante nossa pesquisa de campo, ocupamos a “Sala de 

Recursos”. Essa sala mede, aproximadamente, 4m por 7,5m e é, na verdade, uma 

adaptação feita no auditório. Na parte de trás do auditório, foi colocada uma divisória com 

porta, que permite contato direto entre os dois ambientes. O espaço do auditório também 

foi utilizado em algumas ocasiões, quando não estava ocupado por professoras e alunos. A 

possibilidade de termos dois espaços distintos interligados foi muito importante nos 

momentos em que o grupo de alunos precisava ser dividido para execução de algumas 

atividades, permitindo que acompanhássemos o processo, sem perda de informações.  

Dentro da sala há um quadro branco, um armário e três mesas: uma redonda, para 

até seis cadeiras, e duas retangulares, para até quatro cadeiras cada uma. Também há uma 

janela ampla que, pela proximidade com a quadra, permite entrar muito ruído proveniente 

desta.  

O laboratório de informática fica situado bem próximo do auditório e da quadra. 

Assim como a “Sala de Recursos”, também ocupa o andar térreo. Para acessá-lo, não é 

preciso atravessar o pátio, o que foi um elemento facilitador, pois, em algumas ocasiões, 

usamos os dois ambientes no mesmo dia. O laboratório tem um pequeno quadro branco, 

uma prateleira em um canto, janela com cortina, uma mesinha com cadeira para o 

professor, as mesas com os computadores e cadeiras em número suficiente para os alunos. 

Não há técnico ou pessoa responsável por ele. 

O laboratório conta com dez computadores, conectados à Internet, mas nem todos 

funcionam. O número de máquinas com o qual conseguíamos trabalhar variava de um dia 

para outro e os motivos para não conseguirmos utilizar todos os computadores também 
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variavam. Às vezes não conseguíamos ligar o computador, outras vezes não conseguíamos 

acessar a Internet e, ainda, em outros momentos, não conseguíamos instalar o programa 

que seria utilizado. Por esses motivos, o número de alunos por máquinas variava, sendo 

formados duplas e trios, conforme a necessidade.  

 

 

3.2.2. Instrumentos de pesquisa 

 A sequência de ensino foi realizada no período da manhã, conforme combinado 

com os alunos e a direção da escola. A professora de Matemática dos alunos não teve 

nenhuma participação na pesquisa e, em nenhum momento, tivemos a intenção de avaliar 

seu trabalho.  Fomos responsáveis pela implementação do projeto, elaboração e aplicação 

das atividades. 

A partir do terceiro encontro, contamos com a presença de uma observadora, aluna 

do 5º período de Pedagogia. Sua tarefa era auxiliar a pesquisadora na observação dos 

alunos ao realizar as atividades e anotar, em seu caderno de campo, diálogos, perguntas e 

comentários feitos pelos alunos, bem como colaborar na tarefa de gravação. 

  Os principais instrumentos utilizados na coleta de dados consistiram em ficha de 

inscrição, pré-teste e pós-teste, atividades propostas, questionário de avaliação do curso, 

diário de campo. 

Ficha de inscrição/Convite (Apêndice A, p.206) 

Essa ficha foi preenchida pelos alunos no ato da inscrição para o curso. Através 

dela já tivemos acesso a dois dados referentes aos sujeitos da pesquisa: nome e idade. 

Pré-teste (Apêndice B, p.207) 

O pré-teste teve um caráter de questionário sobre o conhecimento geométrico. Sua 

aplicação teve por objetivo verificar o conhecimento prévio dos alunos em Geometria 

Espacial e suas habilidades para codificar e decodificar desenhos de corpos geométricos 

tridimensionais. O pré- teste também teve a função de nortear as atividades dos futuros 

encontros. 

Pós-teste (Apêndice G, p.235)  

O pós- teste foi uma adaptação do pré-teste. Além de serem reutilizadas algumas 

questões do pré-teste, com pequenas alterações, por exemplo, o sólido apresentado, 
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também foram acrescentadas algumas questões referentes às atividades realizadas durante 

o curso. Sua aplicação foi realizada ao final do curso e teve por objetivo verificar a 

evolução das habilidades dos alunos em codificar e decodificar desenhos de figuras 

geométricas espaciais, após a implementação da sequência de atividades propostas.   

Questionário final de avaliação do curso (Apêndice J, p.241) 

O objetivo desse questionário era que cada aluno participante da pesquisa fizesse 

uma avaliação do projeto e sua auto-avalição, quanto ao seu desenvolvimento e à sua 

aprendizagem.  

Diário de campo 

 Utilizamos o diário de campo com o objetivo de registrar observações, fazer 

descrições das pessoas e dos cenários, descrever episódios, retratar diálogos, anotar 

reflexões diárias referentes à pesquisa, com nossas impressões, comentários, reflexões e 

opiniões sobre o meio em que realizamos as observações e os alunos participantes do 

estudo, “[...]seus erros, dificuldades, confusões, incertezas e temores, suas boas 

perspectivas, acertos e sucessos, suas reações (gestos, expressões, verbais e faciais etc.)” 

(FIORENTINI e LORENZATO, 2007, p.119).  Assim, em nossa pesquisa, o diário de 

campo é utilizado em dupla perspectiva: uma descritiva e outra interpretativa. 

Todos os encontros foram fotografados e gravados, em áudio e vídeo, com 

aprovação dos alunos, pais e pelo Comitê de Ética, e depois transcritos. As gravações 

permitem que as experiências gravadas possam ser revistas quantas vezes forem 

necessárias, facilitando a coleta de dados assim como a análise dos mesmos, a partir das 

anotações em protocolo dos elementos mais esclarecedores para a pesquisa.  

  O equipamento usado foi uma máquina fotográfica semiprofissional, que permite 

fotografar e filmar. Na maior parte do tempo, foi a própria professora-pesquisadora que 

realizou as filmagens e as fotografias. Em alguns momentos, contamos com a colaboração 

da observadora. A prioridade dos registros variou com o tipo de atividade desenvolvida; 

porém, na maior parte do tempo, foram priorizados os subgrupos formados para a 

consecução das tarefas e os alunos individualmente.  

  Além do material escrito, produzido a partir das transcrições, temos nas imagens 

filmadas e fotografadas importantes documentos para a pesquisa.   
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Atividades propostas (Apêndice C, p.210) 

Todas as atividades realizadas, tanto na “Sala de Recursos”, como no laboratório de 

informática, eram iniciadas com uma apresentação impressa, que podia ser o roteiro da 

atividade, um esclarecimento sobre o trabalho a ser desenvolvido ou a atividade 

propriamente dita. 

Durante o curso foram desenvolvidas 16 atividades, do 1º ao 11º encontro, 

relacionadas com a codificação e a decodificação de representações gráficas de sólidos 

geométricos. A atividade 7 foi desenvolvida em cinco etapas e a atividade 1 foi aplicada 

antes do pré-teste. 

Para a realização das atividades foram utilizados materiais impressos, materiais 

manuseáveis e recursos informáticos. As atividades foram previamente planejadas, mas 

algumas sofreram alterações no transcorrer do curso, levando em consideração os 

resultados dos encontros anteriores e as necessidades apresentadas pelos alunos. 

Ao final de alguns encontros os alunos preenchiam uma ficha com o objetivo de 

fazer comentários sobre as atividades, pontuar suas dificuldades, dar opiniões, fazer 

comparações entre métodos e recursos utilizados. Além disso, essas fichas se apresentaram 

como um meio de acompanhar a forma com que os alunos estavam percebendo o 

desenvolvimento do curso e seu próprio desenvolvimento.  

Nos Capítulos 4 e 5 descrevemos o experimento, desenvolvido, cronologicamente, 

conforme apresentado no Quadro 3. Também será feita a apresentação e a análise dos 

resultados coletados. 
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Data Atividade 

01/09 - Apresentações. 

- Atividade 1 – Palavra GEOMETRIA. 

- Pré-teste. 

- Atividade 2 – Pertinência dos pontos ao plano (PARZYSZ, 1988). 

03/09 - Atividade 3 – Perpendicularidade (PARZYSZ, 1988). 

- Atividade 4 – Percepção estereognóstica (PIAGET e INHELDER, 1993) – 

codificação.  

- Atividade 5 – Percepção estereognóstica (PIAGET e INHELDER, 1993) – 

decodificação. 

08/09 - Atividade 6 – Multicubos de madeira (Gutiérrez, 1998a).  

10/09 - Atividade 7 – 1ª parte - Encaixes de módulos multicubos – “Sala de Recursos”.  

- Atividade 7 – 2ª parte - Encaixes de módulos multicubos – Laboratório de 

informática. 

- Atividade 7 – 3ª parte – “Multicubos Virtuais”– familiarização com o aplicativo. 

15/09 - Atividade 7 – 4ª parte – “Multicubos Virtuais” e desenho em rede pontilhada 

impressa. 

17/09 - 1º momento: Repetição da 4ª parte da atividade 7 para Luffy, Cássia e Lilian/ 

Natália, Carol e Elena. 

- 2º momento: Atividade 7 – 5ª parte – “Multicubos Virtuais” e desenho em rede 

pontilhada virtual. 

22/09 - Atividade 8 – Poliedros e corpos redondos. 

- Atividade 9 – Software Pepakura. 

24/09 - Atividade 10 – Construção de sólidos em modelo casca. 

- Atividade 11 – Vértices, arestas e faces. 

29/09 - Atividade 12 – Construção de sólidos em modelo esqueleto - palito e cola de contato.  

01/10 - Atividade 13 – Software Poly. 

06/10 - Atividade 14 – Desenhos de sólidos em modelo casca e modelo esqueleto.   

- Atividade 15 – Multicubos de madeira (Gutiérrez, 1998a).  

- Atividade 16 – Percepção estereognóstica (PIAGET e INHELDER, 1993) – 

codificação.  

08/10 - Pós-teste 

- Questionário final 

 

Quadro 3. Distribuição cronológica das atividades realizadas 

 

Salientamos ainda que, no último da pesquisa de campo, fizemos o encerramento 

do curso com a entrega de um certificado de participação (Apêndice K, p.243).   
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CAPÍTULO 4 – Descrição e análise do pré-teste e do pós-teste  

 

 

 

 Este capítulo se constitui da descrição do pré-teste e do pós-teste, bem como da 

apresentação e análise dos dados com eles coletados.  

 Os alunos participantes da pesquisa receberam nomes fictícios, sendo mantido o 

gênero. São eles: Anita, Carol, Túlio, Natália, Emanuele, Elena, Ronaldo, Luffy, Fernanda, 

Cacá, Cássia, Lilian e Henrique. Como Emanuele desistiu
20

 a partir do 5º encontro, não a 

consideraremos em nossas análises. Contamos então com doze alunos participantes.  

 O pré-teste e o pós-teste foram analisados considerando todos os participantes, com 

o objetivo de termos uma visão geral do experimento e, assim, verificar a validade da 

sequência de atividades como uma proposta de ensino.  

Apresentamos no Quadro 4-a e no Quadro 4-b uma síntese dos objetivos dos 

instrumentos descritos no presente capítulo.  

  

 
Objetivos gerais Objetivos das questões 

Pré-teste 

- verificar o conhecimento prévio dos 

alunos em Geometria Espacial 

- verificar as habilidades dos alunos 

para codificar e decodificar desenhos 

de corpos geométricos 

tridimensionais. 

- nortear as atividades dos futuros 

encontros. 

 

- verificar a compreensão dos alunos 

sobre a representação em perspectiva 

central e paralela e buscar respostas na 

decodificação do desenho. 

- verificar o domínio da nomenclatura 

da Geometria Espacial. 

- verificar a capacidade dos alunos em 

isolar figuras planas do objeto 

tridimensional e em perceber a 

convergência ou não das linhas 

(arestas) para um determinado ponto 

(vértice). 

- verificar se conseguiriam decodificar 

o prisma apresentado na fotografia e 

codificar sua representação através de 

um desenho em perspectiva. 

- verificar a habilidade dos alunos em 

ler e interpretar o desenho feito em 

perspectiva paralela de uma pilha de 

caixas cúbicas. 

Quadro 4-a. Objetivos do pré-teste 
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 Objetivos gerais Objetivos das questões 

Pós-teste 

- verificar o progresso, ou não, das 

habilidades dos alunos em codificar e 

decodificar representações gráficas 

das figuras geométricas espaciais, 

após a implementação da sequência 

de atividades propostas.  

 

- verificar a evolução das habilidades 

dos alunos em desenhar em 

perspectiva e quais recursos, por 

exemplo, linhas tracejadas, usariam 

para fazer o desenho. 

- verificar o desenvolvimento da 

habilidade dos alunos em ler e 

interpretar as representações planas, 

após a implementação da sequência 

instrucional proposta. 

- verificar o domínio de termos como 

vértices, arestas e faces, após a 

sequência instrucional. 

- verificar se os alunos diferenciam os 

tipos de representações, depois da 

sequência de atividades, com modelos 

esqueleto e modelos casca, realizadas 

durante todo o experimento, atribuindo 

significados para as linhas tracejadas e 

contínuas presentes nas representações.  

- verificar a percepção, leitura e 

relação do modelo físico com sua 

representação plana.  

- avaliar a capacidade de percepção de 

perpendicularidade entre alguns 

elementos da pirâmide de base 

quadrada, após a implementação de 

atividades correlatas ao tema.  

Quadro 4-b. Objetivos do pós-teste 

 

 

4.1. Pré-teste 

 

No presente tópico, descrevemos as questões do pré-teste, acompanhadas dos 

respectivos resultados obtidos. O instrumento foi aplicado no primeiro dia do curso e é 

composto por cinco questões, sendo a questão 3 de codificação e as questões 1, 2, 4 e 5 de 

decodificação de desenhos. 

 A primeira questão (Apêndice B, p.207) traz o desenho de um paralelepípedo em 

perspectiva central, com linhas tracejadas representando as arestas não visíveis. Seguem-se 

cinco perguntas sobre esse sólido representado: nome do sólido; conhecimento de objetos 
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com essa forma e possíveis exemplos; significado das linhas pontilhadas; nome das figuras 

planas constituintes das faces e número de faces.  

Intencionalmente, não utilizamos as palavras faces ou arestas, pois esse era um dos 

aspectos que pretendíamos verificar no pré-teste: qual o conhecimento que os alunos já 

traziam sobre nomenclaturas e conceitos utilizados no estudo dos sólidos geométricos. 

Além disso, objetivamos também verificar a compreensão dos alunos sobre a representação 

em perspectiva central e se estes, mesmo no caso de não terem conhecimentos prévios bem 

estruturados, conseguiam buscar respostas na decodificação do desenho.  

Procuramos conduzir essa interpretação evitando perguntas diretas como “Quantas 

faces tem o sólido?”. Optamos também por elaborar um roteiro de apoio para a 

interpretação do desenho. Para isso, na letra (d) colocamos o seguinte enunciado: 

“Podemos afirmar que a superfície desse sólido é formada por figuras planas. Quais são 

essas figuras planas?”. E dando continuidade a essa estratégia, na letra (e) perguntamos: 

“Ainda em relação às figuras planas referidas no item anterior, quantas delas são 

necessárias para se constituir a superfície do sólido?”.  

Acreditamos que, dessa forma, podemos avaliar a habilidade de interpretação dos 

alunos, independentemente de seus conhecimentos prévios ou de seu desempenho em 

Geometria Espacial. 

 

Resultados da Questão 1:  

 Para a primeira pergunta referente ao nome da figura, obtivemos:   

Nome da figura Frequência 

Paralelepípedo 3 

Sólido retangular, prisma 1 

Retângulo 3 

Tridimensional 2 

Cubo 2 

Não respondeu 1 

Tabela 1. Respostas à questão 1, letra (a), do pré-teste 

 

 Para a segunda pergunta referente ao contato que os alunos já tiveram com objetos 

da mesma forma, obtivemos:  



80 

 

Respostas Nº de alunos Exemplos 

Sim 8 caixa de bicicleta, caixa de sapato, 

micro-ondas, embalagens de presente, 

prédios, auto falantes, vagões de trem 

Não 4  

Tabela 2. Respostas à questão 1, letra (b), do pré-teste 

 

 O terceiro item pergunta o significado das linhas pontilhadas do desenho. Foram 

dadas as seguintes respostas: 

“São os lados da figura.” (Ronaldo) 

“Que há outras linhas. Continua atrás do desenho, ou seja, em outra vista.” (Cássia) 

“Que ele não é plano.” (Fernanda) 

“A parte interior ou de trás de um determinado desenho.” (Henrique) 

“As medidas internas, só pontilha um desenho se ele for tridimensional (3D).” (Cacá) 

“Para dar forma ao desenho.” (Natália) 

“A outra dimensão do sólido.” (Luffy) 

“As dimensões: altura, comprimento e largura.” (Túlio) 

“Significa o fundo do desenho mostrado.” (Anita) 

 Elena respondeu “Não sei” e Carol e Lilian não responderam. 

 A quarta pergunta, referente à natureza das faces do paralelepípedo, resultou nas 

seguintes respostas: 

Natureza das faces (figuras planas) Nº de alunos 

Quadrados 1 

Retângulos 2 

Paralelogramos 2 

Triângulos 0 

Quadrados e retângulos 5 

Retângulos e paralelogramos 1 

Quadrados, retângulos e paralelogramos 1 

Não sei 0 

Tabela 3. Respostas à questão 1, letra (d), do pré-teste 
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Finalmente, para a quinta pergunta referente ao número de faces do sólido em 

discussão, obtivemos:  

 

Nº de faces Nº de alunos 

Uma  1 

Duas 1 

Quatro 2 

Seis 6 

Sete 1 

Não respondeu 1 

Tabela 4. Respostas à questão 1, letra (e), do pré-teste 

 

Um dos aspectos que pretendíamos verificar diz respeito ao conhecimento que os 

alunos já traziam sobre nomenclaturas e conceitos utilizados no estudo dos sólidos 

geométricos. Tínhamos também como objetivo verificar o domínio dos alunos sobre a 

representação em perspectiva central e se, mesmo sendo o caso de não terem 

conhecimentos prévios bem estruturados, conseguiam buscar respostas através da 

decodificação do desenho.  

Analisando os dados apresentados, verificamos que apenas 4 alunos responderam 

corretamente (paralelepípedo ou prisma) o nome do sólido. Podemos levantar duas 

possibilidades para esse resultado: o não-reconhecimento do objeto, pelo fato de estar 

representado em perspectiva central, que normalmente não é utilizada no contexto escolar, 

ou a falta de conhecimentos prévios sobre nomenclaturas e conceitos no campo da 

Geometria Espacial. Isso pode ser percebido, por exemplo, pelo uso de uma nomenclatura 

da Geometria Plana para se referir ao sólido geométrico e do termo “tridimensional” para 

nomear o paralelepípedo. 

A representação em perspectiva central apresenta-se como um problema para a 

compreensão do desenho, visto que um terço dos alunos respondeu não conhecer objetos 

com a mesma forma apresentada e não conseguiram estabelecer nenhuma relação dessa 

representação com objetos do seu dia a dia. 

Em relação ao terceiro item, verificamos que três alunos não sabiam o significado 

das linhas pontilhadas do desenho. Acreditamos que os outros nove alunos, que deram 

respostas ao questionamento, tinham a noção de que elas representam as arestas não 

visíveis do paralelepípedo, mas não conseguiram expressar em palavras seu conhecimento.  
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Cinco dos seis alunos que responderam que o paralelepípedo é constituído por seis 

faces, disseram que essas faces são quadrados e retângulos. Esse grupo, de um modo geral, 

obteve êxito nos itens anteriores. Por outro lado, os seis alunos que responderam 

incorretamente ou não responderam quantas faces tem o paralelepípedo, são os mesmos 

que não alcançaram êxito nos itens anteriores. Verificamos, pois, que a metade dos alunos 

não conseguiu extrair informações do próprio desenho. 

Desse levantamento, podemos perceber que a decodificação da representação 

gráfica em perspectiva central não é um processo acessível a esses alunos. Outro fato que 

se aponta refere-se às convenções historicamente estabelecidas para a representação em 

perspectiva. O primeiro grupo, provavelmente, tem maior domínio sobre as convenções 

presentes nas representações gráficas da Geometria Espacial. Para o segundo grupo, essas 

convenções podem ainda não ser conhecidas ou dominadas. Daí é natural que não se 

estabeleça uma “relação sadia” (PARZYSZ, 1991) dos estudantes com os objetos 

geométricos. 

Um exemplo de respostas dadas à questão 1 é apresentado na Figura 19. 

 

 

Protocolo de Anita  

Figura 19. Exemplos de respostas dadas – questão 1 do pré-teste 

 

A segunda questão (Apêndice B, p.208) traz o desenho de uma pirâmide de base 

quadrada em perspectiva paralela, também com linhas pontilhadas representando as arestas 

não visíveis. Perguntamos o nome do sólido. Depois solicitamos que os alunos 

comparassem esse desenho com o desenho da primeira questão (paralelepípedo) e 

estabelecessem semelhanças e diferenças entre os sólidos. 
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Nossos objetivos eram verificar o domínio da nomenclatura da Geometria Espacial 

e verificar a habilidade dos alunos em ler e interpretar representações planas em 

perspectiva paralela de figuras espaciais. Pretendíamos verificar a capacidade dos alunos 

em isolar figuras planas do objeto tridimensional e em perceber a convergência ou não das 

linhas (arestas) para um determinado ponto (vértice). 

Resultados da Questão 2: 

O primeiro item refere-se ao nome do sólido apresentado. Para essa pergunta, foram 

obtidas as seguintes respostas: 

 

Nome do sólido Nº de alunos 

Pirâmide 7 

Pirâmide quadrangular 1 

Triângulo 3 

Triângulo eqüilátero 1 

Tabela 5. Respostas à questão 2, letra (a), do pré-teste 

Nos dois itens seguintes, solicitamos que os alunos comparassem os desenhos das 

questões 1 e 2 (paralelepípedo e pirâmide, respectivamente) estabelecendo semelhanças e 

diferenças entre esses sólidos. As semelhanças citadas podem ser agrupadas sob dois 

aspectos: a tridimensionalidade dos objetos e as linhas pontilhadas presentes em ambos os 

desenhos (Tabela 6). Quatro alunos disseram não perceber nenhuma semelhança entre os 

dois sólidos apresentados. Lilian respondeu que “a figura 1 (paralelepípedo em perspectiva 

central da questão anterior) mostra uma espécie de uma pirâmide deitada.” 

  

Aspectos apontados como 

semelhança 

Frequência  

Tridimensionalidade 5 

Linhas pontilhadas 2 

Não percebe semelhanças 4 

Outros 1 

Tabela 6. Respostas à questão 2, letra (b), do pré-teste 
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As diferenças apontadas referem-se a três aspectos: formas, número de faces e 

tamanho, citado como sendo o segundo menor que o primeiro (Tabela 7).  

 

Aspectos apontados como 

diferença  

Frequência  

Forma 9 

Número de faces 2 

Tamanho 2 

Outros 2 

Tabela 7. Respostas à questão 2, letra (c), do pré-teste 

Alguns alunos citaram mais de um aspecto como diferença. Dois alunos, que se 

referem ao tamanho, desconsideram que os desenhos são apenas instâncias físicas dos 

conceitos geométricos, funcionando como ponte entre o objeto físico e sua abstração, ou 

melhor, a geometria espaço-gráfica é um nível intermediário entre a geometria concreta e a 

geometria protoaxiomática (PARZYSZ, 2006). Assim, ao se estudar Geometria, não há 

sentido em referir-se à textura, à cor ou tamanho do desenho. Constatamos, pois, que não é 

tão evidente para os alunos, mesmo nesse nível de escolaridade, que o desenho não pode, 

por si só, substituir o objeto (PARZYSZ, 1988). Percebemos que, para esses alunos, 

prevalece o polo do visto, ou seja, os estudantes comparam os dois desenhos e transferem 

as propriedades da representação gráfica ao objeto, afirmando, assim, que o primeiro é 

maior que o segundo. Entre os nove alunos que apontaram a forma como diferença, quatro 

explicitaram que estavam se referindo a retângulos, quadrados e triângulos. 

Oito alunos responderam corretamente pirâmide como o nome do sólido. 

Acreditamos que essa diferença significativa em relação ao número de acertos do nome do 

paralelepípedo (três), na questão 1, deve-se ao conhecimento prévio, espontâneo, extra 

escolar, que os alunos já possuem. Uma pirâmide do Egito, por exemplo, é chamada de 

pirâmide, mas um tijolo, por exemplo, não é corriqueiramente chamado de paralelepípedo. 

Segundo (PARZYSZ, 1991, 2006), a Geometria aparece como uma modelação do espaço e 

resulta que os objetos que ela trata são extraídos diretamente da experiência sensorial. A 

imagem mental da pirâmide já está estabelecida como tal pela experiência vivenciada com 

esse objeto. Nesse sentido, há certa correlação entre as imagens mentais e o conhecimento 

intuitivo, cuja utilização e explicitação, por parte do indivíduo, não exigem que se recorra a 

um raciocínio mais elaborado ou ao domínio de alguma técnica de projeção (PAIS, 1996).  
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Outro fator que pode justificar esse resultado é que as representações planas através 

da perspectiva paralela são mais fáceis de serem interpretadas e compreendidas 

(PARZYSZ, 1988, 1991), situação ilustrada pela fala de Lilian quando afirma que o 

paralelepípedo em perspectiva central “mostra uma espécie de pirâmide deitada”, 

demonstrando dificuldade em compreender a representação através desse tipo de 

perspectiva.   

Percebemos que um terço dos alunos foi capaz de isolar as figuras planas do objeto 

tridimensional. Usamos como critério de distinção desses alunos a referência feita às 

formas retangulares e triangulares presentes nesses sólidos. Verificar essa capacidade de 

distinção das figuras planas era um dos nossos objetivos, dada a importância desse atributo 

para a percepção de corpos geométricos espaciais, assim como para a leitura, interpretação 

e produção de desenhos que os representem. 

Traçamos também como objetivo para essa questão, verificar a iniciativa e a 

capacidade dos alunos para perceber a convergência ou não das linhas (arestas) para um 

determinado ponto (vértice). Apenas uma aluna fez alusão a esse ponto. Cássia escreve que 

“no desenho 2, há um ponto onde as arestas se encontram. No desenho 1, há vários pontos 

de encontro.” 

Alguns exemplos de respostas dadas à questão 2 são apresentados na Figura 20. 

 

 

Figura 20. Protocolos de Elena e de Túlio - atividade 2 do pré-teste  
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Na terceira questão (Apêndice B, p.208), apresentamos aos alunos a fotografia de 

um dado de RPG
21

 no formato de um tetraedro e informamos que os sólidos das questões 1 

e 2 estão desenhados em perspectiva. Pedimos então que desenhassem, também em 

perspectiva, o objeto apresentado na fotografia. Os alunos não conheciam o jogo e nunca 

haviam visto o tipo de dado apresentado. 

Nossos objetivos eram verificar se conseguiriam decodificar a pirâmide apresentada 

na fotografia e codificar sua representação através de um desenho em perspectiva. Dois 

aspectos serão observados: a identificação do polígono da base e a utilização de linhas 

contínuas e tracejadas para indicarem, respectivamente, as arestas visíveis e não visíveis da 

pirâmide.  

Resultados da Questão 3:  

Estabelecemos três categorias para avaliação dos desenhos produzidos em 

perspectiva: 

- Desenho completamente satisfatório: base triangular, arestas invisíveis mostradas 

com linhas tracejadas e arestas visíveis representadas com linhas contínuas. 

- Desenho satisfatório: apenas faces visíveis representadas e com linhas contínuas, 

base não definida. 

- Desenho insatisfatório: mais de seis arestas, linhas tracejadas para arestas visíveis 

e linhas contínuas para arestas não visíveis. 

Apresentamos, na Figura 21, exemplos de desenhos das três categorias. 

Figura 21. Desenhos representativos das três categorias – questão 3 do pré-teste  

                                                 
21

 O role-playing game (RPG, traduzido como "jogo de interpretação de personagens") é um tipo de 

jogo em que os jogadores assumem os papéis de personagens e criam narrativas colaborativamente. 

Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Role-playing_game. Acesso em 22/03/2010. 

 
  

(a) Completamente satisfatório 

(desenho feito por Fernanda) 

(b) Satisfatório 

(desenho feito por Cássia) 

(c) Insatisfatório 

(desenho feito por Luffy) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo
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 O desenho da Figura 21-a mostra que o objeto tem quatro faces triangulares e 

explicita, através de linhas contínuas e tracejadas, apenas duas faces visíveis, na posição 

em que o poliedro é apresentado. Consideramos as representações desse tipo como 

desenhos completamente satisfatórios. O desenho da Figura 21-b não deixa clara a 

natureza da base do poliedro. Optamos por classificar representações desse tipo como 

satisfatórias por não termos como avaliar se o fato de não representar a base reside na 

decodificação da fotografia ou na codificação do desenho, ou se, simplesmente, para o 

aluno, é suficiente essa representação para expor o objeto como ele o percebe. No desenho 

da Figura 21-c podemos notar grande confusão no que diz respeito às arestas não visíveis. 

Acreditamos que o aluno tenha ficado indeciso quanto à natureza do polígono da base, 

residindo o problema na questão da decodificação da fotografia. Desenhos desse tipo 

foram categorizados como insatisfatórios por não conseguir representar o objeto em 

estudo. 

A Tabela 8 mostra a frequência dos desenhos em cada categoria.  

 

Categoria Nº de desenhos 

Desenho completamente satisfatório 4 

Desenho satisfatório 3 

Desenho insatisfatório 5 

Tabela 8. Categorização dos desenhos produzidos na questão 3 do pré-teste 

 

Entre os quatro alunos que conseguiram fazer a representação em perspectiva de 

maneira completamente satisfatória, três mantiveram o objeto na posição original 

apresentada na fotografia e um fez o desenho invertendo a posição do objeto, precisando 

para isso utilizar três arestas tracejadas – duas arestas da base e uma aresta lateral. Percebe-

se que esse aluno utiliza um raciocínio mais elaborado, uma vez que não utiliza a 

fotografia como “modelo” para fazer seu desenho.  

Dentre os três desenhos considerados satisfatórios, dois explicitam as várias 

tentativas prévias, pois se notam neles diversas linhas apagadas. Lilian, por exemplo, fez 

diversas tentativas. Iniciou o desenho fazendo os dois triângulos correspondentes às faces 

visíveis do objeto (Figura 22-a). Entretanto, não conseguia identificar o que se passa “por 

trás” da figura. Nas filmagens, podemos perceber que ela tenta acrescentar mais uma aresta 

lateral não visível (Figura 22-b) e tende a desenhar um quadrilátero na base. Percebendo 
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que algo não está correto, apaga novamente e reinicia, repetindo praticamente o mesmo 

percurso (Figura 22-c). Por fim, desiste e deixa o desenho apenas com as duas faces 

visíveis (Figura 22-d). 

 (a)  (b) (c) (d) 

Figura 22. Protocolo dos desenhos de Lilian para a questão 3 do pré-teste 

 

 Os alunos, em sua maioria, foram muito persistentes, apagando e desenhando 

novamente repetidas vezes. Mesmo nos desenhos insatisfatórios, também podemos 

perceber a insistência dos alunos em fazer um desenho correto. Entretanto, não conseguem 

e acabam deixando errado mesmo. 

Analisando os desenhos registrados em folha de papel e as tentativas registradas nas 

imagens filmadas, percebemos que a insistência se deveu mais particularmente pela não 

identificação do que se passava na “parte de trás”, parte não visível do objeto, do que pela 

inabilidade em fazer o desenho. Por esse motivo, diferentes tentativas eram feitas em busca 

de uma representação que pudesse satisfazer o executor, no caso os alunos. Acreditamos 

que há uma dificuldade de percepção visual associada à ausência de uma imagem mental 

construída. Entretanto, em alguns casos, também percebemos inabilidade para o desenho. 

Confirmamos as conclusões de Parzysz (1988), pois percebemos que, mesmo se a 

representação em perspectiva pertence à competência dos alunos, uma vez que eles são 

capazes de identificar uma pirâmide regular em um desenho completo com indicações 

gráficas, seu desempenho em produzir esses desenhos não está no mesmo nível.  

A quarta questão (Apêndice B, p.209) apresenta o cubo representado em 

perspectiva paralela cavaleira, com linhas tracejadas indicando as arestas não visíveis. 

Informamos que o desenho é uma representação em perspectiva do cubo e perguntamos, 

objetivamente, qual é o número de vértices, arestas e faces do sólido. Prevendo a 

possibilidade de algum aluno não responder às perguntas, indagamos sobre o porquê da 

não-resposta e pedimos que justificassem marcando uma das opções entre: “Não estudou 

sobre esses termos na escola”, “Estudou, mas não se lembra” ou “Estudou, mas não 

aprendeu”. Demos, também, a opção de explicitar “Outros” motivos. 
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Nessa questão avaliamos a habilidade de leitura do desenho e já começamos a 

diagnosticar o domínio de termos como vértices, arestas e faces (institucionalização da 

Geometria Espacial).  

Resultados da Questão 4:  

Apenas um aluno (Ronaldo) respondeu corretamente todos os itens; quatro 

acertaram somente o número de faces; dois acertaram somente o número de arestas; um 

acertou o número de vértices e faces; um errou todos os itens; três não responderam, 

marcando como justificativa “estudou, mas não lembra”. Os dados são apresentados na 

Tabela 9, onde C significa respostas corretas e I, respostas incorretas.  

Vértices  Arestas Faces Nº de alunos 

C C C 1 

I I C 4 

I C I 2 

C I C 1 

I I I 1 

Não respondeu 3 

Tabela 9. Respostas à questão 4 do pré-teste 

Percebemos um baixo desempenho da maioria dos alunos. Concluímos que o 

motivo desse resultado é a falta de domínio de termos como vértices, arestas e faces, uma 

vez que, mesmo os alunos que vinham tendo bom desempenho até então, não alcançaram 

êxito nessa questão. Por exemplo, dentre os seis alunos que responderam corretamente a 

questão 1, letra (e), na qual se pergunta quantas figuras planas constitui a superfície do 

paralelepípedo representado em perspectiva central, apenas quatro responderam 

corretamente que o cubo da questão 4, representado em perspectiva paralela, tem seis 

faces. Nesse caso, não há como avaliarmos o processo de decodificação do desenho, visto 

que o problema se fundamenta na falta de domínio do vocabulário próprio da Geometria.  

 A quinta questão (Apêndice B, p.209) tem por objetivo verificar a habilidade dos 

alunos em ler e interpretar o desenho feito em perspectiva paralela de uma pilha de 7 

“caixas” cúbicas. Além desse desenho, são também disponibilizadas representações das 

vistas superior, lateral e frontal. A pergunta feita é relativa ao número de caixas que se 

encontram nessa pilha. 
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Resultados da Questão 5:   

 Os dados coletados são apresentados na Tabela 10. 

Nº de caixas Nº de alunos 

6 1 

7 6 

8 5 

Tabela 10. Respostas à questão 5 do pré-teste 

  

Essa é uma questão de decodificação que independe de pré-requisitos de 

nomenclaturas ou conceitos. A visualização está no cerne da proposta. Os alunos nunca 

tinham tido contato com esse tipo de representação, situação que se apresenta muito 

favorável para nossa investigação, uma vez que, nesse contexto não há convenções 

interferindo nas respostas e podemos avaliar a habilidade genuína de decodificação, isenta 

de estereótipos pré-estabelecidos.  

Notamos que apenas 50% dos alunos acertaram a resposta. O aluno que respondeu 

“6 caixas” se fixou apenas nas caixas visíveis do desenho em perspectiva, 

desconsiderando ou decodificando erroneamente as representações das vistas. O que 

prepondera, nesse caso, é o que se “vê” na representação em perspectiva. 

Os alunos que responderam “8 caixas” desconsideram ou não decodificaram 

corretamente a vista superior, que esclarece o que se passa “por trás” do objeto. 

Consideraram que a parte de trás coincide com a parte da frente. Prepondera a ideia de 

simetria e o que prevalece é o que se “espera” na representação em perspectiva.   

Assim como nos estudos de Ben-Chaim, Lappan e Houang (1985) e Battista e 

Clements (1996), descritos em Gutiérrez (1998a), constatamos a dificuldade dos alunos 

para determinar a quantidade de cubos presentes em módulos multicubos representados em 

perspectiva. Verificamos, também, que as projeções ortogonais, associadas ao desenho em 

perspectiva com o objetivo de elucidar a situação, não tiveram o efeito esperado sobre a 

decodificação da representação.   

Percebemos que, mesmo para alunos do Ensino Médio, a decodificação de 

desenhos representativos de figuras 3D não é um processo simples, confirmando os 

estudos de Parzysz (1988, 1991).  

Os resultados do pré-teste demonstram que, de um modo geral, os alunos 

participantes apresentavam dificuldade em fazer desenhos de sólidos geométricos em 
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perspectiva; não compreendiam as representações bidimensionais de sólidos geométricos e 

não conseguiam extrair, dessas representações, informações sobre os elementos e 

características dos objetos tridimensionais; apresentavam dificuldades em distinguir figuras 

espaciais de figuras planas, representadas através de seus respectivos desenhos; não 

usavam um vocabulário adequado para a Geometria Espacial, como por exemplo, 

retângulo ao invés de paralelepípedo, dimensões ao invés de faces, triângulos ao se 

referirem às pirâmides.  

 A respeito dos termos utilizados nos enunciados das questões, acreditamos que não 

tenham-se apresentado como complicadores para a compreensão das mesmas. Sólidos, 

vértices, faces, arestas eram termos de que já haviam ouvido falar em aulas regulares, uma 

vez que estavam estudando Geometria Espacial.  O termo “desenho em perspectiva” 

poderia se apresentar como um problema, no entanto tivemos o cuidado de, antes de usá-

lo, trazer desenhos em perspectiva em duas questões anteriores e fazer referência a eles no 

próprio enunciado, explicando que “os sólidos das questões (1) e (2) representam corpos 

geométricos espaciais e estão desenhados em perspectiva” (questão 3 do pré-teste).  

Durante a realização do pré-teste, nenhum aluno se posicionou dizendo não saber o 

significado dos termos.  

 

4.2. Pós-teste 

No presente tópico, descrevemos as questões do pós-teste, acompanhadas dos 

respectivos resultados obtidos. O instrumento foi aplicado no último dia do curso e 

constitui-se de sete questões, abarcando os processos de codificação e decodificação de 

representações planas de corpos geométricos 3D. 

O pós-teste é uma adaptação do pré-teste. Sua aplicação teve por objetivo verificar 

o progresso, ou não, dos conhecimentos dos alunos em Geometria Espacial, bem como o 

progresso, ou não, das habilidades dos alunos em codificar e decodificar representações 

gráficas das figuras geométricas espaciais, após a implementação do sequência de 

atividades propostas.   

 A primeira questão (Apêndice G, p.235) traz o desenho de um paralelepípedo em 

perspectiva cavaleira, com linhas tracejadas representando as arestas não visíveis. Assim 

como no pré-teste, são feitas cinco perguntas sobre esse sólido representado: nome do 

sólido; conhecimento de objetos com essa forma e possíveis exemplos; significado das 

linhas pontilhadas; nome das figuras planas constituintes das faces e número de faces.  
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Resultados da Questão 1:  

Para a primeira pergunta, item (a), referente ao nome da figura, todos os alunos 

responderam “paralelepípedo”.  

Para a segunda pergunta, item (b), referente ao contato que os alunos já tiveram 

com objetos da mesma forma, todos responderam que sim, que conheciam objetos com 

essa forma, e citaram como exemplos: caixa de sapato, caixa de sucrilhos, caixa de 

perfume, caixa de bombom, caixa de sabão em pó, caixa de aparelhos, borracha, porta, 

gabinete de computador, embalagens de alimentos, caixa de creme dental, tijolo.  

 O terceiro item pergunta o significado das linhas pontilhadas do desenho. Para 

efeito de comparação, apresentamos um quadro com as respostas dadas pelos alunos no 

pré-teste e no pós-teste. 

 

Aluno (a) Pré-teste Pós-teste 

Ronaldo “São os lados da figura.” “São as arestas que não conseguimos 

enxergar.” 

Cássia “Que há outras linhas. Continua atrás 

do desenho, ou seja, em outra vista.” 

“São as arestas que não vemos.” 

Fernanda “Que ele não é plano.” “São vértices que não vemos mas 

sabemos que existem.” 

Henrique  “A parte interior ou de trás de um 

determinado desenho.” 

“São as arestas e vértices que não 

podemos ver.” 

Cacá “As medidas internas, só pontilha um 

desenho se ele for tridimensional 

(3D).” 

“Arestas e vértices que não podem ser 

vistos com o objeto parado.” 

Natália “Para dar forma ao desenho.” “São as arestas que a gente não vê.” 

Luffy “A outra dimensão do sólido.” “As arestas que sei que estão lá, mas 

não consigo vê-las.” 

Túlio “As dimensões: altura, comprimento e 

largura.” 

“As arestas que eu não consigo ver.” 

Anita “Significa o fundo do desenho 

mostrado.” 

“É o fundo da caixa que a gente não 

enxerga, mas a gente sabe que o fundo 

existe.” 

Elena  “Não sei.” “As linhas que não conseguimos ver.” 

Carol Não respondeu “São as arestas que não podemos ver.”  

Lilian Não respondeu “Para indicar o fundo do sólido.”  

Quadro 5. Respostas à questão 1, letra (c), do pré-teste e do pós-teste 
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A quarta pergunta, item (d), refere-se à natureza das faces do paralelepípedo. 

Respostas dadas: 

Natureza das faces (figuras planas) Nº de alunos 

Quadrados  0 

Retângulos 9 

Paralelogramos 3 

Triângulos 0 

Não sei 0 

Tabela 11. Respostas à questão 1, letra (d), do pós-teste 

 

Finalmente, para a quinta pergunta, item (e), referente ao número de faces do sólido 

em discussão, obtivemos:  

 

Nº de faces Nº de alunos 

Quatro 3 

Seis 8 

Não respondeu 1 

Tabela 12. Respostas à questão 1, letra (e), do pós-teste 

 

Reconhecemos que não fomos totalmente coerentes nas escolhas dos desenhos 

apresentados nessa questão. No pré-teste apresentamos um desenho em perspectiva central 

e no pós-teste, um desenho em perspectiva cavaleira. Fazendo uma análise posterior, 

constatamos que a representação em perspectiva central pode ter-se apresentado como um 

problema para a compreensão do desenho, visto que um terço dos alunos respondeu não 

conhecer objetos com a mesma forma apresentada e não conseguiu estabelecer nenhuma 

relação dessa representação com objetos do seu dia a dia. Por outro lado, na questão 1 do 

pós-teste, na qual o paralelepípedo é representado em perspectiva paralela, todos os alunos 

conseguiram associar o desenho com a forma de algum objeto conhecido. Segundo Parzysz 

(1991), a perspectiva cavaleira é considerada mais fácil e natural para os alunos que a 

perspectiva central. Assim, não faremos comparações entre o pré-teste e o pós-teste para 

essa questão nos itens (a), (b) e (d), pelo motivo esclarecido anteriormente. Entretanto, 

podemos fazer algumas inferências referentes aos itens (c) e (e), nos quais o tipo de 

perspectiva utilizada não é um aspecto dominante. Analisando os dados apresentados, 
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podemos verificar uma evolução, por exemplo, quanto às respostas dadas para o número de 

faces do sólido (6 respostas corretas no pré-teste e 8, no pós-teste), o que independeria de 

identificá-lo como paralelepípedo ou não, desde que o aluno conseguisse decodificar 

corretamente o desenho. Percebemos, também, maior clareza e objetividade nas respostas 

dadas para o significado das linhas tracejadas. Além disso, três alunas que não 

conseguiram responder esse item no pré-teste, no pós-teste conseguiram se expressar, 

como podemos observar no Quadro 5. Podemos notar que o desenho em perspectiva, com 

a convenção de linhas pontilhadas, passou a fazer sentido para aqueles que não conseguiam 

lhe atribuir significado. 

Alguns exemplos de respostas dadas à questão 1 são apresentados na Figura 23. 

 

(a) Protocolo de Elena  

 

(b) Protocolo de Carol  

Figura 23. Exemplos de respostas dadas - questão 1 do pós-teste 
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Na segunda questão (Apêndice G, p.235), é apresentada a fotografia de um prisma 

triangular. Pedimos aos alunos que desenhassem em perspectiva o objeto apresentado na 

fotografia. Nosso objetivo é verificar a evolução das habilidades dos alunos em desenhar 

em perspectiva e quais recursos, por exemplo, linhas tracejadas, usariam para fazer o 

desenho.  

 

Resultados da Questão 2:  

Verificamos que a perspectiva paralela foi a utilizada por todos os alunos. Para a 

avaliação dos desenhos produzidos, estabelecemos três categorias: 

- Desenho completamente satisfatório: base triangular, arestas invisíveis mostradas 

com linhas tracejadas e arestas visíveis mostradas com linhas contínuas, paralelismo das 

arestas laterais. 

- Desenho satisfatório: apenas faces visíveis representadas e com linhas contínuas, 

paralelismo das arestas laterais e base não definida. 

- Desenho insatisfatório: ausência de paralelismo das arestas laterais, mais de nove 

arestas, linhas tracejadas para arestas visíveis e linhas contínuas para arestas não visíveis.    

 

Categoria Nº de desenhos 

Desenho completamente satisfatório 11 

Desenho satisfatório 0 

Desenho insatisfatório 1 

Tabela 13: Categorização dos desenhos produzidos na questão 2 do pós-teste 

 

Todos os alunos, que fizeram a representação em perspectiva de maneira 

completamente satisfatória, mantiveram a posição do objeto como se apresenta na 

fotografia. Lilian fez a representação de maneira insatisfatória, pois não manteve o 

paralelismo das arestas laterais.  

Na Figura 24 são apresentados exemplos de representações das duas categorias nas 

quais os desenhos produzidos se enquadram, sendo (a) classificado como desenho 

insatisfatório e (b) como desenho completamente satisfatório.  

 



96 

 

  

(a) 

 

(b) 

Figura 24. Exemplos de representações das categorias – questão 2 do pós-teste 

 

No desenho (a), as linhas grossas correspondem ao último desenho, enquanto as 

linhas finas correspondem às tentativas prévias que a aluna apagou, quando se dava conta 

de que não estavam corretas. Lilian, que fez a representação (a), tenta, inicialmente, 

desenhar o prisma na mesma posição como se apresenta na fotografia. Não satisfeita com o 

desenho, termina invertendo a posição do objeto, mas não mantém o paralelismo das 

arestas laterais. Desenhos como o da letra (b), feito por Ronaldo, foram classificados como 

completamente satisfatórios. Dentre os onze desenhos considerados completamente 

satisfatórios, apenas em quatro percebemos algumas linhas apagadas.    

Como dito anteriormente, a perspectiva paralela foi a utilizada por todos os alunos. 

Além da maior facilidade e naturalidade oferecidas por esse tipo de representação, a 

imagem sugeria que se adotasse essa técnica, uma vez que a fotografia foi feita a uma 

distância próxima do objeto. 

Avaliamos positivamente esses resultados, pois além do número de desenhos 

completamente satisfatórios ter aumentado de quatro no pré-teste para onze no pós-teste, 

percebemos, pelas observações diretas durante a execução da atividade, pela análise das 

imagens gravadas em vídeo e pelo traçado dos desenhos sobre a folha de papel, maior 

segurança e rapidez dos alunos ao produzi-los.  

A terceira questão (Apêndice G, p.236) apresenta uma pirâmide triangular 

representada em perspectiva paralela, com uma linha tracejada, indicando a aresta não 

visível. É informado que o desenho é uma representação em perspectiva e perguntamos, 

objetivamente, qual é o número de vértices, arestas e faces do sólido. Essa questão é 

semelhante à questão 4 do pré-teste, tendo-se apenas substituído o cubo pela pirâmide 

triangular. O objetivo dessa questão foi avaliar a habilidade de leitura do desenho e 

verificar o domínio de termos como vértices, arestas e faces, após a sequência instrucional.  
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Resultados da Questão 3:  

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 14. 

 

Vértices  Arestas Faces Nº de alunos 

C C C 8 

C I I 1 

I C I 1 

C C I 1 

I C C 1 

Não respondeu 0 

Tabela 14. Respostas à questão 3 do pós-teste 

 

 

Podemos notar que o número de respostas completamente corretas obtidas no pós-

teste foi maior do que no pré-teste, em que apenas um aluno respondeu corretamente. 

Também notamos que no pré-teste três alunos não responderam às questões, enquanto que 

no pós-teste nenhum aluno deixou a questão sem resposta. 

 A quarta questão (Apêndice G, p.236) traz uma fotografia da estrutura de arestas, 

ou modelo esqueleto, de uma pirâmide quadrangular, construída com varetas de madeira. É 

solicitado ao aluno escolher, entre três desenhos, o que melhor representa o modelo 

apresentado. O desenho (a) é incorreto, pois apresenta arestas visíveis representadas com 

linhas tracejadas. Os desenhos (b) e (c) são corretos; porém, o primeiro seria usado para 

representar um modelo esqueleto, pois todas as arestas são feitas em linhas cheias e o 

segundo para representar um modelo de faces opacas, ou modelo casca, pois as arestas não 

visíveis no modelo são representadas com linhas tracejadas. Esperávamos que fosse 

escolhido o desenho (b), em que todas as arestas são representadas por linhas cheias. O 

objetivo da questão era verificar se os alunos diferenciam os tipos de representações, 

depois da sequência de atividades com modelos esqueleto e modelos casca, realizadas 

durante todo o experimento, atribuindo significados para as linhas tracejadas e contínuas 

presentes nas representações.    
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Resultados da Questão 4: 

 Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 15. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 15. Respostas à questão 4 do pós-teste 

 

 Notamos que nenhum aluno optou pelo desenho da letra (a), o que consideramos 

um resultado muito positivo, pois é uma representação incorreta de uma pirâmide 

quadrangular. Um terço dos alunos optou pela letra (c), que apesar de ser uma 

representação correta de uma pirâmide de base quadrada, não é a representação adequada 

para um modelo esqueleto. Nossa expectativa foi alcançada, visto que dois terços dos 

alunos escolheram a letra (b), opção correta para se representar a estrutura de arestas de 

uma pirâmide de base quadrada. 

 A quinta questão (Apêndice G, p.237) traz a fotografia de um cubo, construído 

com papel de gramatura 180g/m
2
 (modelo casca). É solicitado ao aluno que escolha, entre 

três desenhos, o que melhor representa o modelo.   O desenho (a) é o correto e o ideal para 

representar um modelo de faces opacas, pois as arestas não visíveis no modelo são 

representadas com linhas tracejadas e as arestas visíveis são representadas por linhas 

contínuas. O desenho (b) é incorreto, já que apresenta arestas visíveis representadas com 

linhas tracejadas. O desenho (c), por sua vez, também é correto, porém é usado para 

representar um modelo esqueleto, uma vez que todas as arestas são representadas através 

de linhas contínuas. Esperávamos que fosse escolhido o desenho (a), em que as arestas não 

visíveis no modelo são representadas com linhas tracejadas. O objetivo da questão é 

verificar a percepção, leitura e relação do modelo físico com sua representação plana. 

Assim como na questão 4, pretendíamos verificar se os alunos diferenciam os tipos de 

representações depois da sequência de atividades com modelos esqueleto e modelos de 

faces opacas, realizadas durante todo o experimento, atribuindo significados para as linhas 

tracejadas e contínuas presentes nas representações.  

 

Opção  Frequência 

Letra (a) 0 

Letra (b) 8 

Letra (c) 4 
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Resultados da Questão 5: 

  Nossa expectativa foi alcançada, visto que todos os alunos optaram pela letra (a). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 16. Respostas à questão 5 do pós-teste 

 

 Ao observarmos as respostas dadas à questão 4, quando quatro alunos escolheram a 

letra (c), e à questão 5, percebemos uma tendência por desenhos que trazem linhas 

tracejadas representando as arestas que ficam na “parte de trás” do sólido geométrico. 

Acreditamos que tal fato se deve ao tipo de desenhos normalmente presentes nos livros de 

Matemática e utilizados pelos professores em suas aulas.  

 A sexta questão (Apêndice G, p.237) é uma adaptação da quinta questão do pré-

teste, diferenciando-se desta pelo acréscimo de mais dois cubos à pilha de “caixas”, ou 

seja, a pilha agora é composta por nove “caixas” cúbicas. Essa pilha de “caixas” é 

representada em perspectiva paralela isométrica e também são apresentadas representações 

das vistas superior, lateral e frontal, ou projeção ortogonal. A pergunta feita é relativa ao 

número de caixas que se encontram nessa pilha. Diferentemente do momento em que o 

pré-teste foi aplicado, agora, ao final do projeto, os alunos já manusearam módulos 

multicubos em ambientes e com recursos variados, com os cubos de madeira e com o 

aplicativo computacional “Multicubos Virtuais”. Também produziram, à mão livre e 

utilizando as redes pontilhadas, representações planas das construções. Assim, o objetivo 

da questão é verificar o desenvolvimento da habilidade dos alunos em ler e interpretar as 

representações planas, após a implementação da sequência instrucional proposta.   

Resultados da Questão 6:  

 Os dados coletados são apresentados na Tabela 17. 

Nº de caixas Nº de alunos 

8 4 

9 8 

Tabela 17. Respostas à questão 6 do pós-teste 

Opção  Frequência 

Letra (a) 12 

Letra (b) 0 

Letra (c) 0 
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Os alunos que responderam “8 caixas” desconsideram ou não decodificaram 

corretamente as projeções ortogonais, as quais esclarecem o que se passa “por trás” do 

objeto. Consideraram que a parte de trás coincide com a parte da frente, num efeito de 

simetria. 

Notamos que, em relação ao pré-teste, o índice de acertos aumentou de 50% para 

75%, o que sugere que, das atividades de manuseios dos multicubos e com o aplicativo 

“Multicubos Virtuais”, surtiram efeitos positivos para a decodificação dos desenhos 

apresentados.  

A sétima questão (Apêndice G, p.238) apresenta o desenho de uma pirâmide de 

base quadrangular regular, no qual os ângulos retos (90º) correspondentes aos quatro 

vértices do quadrado da base já estão indicados. O desenho também traz traçados 

segmentos representativos da altura da pirâmide, de uma diagonal da base, do apótema da 

pirâmide e do apótema da base. É, então, solicitado aos alunos que acrescentem o símbolo 

(   ) de perpendicularidade onde são formados outros ângulos de 90º e explicitem entre 

quais segmentos isso ocorre. Essa questão foi acrescentada ao pós-teste com o objetivo de 

avaliar a capacidade de percepção de perpendicularidade entre alguns elementos da 

pirâmide de base quadrada, após a implementação de atividades correlatas ao tema. Nossa 

intenção era estabelecer uma relação entre a atividade 3, inspirada nas ideias de Parzysz 

(1988), na qual fizemos um diagnóstico da percepção de perpendicularidade entre as 

diagonais do quadrado, entre as diagonais da base da pirâmide quadrangular regular e entre 

a altura e as diagonais da base da mesma pirâmide, e a atividade 12, na qual os alunos 

construíram o modelo esqueleto com varetas e exploraram aspectos de perpendicularidade 

envolvendo diagonais, arestas laterais, arestas da base, apótema da pirâmide, apótema da 

base e altura. 

Resultados da Questão 7:  

Na Tabela 18 são apresentados os dados coletados. 

Elementos formadores do ângulo reto  Número de indicações  

altura e diagonal da base 5 

altura e apótema da base 11 

apótema da pirâmide e aresta da base 2 

apótema da base e aresta da base 2 

Outros 4 

Tabela 18. Respostas à questão 7 do pós-teste 
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Notamos, pelos dados apresentados na Tabela 18, que cinco dos doze participantes 

fizeram alusão à perpendicularidade entre a altura da pirâmide e a diagonal da base, 

enquanto que na atividade 3, seis participantes afirmaram a existência essa 

perpendicularidade. Por outro lado, verificamos que onze alunos confirmaram a 

perpendicularidade entre a altura da pirâmide e o apótema da base.  

Os resultados sugerem que a convenção de tomar as bordas da folha de papel como 

referência (PARZYSZ, 1988) se fez presente na decodificação do desenho, uma vez que, 

no desenho apresentado na questão, o segmento representativo da altura é paralelo às 

bordas laterais da folha e o segmento representativo do apótema da base é paralelo às 

bordas superior e inferior. Além disso, também verificamos a preponderância do “polo do 

visto” sobre o “polo do sabido” (PARZYSZ, 1988), uma vez que o desenho representativo 

do ângulo formado entre a altura e o apótema da base realmente tem 90º, ao passo que 

entre os demais elementos, o que se vê no desenho são ângulos diferentes de 90º.  

Observando o resultado do pós-teste, verificamos que não alcançamos plenamente 

nossos objetivos no desenvolvimento da Atividade 12, elaborada com o intuito de que os 

alunos percebessem a perpendicularidade entre os elementos da pirâmide tratados na 

questão. Para essa situação, mesmo depois da realização da atividade com o material 

manuseável, o “polo do visto” continuou prevalecendo sobre o “polo do sabido” durante a 

decodificação do desenho, ou seja, os alunos continuaram tomando características da 

representação plana como sendo as propriedades do próprio objeto 3D (PARZYSZ, 1988).  

 

4.3. Do pré-teste para o pós-teste: algumas considerações 

 

Os resultados do pós-teste demonstram que, de um modo geral, os alunos 

apresentaram evolução nos quesitos avaliados. Na primeira questão, itens (c) e (e), os 

alunos responderam com maior clareza e objetividade qual a função das linhas tracejadas 

em um desenho representativo de um objeto 3D e todos os alunos conseguiram responder a 

questão, enquanto no pré-teste, três não deram resposta ao questionamento. Ainda 

comparando com o pré-teste, verificamos também que um número maior de alunos 

respondeu corretamente qual é o número de faces do sólido. 

Na segunda questão, onze alunos produziram um desenho completamente 

satisfatório do objeto 3D apresentado, enquanto no pré-teste, apenas quatro alunos o 

fizeram. 
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Na terceira questão, oito alunos responderam corretamente qual é o número de 

vértices, arestas e faces do objeto representado no desenho, ao passo que no pré-teste, 

apenas um aluno conseguiu dar a resposta completamente correta. Outro aspecto que se 

aponta é que, enquanto no pré-teste três alunos não responderam a questão, no pós-teste 

nenhum aluno deixou a pergunta sem resposta. 

Na quarta questão, dois terços dos alunos escolheram corretamente o desenho que 

melhor representa o objeto 3D apresentado na fotografia e na quinta questão, todos os 

alunos fizeram a escolha correta. Na sexta questão, 75% dos alunos responderam 

corretamente qual é o número de cubos presentes na pilha, enquanto, no pré-teste, esse 

índice foi de 50%.        

Na sétima questão, apesar de não termos alcançado o resultado esperado, podemos 

pontuar aspectos positivos, pois nenhum dos possíveis ângulos de 90º, formados entre os 

elementos da pirâmide, deixou de ser citado.  

Constatamos, pois, um avanço na capacidade de produzir, ler e interpretar 

representações planas de figuras espaciais. Verificamos também um avanço no uso de um 

vocabulário mais adequado para a Geometria Espacial. 

As questões 4, 5 e 7 não foram propostas no pré-teste. O intuito em propô-las no 

pós-teste era avaliar a própria sequência instrucional desenvolvida durante o experimento. 
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CAPÍTULO 5 – O estudo de dois casos: Descrição das atividades, apresentação e 

análise dos resultados 

 

 

 

 

 Este capítulo traz a descrição da proposta de ensino, a apresentação dos dados 

coletados e a análise dos resultados. Para efeito de objetividade, apresentamos as 

atividades com alguns recortes e simplificações. No entanto, todas elas são apresentadas, 

na íntegra, no Apêndice C (p.210). Com os dados obtidos, procuramos, entre outras coisas, 

identificar situações de representações de figuras geométricas espaciais em dois aspectos 

diferentes: da representação bidimensional para a representação tridimensional e da 

representação tridimensional para a representação bidimensional. 

 Os resultados das atividades 1, 2 e 3 foram analisados considerando todos os 

alunos. Para as demais atividades, selecionamos os alunos Túlio e Natália para 

acompanhamento e maior aprofundamento nas análises, sempre que possível. A escolha foi 

feita levando em consideração que tínhamos dois grupos bastante distintos entre os 

participantes: o primeiro grupo, formado por cinco alunos (Ronaldo, Luffy, Fernanda, 

Cacá e Henrique) que, desde o início, já mostravam maior facilidade para lidar com as 

representações planas dos objetos 3D e certo domínio sobre as mesmas, e o segundo grupo, 

constituído por sete alunos (Anita, Carol, Túlio, Natália, Elena, Cássia e Lilian), que 

demonstravam dificuldades no trato com os desenhos dos mesmos objetos. Assim, 

escolhemos Natália e Túlio, entre os alunos do segundo grupo, considerando a frequência 

ao curso. Além disso, também levamos em consideração a riqueza das contribuições 

observadas nos dados coletados, seus questionamentos, declarações e evolução de seus 

desenhos.  

 As atividades 1, 2 e 3 tiveram uma análise geral para todos os alunos, tendo em 

vista os objetivos de cada uma. A atividade 1 teve como objetivo identificar quais seriam 

as impressões que a palavra Geometria causaria nos alunos - se haveria destaque para a 

Geometria Espacial ou para a Geometria Plana – e a partir de então iniciar uma atividade 

de desenho livre, verificando o tipo de desenho que os alunos produziam antes da 

sequência de atividades. Os objetivos das atividades 2 e 3 eram, respectivamente, verificar 

se nossos resultados coincidiam com os resultados obtidos por Parzysz (1988) e verificar 

se as conjecturas de Parzysz (1988) se aplicavam ao nosso contexto de estudo.  
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As atividades da proposta de trabalho foram desenvolvidas individualmente, em 

dupla, em trio ou coletivamente, conforme suas especificidades. As formações não foram 

fixas e podiam variar de uma atividade para outra, ao longo de todo o experimento. 

As atividades foram elaboradas tendo três focos específicos: 

 A utilização de materiais manuseáveis para a construção de modelos tridimensionais 

de sólidos geométricos. 

 A utilização de softwares educacionais de Geometria. 

 A produção e interpretação de desenhos representativos dos corpos geométricos 

tridimensionais, em ambiente lápis e papel. 

 Para apresentação e descrição das atividades, alguns agrupamentos foram 

realizados por proximidade de objetivos e do referencial teórico norteador adotado para a 

concepção e elaboração das atividades e para a análise dos resultados.  

Apresentamos, no Quadro 6, a síntese dos objetivos das atividades descritas no 

presente capítulo. 

 

Atividade Objetivos 

Atividade 1 

- 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 desenhos 

de objetos 3D em atividade de desenho livre. 

Atividade 2 - analisar como os alunos gerenciam as relações entre o visto e o sabido 

na interpretação do desenho de um objeto 3D representado no plano. 

Atividade 3 

- 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. 

- analisar como os alunos gerenciam as relações entre o visto e o sabido 

na interpretação de um desenho de um objeto 3D representado no plano. 

Atividade 4, 5 e 16 

- observar os processos de codificação (atividade 4) e decodificação 

(atividade 5) das representações planas de alguns sólidos geométricos, 

verificando como os alunos desenham e reconhecem tais objetos através 

da exploração tátil. 

- verificar, através da exploração tátil, se houve progresso, ou não, das  

imagens mentais construídas após a realização da sequência de 

atividades propostas durante o curso (atividade 16). 
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Continuação... 

Atividade 6, 7 e 15 

- 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 (1998a).  

- verificar, segundo Mitchelmore (1980), a quais tipos de desenhos os 

alunos recorrem para representar o módulo multicubo, um tipo de objeto 

3D não convencional.  

- verificar se os alunos interpretavam corretamente a codificação feita 

pelo colega, segundo Parzysz (1988). 

- possibilitar a utilização do recurso informático para produção dos 

desenhos em perspectiva paralela e em projeção ortogonal, utilizando 

redes pontilhadas triangulares e quadriculadas. 

Atividade 8 

- proporcionar ao aluno 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 e classificá-los em poliedros e não poliedros (corpos redondos). 

Atividade 9 

- 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, já em processo de construção 

pelos alunos.  

Atividade 10 

- compreender a constituição dos objetos geométricos, a partir de suas 

representações planas (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.     

Atividade 11 - formalizar aspectos relacionados aos atributos dos sólidos geométricos, 

já trabalhados em outros momentos de maneira mais intuitiva.  

Atividade 12 

- auxiliar no desenvolvimento das habilidades de decodificação (leitura, 

interpretação e compreensão) das representações gráficas presentes em 

livros e utilizadas pelos professores para demonstrar as fórmulas de 

cálculo de áreas de superfícies, volumes e diagonais de sólidos 

geométricos.  

 - estabelecer relações e fórmulas geométricas, como decorrência de um 

processo de observação e análise das características e propriedades dos 

sólidos ou suas de partes. 

Atividade 13 

- oportunizar a visualização de representações planas dinâmicas de 

poliedros, através do software Poly.  

- estabelecer o trânsito pelas geometrias: concreta (G0) e espaço-gráfica 

(G1), segundo Parzysz (2006), através da construção de modelos 

esqueletos de poliedros de Platão e a produção dos respectivos desenhos.  

Atividade 14 

- verificar a evolução e domínio das representações bidimensionais de 

figuras 3D, por parte dos alunos, assim como do significado das linhas 

cheias e das linhas tracejadas em um desenho em perspectiva. 

Quadro 6. Objetivos das atividades 
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5.1. Atividade 1 

 

ATIVIDADE 1 

Aluno (a) : _______________________________________________________________ 

 

1º) Solicitamos, oralmente, a cada aluno que escrevesse a primeira palavra que lhes viesse à mente ao 

ouvir a palavra GEOMETRIA.  

2º) Depois solicitamos aos alunos que fizessem um desenho que ilustrasse aquela palavra. 

Quadro 7. Atividade 1 

Essa atividade foi aplicada antes mesmo do pré-teste. Nesse primeiro contato, 

pretendíamos identificar quais são as impressões que a palavra Geometria causa nos alunos 

- se há o destaque para Geometria Espacial ou Geometria Plana – e já iniciar uma atividade 

de desenho livre, observando se os alunos utilizam algum tipo de perspectiva em desenhos 

de objetos 3D. Acreditávamos, caso esses desenhos fossem feitos, que a perspectiva usada 

seria a cavaleira, por dois motivos principais: a influência da bordas da folha como 

referência para o desenho e presença de uma convenção usualmente aplicada aos desenhos 

de objetos 3D. 

Resultados da atividade 1: 

Nessa atividade os alunos escrevem a palavra que lhes vem à mente quando ouvem 

a palavra Geometria e depois fazem um desenho que a ilustre. 

  

Palavras Nº de vezes Desenhos ilustrativos Quantidade 

Figuras 3 prisma triangular 1 

cubo 1 

triângulo 1 

Desenhos 3 paralelepípedo 2 

triângulo 1 

Triângulo 3 triângulo 3 

Espaço 1 triângulo, retângulo, circunferência 1 

Egito 1 pirâmide quadrangular 1 

Matemática (cálculos) 1 cubo 1 

Tabela 19. Resultados da atividade 1 

  

Observando a Tabela 19, constatamos que 50% dos desenhos se referem à 

Geometria Plana (Figura 25-a) e 50%, à Geometria Espacial. Conforme era nossa 

expectativa, todos os seis desenhos representativos da Geometria 3D foram realizados em 
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perspectiva paralela, dentre os quais, cinco foram representados em perspectiva cavaleira 

(Figura 25-b) e um representado em perspectiva axonométrica (Figura 25-c). Esses dados 

confirmam os resultados de Parzysz (1991), os quais mostram que há um domínio da 

perspectiva paralela e, mais especificamente, da perspectiva cavaleira, nas representações 

gráficas utilizadas na Geometria Espacial, ainda que não suficientes para demonstrar um 

domínio de técnicas de perspectiva. 

Figura 25. Exemplos de desenhos feitos na atividade 1 

 

Acreditamos que a maioria dos alunos tenha optado pela perspectiva cavaleira 

devido a convenções gráficas, encontradas nos livros e nas exposições dos professores ou 

pela relativa facilidade de execução desse tipo de perspectiva, no caso dos sólidos 

geométricos por eles escolhidos, nos quais as bordas da folha servem como referência para 

o desenho. Acreditamos também que a perspectiva cavaleira tenha sido a mais usada por 

produzir representações que coincidem com figuras usuais, próximas de imagens 

perceptivas e também ser um tipo de projeção que possibilita a explicitação de 

propriedades geométricas da figura consideradas importantes, como, por exemplo, a 

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

perspectiva cavaleira estabelece certo equilíbrio entre o que se vê e o que se sabe sobre o 

objeto (PARZYSZ, 1988, 1991). 

Durante a atividade, alguns alunos ficaram acanhados ao fazerem os desenhos. 

Houve, por exemplo, a pergunta: “A gente vai ter que mostrar para os outros?”. Esse fato 

explicita a pouca intimidade de alguns alunos com o desenho e, também, que desenhar não 

faz parte das tarefas normalmente realizadas e aceitas por eles.  

 

 

 

  
 

(a) desenho de Túlio (b) desenho de Lilian  

(perspectiva cavaleira) 

(c) desenho de Cássia 

(perspectiva axonométrica) 
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5.2. Atividades 2 e 3 

As atividades 2 e 3 baseiam-se nos estudos de Parzysz (1988), já apresentados no 

Capítulo 2 do presente trabalho. Essas atividades visam a colocar em evidência as 

conseqüências das convenções e tipos de representações na leitura de desenhos espaciais 

pelos alunos.  

Assim como Parzysz (1988), nosso trabalho está, especialmente, interessado na 

interpretação e na leitura do desenho de uma situação espacial, que pode ser influenciado 

por representações estereotipadas usadas de um modo implícito no ensino de Geometria 

Espacial. Por um lado, a leitura de um desenho vai depender das propriedades geométricas 

e convenções disponíveis ao aluno e, por outro, de uma leitura de caráter perceptivo, ou 

seja, envolvendo os polos do sabido e do visto. O objetivo de utilizar as duas atividades em 

nossa pesquisa é estudar como os alunos gerenciam as relações entre o “visto” e o “sabido” 

na interpretação de um desenho de um objeto 3D representado no plano. 

Nos exercícios propostos aos alunos, estes deveriam responder a perguntas relativas 

a um dado desenho. Além disso, cada uma das respostas deveria ser justificada, para que se 

permitisse a interpretação das mesmas. Adotamos a formação de duplas e trios, pois 

acreditávamos que da atividade suscitariam ricas discussões, auxiliando inclusive em nossa 

compreensão da interpretação feita pelos alunos. O próprio formato do trabalho em 

parceria já propicia a verbalização, a definição de critérios e a elaboração de argumentos. 

 

ATIVIDADE 2 

O desenho abaixo representa um plano, α, e três pontos, A, B e C, no espaço. 

Considerando o desenho, responda: 

a) O ponto A pertence ao plano α?      

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) o desenho não permite decidir 

Justifique sua resposta. 

 

b) O ponto B pertence ao plano α?      

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) o desenho não permite decidir 

Justifique sua resposta. 

 

c) O ponto C pertence ao plano α?      

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) o desenho não permite decidir 

       Justifique sua resposta. 

Quadro 8. Atividade 2 
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A atividade 2 foi adaptada da pesquisa realizada por Parzysz (1988) e seu objetivo é 

a decodificação de uma situação espacial. O desenho indicado representa um plano, α, e 

três pontos, A, B e C, no espaço. Os alunos deveriam discutir a pertinência desses pontos 

ao plano α. 

Para execução da tarefa, formamos quatro duplas e um trio, somando, assim, um 

total de cinco protocolos a serem considerados para análise. As discussões foram calorosas, 

com muitas opiniões e discordâncias entre os pares até chegarem a um consenso. 

 

 Pertence ao plano α.? 

 sim não O desenho não 

permite decidir 

Ponto A 5 0 0 

Ponto B 1 3 1 

Ponto C 1 3 1 

Tabela 20. Resultados da atividade 2 

 

Todos os alunos consideraram que o ponto A pertence ao plano α e não tiveram 

dúvidas em afirmar a pertinência. Todas as justificativas dadas fazem referência ao fato de 

o ponto A estar “dentro” do quadrilátero representativo do plano. 

Três grupos, mantendo a mesma conotação para o plano delimitado pelas linhas do 

quadrilátero, responderam que os pontos B e C não pertencem ao plano  α, pois, segundo 

eles, esses pontos estão fora do desenho do plano.  A dupla que respondeu que os pontos B 

e C pertencem ao plano α, desenhou um paralelepípedo oblíquo (Figura 26-a), a partir do 

quadrilátero representativo do plano α e concluiu, durante suas discussões, que os pontos 

A, B e C estariam, respectivamente, nas faces frontal, superior e lateral do paralelepípedo 

e, assim, todos pertenceriam ao plano α. O último grupo respondeu que o desenho não 

permite decidir se os ponto B e C pertencem ao plano α, pois se levassem em consideração 

“apenas” o plano representado pelo quadrilátero, diriam que os pontos B e C não 

pertencem ao plano α , porque estão fora do desenho. Porém, se fizessem o desenho de um 

paralelepípedo, a partir do paralelogramo (Figura 26-b), como fez a dupla anteriormente 

citada, os pontos B e C pertenceriam ao plano α. Podemos notar que os dois últimos grupos 

consideraram as superfícies do sólido desenhado como sendo um mesmo plano. Assim, 

embora o último grupo tenha respondido corretamente que o desenho não permite decidir a 

pertinência dos pontos ao plano, verificamos que não é pelo predomínio do polo do sabido, 
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mas sim pela dupla interpretação que fizeram da situação, utilizando predominantemente o 

polo do visto.   

 

  

(a) Protocolo de Fernanda e Henrique (b) Protocolo de Cacá e Luffy 

Figura 26. Exemplos de respostas dadas - atividade 2 

 

Verificamos que a maioria das justificativas expressa que, para os alunos, o plano é 

reduzido ao polígono que o representa. As respostas mostram a delimitação do espaço 

interior do polígono como sendo o plano representado - tipo de resposta referente ao polo 

do visto. Entretanto, para os dois últimos grupos, embora não se concretize o polo do 

sabido, percebemos que há uma tendência em “escapar” do polo do visto. As discussões 

foram ricas e, apesar de os alunos não conseguirem responder de forma completamente 

satisfatória, destacamos momentos em que surgem apontamentos que indicam boas 

interpretações espaciais da situação. Tentando ilustrar essa afirmação, trazemos, no Quadro 

9, um trecho da discussão entre Fernanda e Henrique, quando discutem a pertinência do 

ponto C ao plano α. Analisando o desenho feito por Henrique (2º desenho da Figura 26-a), 

inicialmente respondem que o ponto C pertence ao plano α e iniciam a discussão:       
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1. Fernanda: “Mas qual é a pergunta?”  

2. Henrique: “Este ponto está neste aqui, oh”, mostrando o contorno do quadrilátero representativo do 

plano α. 

3. Fernanda: “Mas se fizer um outro aqui de fundo...” , mostrando a face posterior do objeto 3D, “...ele 

vai estar no outro plano, só que os três vão estar no mesmo... Aí depende do jeito que desenhar.” 

[...] 

4. Henrique: “Mas a pergunta é se está nesse quadrado... nesse paralelogramo aqui, oh”, mostrando o 

quadrilátero representativo de α. “Se fizer outro aqui, não vai ser α, não.” 

5. Fernanda: “ Aí a resposta ia ser outra.” 

Ficam um tempo observando o desenho. 

6. Fernanda: “Aqui também não está falando que o ponto A está dentro desse aqui”, mostrando o plano α 

“Pode estar no outro lá do fundo.” 

7. Henrique: “Então!” 

8. Fernanda: “Então... pertence ou não pertence?” 

9. Henrique: “Não sei... Ou todos pertencem ou todos não pertencem.”  

Novamente ficam calados por um tempo, analisando o desenho. 

10.Fernanda: “Se estiver como esse daqui, vai estar todos nesse daqui, todos nesse do fundo... de trás. Se 

for no da frente, vai estar só o A... e nenhum vai estar no α... E agora?” 

[...] 

11. Henrique: “Ah, deixa assim mesmo.” 

Quadro 9. Discussão sobre a pertinência do ponto C ao plano α 

 

Podemos perceber, na linha 6, que, contradizendo a resposta dada no item (a), 

quando afirmaram que o ponto A pertence ao plano α, pois está dentro dele, Fernanda 

percebe que, na verdade, essa afirmação não pode ser feita (polo do sabido). Entretanto, o 

que vê no desenho acaba tendo maior influência sobre as respostas dadas.     

Diferentemente do que sugere Parzysz (1988), não percebemos a influência da 

horizontalidade, visto que entre os pontos B e C, o ponto C não foi mais apontado do que B 

como pertencente ao plano α. Entretanto, nosso resultado coincide com os resultados 

encontrados pelo autor no que diz respeito à preponderância do polo do visto sobre o polo 

do sabido.  

ATIVIDADE 3 

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 representam segmentos perpendiculares? 

   (  ) sim      (  ) não      (  ) não sei               Justifique sua resposta 

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

   (  ) sim     (  ) não      (  ) não sei                Justifique sua resposta 

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

  (  ) sim     (  ) não       (  ) não sei                Justifique sua resposta 

Quadro 10. Atividade 3 
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Essa atividade foi elaborada por nós, baseando-se nas ideias de Parzysz (1988). Sua 

elaboração, aplicação e análise tiveram por objetivo verificar a veracidade das conjecturas 

levantadas por Parzysz (1988) a respeito da perda de informações dos objetos geométricos 

ao se mover de um nível de representação para outro mais elevado em nosso contexto de 

pesquisa, além de verificar como os alunos, em nossa pesquisa, gerenciam as relações entre 

o visto e o sabido na interpretação de um desenho de um objeto 3D representado no plano. 

Entretanto, ampliamos as discussões de Parzysz (1988), acrescentando o questionamento 

sobre a perpendicularidade das diagonais da base da pirâmide (item b), aspecto não tratado 

pelo autor.   

O objetivo dessa atividade de decodificação é saber 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. Assim como Parzysz (1988), também 

acreditamos que seja mais fácil a percepção de perpendicularidade no primeiro caso (a) do 

que no segundo (b). 

Para execução da tarefa, formamos três duplas e um trio, somando, assim, um total 

de quatro protocolos a serem considerados para análise. Assim como na atividade anterior, 

as respostas não foram imediatas e surgiram várias discussões entre os pares.  

 

Resultados da atividade 3 

 

 Há perpendicularidade entre: 

 sim Não não sei 

As diagonais do quadrado 

(segmentos AC e BD)  

4 0 0 

As diagonais da base da 

pirâmide (segmentos EG e FH) 

4 0 0 

A altura e as diagonais da base 

da pirâmide (o segmentos VO  e 

segmentos EG e FH  

2 2 0 

Tabela 21: Resultados da atividade 3 

 

Todos os alunos responderam “sim” para a 1ª pergunta, relativa à 

perpendicularidade das diagonais do quadrado. Entretanto, a constatação de que as 

diagonais do quadrado são perpendiculares não era tão clara para os alunos como 
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imaginávamos. Duas duplas inicialmente responderam que as diagonais não são 

perpendiculares. 

 Na primeira dupla, os alunos começaram desenhando o símbolo de 

perpendicularidade (   ) nos quatro cantos do quadrado e o símbolo  usado para destacar 

ângulos quaisquer  (    )  nos quatro ângulos definidos pela interseção das diagonais. 

Transcrevemos no Quadro 11 um trecho da discussão entre Henrique e Fernanda: 

 

Henrique: “Aqui não tem 90º, não”, apontando o desenho no ponto de interseção entre as diagonais. 

Fernanda: “Por que não? Olha assim...”, virando a folha de forma que uma diagonal ficasse paralela às 

margens superior e inferior da folha e a outra, paralela às margens laterais da folha. “Se for olhar ele 

assim, tem sim”. 

Henrique: “Como?” 

Fernanda: “Olha aqui, oh”, apaga o desenho feito anteriormente e desenha quatro símbolos de 

perpendicularidade (     )  nos ângulos determinados pela interseção das diagonais. “É a mesma coisa que 

eu tivesse feito...” e faz, em um espaço em branco na parte superior da folha, um desenho com uma linha 

paralela às bordas superior e inferior da folha e outra, paralela às bordas laterais da folha. “... É a mesma 

coisa, só que ele tá deitadinho aí.” 

Quadro 11. Discussão sobre a perpendicularidade entre as diagonais do quadrado 

 

Figura 27. Desenho feito por Fernanda 

  Ao final da discussão, Henrique concorda com Fernanda. Respondem “sim” para a 

pergunta e justificam a resposta afirmando que os segmentos AC e BD são perpendiculares 

porque formam ângulo de 90º. 

Na segunda dupla, as alunas Lilian e Cássia, começam tentando esboçar um 

desenho daquilo que elas compreendem como sendo o desenho de dois segmentos 

perpendiculares. A Figura 28-a traz o desenho feito por Cássia. Destacamos em azul, na 

Figura 28-b, o desenho a que nos referimos. Cássia faz o desenho e diz “tem que ser uma 

reta assim...” (mostrando a linha vertical, paralela às bordas laterais da folha de papel) “...e 

outra assim.” (mostrando a linha horizontal, paralela às bordas superior e inferior da folha 

de papel). Ao compararem a posição do desenho feito por elas com a posição do desenho 
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proposto na atividade, concluem que as diagonais AC e BD do quadrado não são 

perpendiculares. 

          

  (a)                                                            (b) 

Figura 28. Protocolo dos desenhos de Cássia 

 

Entretanto, alternativa surge quando Cássia afirma “mas aqui dá 90º, né?...”, 

apontando para um dos quatro ângulos formados pela interseção das diagonais do quadrado 

e continua dizendo “...90º, 180º, 270º, 360º. Então os quatro ângulos aqui são iguais.”  

Assim, elas retomam a questão e mudam a resposta para “sim” e justificam que “sim, 

porque as retas se encontram num determinado ponto O,  formando ângulos de 90º.” 

 Nas discussões travadas pelas duas duplas citadas, podemos perceber que 

inicialmente prevalece o “polo do visto” (PARZYSZ, 1988), influenciado por convenções 

de representações, como por exemplo, a frequente presença de desenhos em que pelo 

menos um dos segmentos é “horizontal”, isto é, um dos segmentos é paralelo às bordas 

superior e inferior da folha de papel. Posteriormente, suscita o “polo do sabido”, quando 

percebem que, independentemente da posição do desenho do quadrado, as diagonais AC e 

BD formam ângulos de 90º entre si. 

Quanto às outras duas duplas, não tiveram dúvidas em responder “sim” à pergunta. 

As justificativas apresentadas foram: “porque as retas se encontram em um determinado 

ponto, formando ângulo de 90º” e “pois de qualquer maneira que se olhar para o desenho 

você verá ângulos de 90º”. Percebemos que essas duas duplas respaldaram-se no “polo do 

sabido” e no “polo do visto”, respectivamente. 

O fato de a representação do quadrado assemelhar-se à figura geométrica, 

mantendo sua dimensão (2D), isto é, a representação próxima do quadrado no desenho (a), 

pode ter favorecido o acerto na 1ª questão. Notamos a dificuldade dos alunos em utilizar 

corretamente termos apropriados ao estudo da Geometria ao substituírem, em suas falas e 

registros escritos, segmentos por retas. 



115 

 

Quanto à 2ª questão, relativa à perpendicularidade entre as diagonais da base da 

pirâmide, todos os alunos responderam “sim”. Entretanto, duas duplas responderam “não” 

e uma dupla marcou “não” e “não sei” antes de se decidirem pelo “sim”. O trio Cacá, 

Anita e Luffy marcou apenas o “sim”, porém só depois de uma longa discussão: 

 

Cacá: “Olha o tamanhozinho do ângulo que tá aqui”, apontando o ângulo HOE ˆ .  

Luffy: “É justamente aquele negócio... depende de onde você olhar.” 

Cacá: “Então. Mas se ele fosse um sólido (se referindo a um modelo concreto) e se eu virasse ele assim de 

cabeça pra baixo (gesticulando com as mãos) eu ia ver igualzinho aqui oh (mostrando o desenho (a), do 

quadrado). Eu acho que é a mesma coisa.” 

Luffy: “Então vão marcar sim.” 

Anita: “Mas só que essa parte aqui (mostrando o ângulo HOE ˆ ) é bem menor que a outra (mostrando o 

ângulo HOG ˆ ).” 

Cacá: “Não! Mas isso daqui é uma pirâmide e a base de uma pirâmide... ela é quadrada.” 

Anita: “Ah, então é!” 

Cacá: “Qual é a sua opinião, Luffy?  

[...] 

Cacá: “O desenho tá mostrando que ela é quadrada.” 

Luffy: “Então a figura tá virada assim? (gesticulando com as mãos)” 

Cacá: “É. Ela só tá virada... num ângulo de... trinta?” 

Luffy: “É mais ou menos isso.” 

Cacá: “Trinta graus?” 

Luffy: “Eu acho também. Acho que essa daqui (apontando o desenho (b)) é provavelmente o fundo dessa 

(apontando o desenho (a)).” 

Cacá: “É o fundo! Isso que eu também achei.” 

Luffy: “Então vamo marcar que sim.” 

Quadro 12. Discussão sobre a perpendicularidade entre as diagonais da base da pirâmide 

 

 Percebemos que inicialmente ocorre forte apelo ao polo do visto e, após a discussão 

travada, acaba predominando o polo do sabido.  

Para a 3ª pergunta, relativa à perpendicularidade entre a altura e as diagonais da 

base, verificamos que 50% responderam “não” e 50% responderam “sim”. Podemos 

verificar que ao se tratar do segmento VO (altura da pirâmide) os alunos tiveram 

dificuldade em perceber a perpendicularidade em relação às diagonais da base, fato que 

pode ser explicado pela perda de informação dos objetos geométricos ao se mover de um 

nível de representação para outro mais elevado (PARZYSZ, 1988).  

Ao justificar a resposta, uma dupla escreveu: “Não, porque o segmento VO quando 

se encontra com o segmento EG e FH não formam ângulo de 90 graus, totalizando com 

ângulo de 90 graus dá-se o total 450º o que não acontece, sabendo que o total deve dar 

360º, que seria uma circunferência completa.” Notamos neste trecho, que os alunos 

pensaram os três segmentos, EG, FH e VO, sobre um mesmo plano, pois somaram os 

quatro ângulos de 90º formados pelas diagonais do quadrado da base com um provável 
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valor de 90º formado entre os segmentos VO e os segmentos EG e FH, daí resultando 450º. 

Não aconteceu a percepção da tridimensionalidade da figura. Assim, como apontado por 

Parzysz (1988), os alunos fizeram a leitura do desenho considerando as propriedades do 

desenho como as próprias propriedades do objeto. Percebemos o conflito entre o que se 

“vê” (polo do visto) e o que se “sabe” (polo do sabido).  

Os resultados obtidos na atividade vêm ao encontro de nossas expectativas, ou seja, 

constatamos maior facilidade dos alunos para perceber a perpendicularidade entre as 

diagonais do quadrado do que a perpendicularidade entre as diagonais da base da pirâmide 

ou entre a altura e as diagonais da base da pirâmide. Acreditamos que isso se deve ao fato 

de que no primeiro caso (a) o desenho é uma representação próxima da figura plana 

quadrada. Não há choques entre os polos do sabido e do visto. Já a segunda situação traz 

uma representação distante da figura espacial pirâmide. Nesse caso, são maiores as chances 

de ocorrer o embate entre os dois polos. Segundo Parzysz (1988), há uma maior perda de 

informações a respeito do objeto teórico nas representações distantes do que nas 

representações próximas, o que justifica maior dificuldade dos alunos em encontrar, a 

partir do desenho, algumas propriedades do objeto 3D propriamente dito.  

Estes resultados corroboram as ideias de Parzysz (1988) ao explicitarem a 

deficiência dos estudantes em encontrar as propriedades da figura 3D, representada no 

plano. Percebemos falhas no processo de decodificação do desenho.  

 

5.3. Atividades 4, 5 e 16  

Lembramos que a partir do presente item, faremos, na medida do possível, o 

acompanhamento das atividades desenvolvidas por Túlio e Natália, como já exposto no 

início deste capítulo. 

Para efeito de análise, agrupamos as atividades 4, 5 e 16, correspondentes às 

atividades de Percepção Estereognóstica. As atividades 4 e 5 foram realizadas no início e a 

atividade 16, no penúltimo dia do experimento. 

As três atividades são de percepção tátil, inspiradas no estudo de Piaget e Inhelder 

(1993), intitulado “A intuição das formas (Percepção estereognóstica)”, envolvendo 

sujeitos de dois a sete anos. Adaptamos a atividade ao nosso contexto, de alunos com 16 a 

18 anos, utilizando sólidos geométricos (cubo, paralelepípedo, prisma triangular, pirâmide 

de base quadrada e cilindro). O objetivo das atividades é observar os processos envolvidos 

na representação plana desses objetos, verificando como os alunos desenham e reconhecem 

os objetos a partir da exploração tátil. 
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Piaget e Inhelder (1993), em suas entrevistas aos participantes da pesquisa, 

argumentavam sobre o que a criança produzia, questionavam a resposta dela, visando, sob 

um enfoque psicológico, à construção do conhecimento pela investigação das operações do 

pensamento. Em contrapartida, não temos a intenção de fazer essa abordagem em nosso 

estudo. Como dito no parágrafo anterior, focamos nossa atenção na observação e análise 

das representações planas dos objetos 3D. Para análise dos resultados, adotaremos como 

aportes teóricos as ideias de Parzysz (1988) e, mais especificamente, os critérios de 

estágios de desenvolvimento representacional, sugeridos por Mitchelmore (1980).  

 

ATIVIDADE 4 

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.   

 1. Nome do objeto: __________________________ 2. Nome do objeto: ________________________ 

 

 

Quadro 13. Atividade 4 

 

 Cada aluno, individualmente, foi convidado a tocar, sem ver, cinco sólidos 

geométricos (cubo, paralelepípedo, prisma triangular, pirâmide quadrangular regular e 

cilindro), um de cada vez. Para isso confeccionamos caixas com orifícios através dos quais 

as mãos podem ser introduzidas, sem que os objetos contidos em seu interior sejam vistos 

(Figura 29-a). 

 Depois de explorar apenas com o tato os sólidos apresentados, o aluno deveria fazer 

o desenho representativo de cada um deles e escrever o nome do objeto.   

As atividades 4, 5 e 16 foram realizadas na “Sala de Recursos”, com três alunos de 

cada vez. As “caixas-surpresa” – maneira como os alunos se referiam a elas - foram 

colocadas em mesas distintas e dispostas de tal forma que os alunos ficavam de costas um 

para o outro. Assim, se manteve o distanciamento entre eles.  

Para o desenvolvimento da atividade, utilizamos quatro modelos geométricos de 

casca (KALEFF, 2003) confeccionados em papel cartão - paralelepípedo, cubo, pirâmide 

de base quadrada, prisma triangular - e um cilindro de madeira (Figura 29-b). Escolhemos 

esses objetos por serem os mesmos utilizados por Mitchelmore (1980) em suas pesquisas e 

por tomarmos os critérios de desenvolvimento representacional, sugeridos pelo autor, 

como referencial em nossas análises.  
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(a)                                                                     (b)  

Figura 29. Caixa e corpos geométricos 3D utilizados na atividade de percepção tátil 

 

Aplicamos essa atividade duas vezes, uma no início e outra no final do curso. Ao 

repetir a atividade, esperávamos tirar conclusões sobre as possíveis contribuições trazidas 

pelo uso de materiais manuseáveis e recursos didáticos, utilizados ao longo do 

experimento, para a formação das imagens mentais. 

 

Resultados da atividade 4 

1. Resultados de Túlio 

Usando os critérios de Mitchelmore (1980) para avaliação de desenhos típicos dos 

estágios de desenvolvimento representacional, verificamos que os desenhos de Túlio se 

enquadram em diferentes estágios.  

 

Figura 30. Protocolo dos desenhos de Túlio – atividade 4 
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As representações planas do paralelepípedo e do cubo feitas por Túlio inserem-se 

no Estágio 3A, que corresponde ao Estágio Pré-Realista. Os desenhos mostram tentativas 

de representar os corpos 3D de uma maneira realista e dotá-los de profundidade, mas vê-se 

que Túlio não o consegue plenamente. Nas gravações são registradas tentativas de 

aperfeiçoar o desenho. Por mais de uma vez, ao representar o paralelepípedo, Túlio apaga 

o desenho, principalmente na região destacada na Figura 31, mas acaba repetindo o mesmo 

desenho. Acreditamos que ele não tenha encontrado uma maneira de demonstrar, 

efetivamente, a profundidade da figura. O paralelepípedo e o cubo foram os sólidos aos 

que Túlio menos tempo se ateve fazendo a exploração. Acreditamos que isso se deve ao 

fato de que vários objetos do dia a dia possuem essas formas ou, em outras palavras, as 

imagens desses objetos já estão melhor estruturadas em sua mente.  

 

  

Figura 31. Região apagada diversas vezes por Túlio 

O desenho do cilindro enquadra-se no Estágio 2 – Esquemático Espacial. As faces 

do cilindro são representadas ortogonalmente e a base, que seria uma face oculta, é 

incluída no desenho. A representação ainda não consegue dar sensação de profundidade. 

Durante sua exploração tátil, Túlio passa, repetidas vezes, a ponta do dedo nas bordas 

circulares das bases e em seu desenho fica transparecida a preocupação em explicitar a 

forma circular dessas bases, o que é percebido pelo destaque dado às bases, inclusive pelo 

tamanho, e pela forma como as duas geratrizes são traçadas. Não notamos a preocupação 

de Túlio em posicionar corretamente os segmentos representativos das geratrizes. Podemos 

perceber que não é dada às bases a forma elíptica, típica em representações em perspectiva.     

A pirâmide de base quadrada é desenhada no Estágio 1, que corresponde ao Estágio 

Esquemático Plano. A figura 3D foi representada por uma de suas faces desenhada 

ortogonalmente. Não se percebe profundidade alguma na representação. Ao apalpar a 

pirâmide, Túlio faz uma exploração mais cuidadosa das faces laterais. Apenas uma vez ele 

passa as mãos na base, mas não se detém nessa exploração. Por outro lado, ele passa as 

mãos, diversas vezes, sobre as bordas dos triângulos laterais, como a lhes reconhecer a 

forma. Em determinado momento, coloca seus dedos indicadores sobre faces opostas da 
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pirâmide, como a lhes comparar as medidas. Ao fazer a representação plana do sólido 

geométrico, Túlio não consegue conferir-lhe profundidade, apaga o desenho várias vezes, 

mas acaba repetindo o mesmo traçado e comenta: “Eu sei que é mais ou menos assim, mas 

tem quatro lados.” Seu desenho acaba refletindo o foco de sua atenção: os triângulos das 

faces laterais.  

A representação do prisma triangular está em um nível de transição entre os 

Estágios 2 e 3 - Esquemático-Espacial e Pré-Realista.  Percebemos que os dois triângulos 

das bases aparecem na representação, sendo que um deles corresponde a uma face oculta e 

não deveria ser incluído no desenho. Entretanto, o desenho também apresenta a tentativa 

de mostrar a profundidade, uma vez que os triângulos das bases não são representados 

ortogonalmente. Para desenhar o prisma, durante quase todo o tempo, Túlio manteve a mão 

esquerda dentro da caixa, tocando e explorando todas as faces do objeto, enquanto, com a 

mão direita, ia fazendo o desenho. O procedimento adotado para os outros quatro objetos 

foi diferente: em um primeiro momento Túlio fazia a exploração tátil e depois desenhava.   

2. Resultados de Natália 

Os desenhos de Natália, assim como os de Túlio, enquadram-se em diferentes 

estágios de desenvolvimento representacional.  

  

Figura 32. Protocolo dos desenhos de Natália – atividade 4 
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As representações planas do paralelepípedo, do cilindro e do prisma triangular 

feitas por Natália enquadram-se no Estágio 2, Esquemático-Espacial. Notamos que Natália 

tentou, de algum modo, representar a terceira dimensão; no entanto, as representações não 

conseguem dar sensação de profundidade. Várias faces são representadas ortogonalmente e 

faces ocultas são incluídas no desenho.  Procurando fazer uma “restituição do significado” 

(PARZYSZ, 1988) da representação do paralelepípedo, podemos imaginar que Natália 

tenha pensado no retângulo de fora como a face frontal do objeto, visto de muito perto. 

Nos dois desenhos em que os cilindros são representados verticalmente, percebemos que 

não é mantido o paralelismo entre as duas geratrizes e que as bases são figuras próximas a 

uma elipse. No desenho em que o cilindro é posicionado horizontalmente, o qual Natália 

considera como o definitivo, a representação tem tendência à perspectiva paralela, que 

oferece a vantagem de conservar mais as propriedades do objeto como o paralelismo entre 

as geratrizes. Entretanto, Natália não utiliza em seu desenho a forma elíptica para 

representar as bases que, como dito anteriormente, é o procedimento típico nas 

representações em perspectiva. 

O desenho da pirâmide de base quadrada insere-se no Estágio 1, Esquemático 

Plano. A figura 3D é representada por uma de suas faces e não há nenhum esboço sequer 

de perspectiva. Observando o “X” feito no centro do desenho, percebemos que Natália até 

tentou explicitar a “ponta” (vértice) da pirâmide, mas não obteve êxito em sua produção.  

Em sua fala, Natália faz referência à sua intenção: “Eu sei que ele tem tipo quatro 

(referindo-se aos quatro triângulos laterais) ...Eu não sei desenhar aquela ponta dele... eu 

sei que ele é pontudo. Não sei se assim! Ah... deixa assim.” Podemos perceber, também, a 

preocupação em indicar o atributo número de faces laterais. 

A representação do cubo enquadra-se no Estágio 3B - Pré-Realista. O desenho já é 

uma tentativa de representar o objeto de maneira realista, sem consegui-lo plenamente. 

Percebemos que Natália não consegue explicitar o paralelismo entre as arestas.  

Notamos, durante toda a atividade, que Natália não foi tão cuidadosa quanto Túlio, 

em suas explorações. Praticamente durante todo o tempo, usou apenas uma mão para 

explorar os objetos e poucas vezes colocou a mão novamente dentro da caixa para refazer a 

exploração. Além disso, manuseou os objetos de maneira bastante geral, não se atendo a 

nenhum elemento específico, como arestas ou faces, com exceção da pirâmide, quando o 

vértice foi focado.  
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Quadro 14. Atividade 5 

A atividade 5 é continuação da atividade 4, em que os alunos devem fazer a 

exploração tátil de sólidos geométricos. Porém, nesse momento, focamos a decodificação 

enquanto no exercício anterior o foco é a codificação. 

Fixamos no quadro um painel com diversos desenhos (Apêndice D, p.232). O aluno 

deveria escolher um desenho para melhor representar o sólido que ele tocou e preencher o 

quadro acima. 

Eram dois os nossos objetivos, ao aplicar as atividades de percepção tátil. O 

primeiro objetivo era verificar o nível de desenvolvimento das imagens mentais dos sólidos 

geométricos que os alunos apresentavam. Por exemplo, ouvir ou ler a palavra 

paralelepípedo poderia não ser suficiente para o estabelecimento de relações com seu 

desenho representativo, talvez até pela falta de domínio sobre o vocabulário geométrico. 

Entretanto, a imagem mental relativa ao paralelepípedo poderia estar formada, 

independentemente desse vocabulário. A percepção tátil torna-se, então, um recurso de 

acesso a tais representações internas. Podemos ilustrar uma situação correlata remetendo-

nos ao texto do prefácio, sobre papagaios de papel. Se fosse pedido a uma criança do Rio 

Grande do Sul para desenhar ou reconhecer um “papagaio de papel”, provavelmente ela 

não o faria, pois o mesmo objeto é conhecido naquele estado com o nome de “pandorga”. 

Entretanto, a imagem mental do objeto poderia ser acessada através da percepção tátil, e a 

tarefa poderia ser executada com êxito, independentemente do nome utilizado e desde que 

a criança conhecesse o objeto, é claro. 

O segundo objetivo era verificar se os desenhos apresentados no painel eram 

corretamente reconhecidos pelos alunos como representações externas dos objetos 3D, que 

ATIVIDADE 5 

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

Escolha um dos desenhos do painel, colocado no quadro, 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. 

OBS: A última coluna da tabela será preenchida pela pesquisadora. 

 
Código (letra) do 

desenho 
Nome do objeto Para uso da pesquisadora 

1º objeto 
 

 
  

2º objeto 
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nessa atividade situam-se no campo de suas representações internas, que são as imagens 

mentais.  

Resultados da Atividade 5 

Apresentamos no quadro a seguir os desenhos escolhidos por Túlio e por Natália 

para representar os objetos explorados tatilmente. 

 

Objeto Desenhos escolhidos por 

Túlio 

Desenhos escolhidos por 

Natália 

Paralelepípedo 

 
 

Cilindro 

  

Pirâmide quadrangular 

regular 

  

Cubo 

  

Prisma triangular regular 

  

 Figura 33. Resultados de Túlio e Natália – atividade 5  
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Observando a Figura 33, notamos que, dos desenhos selecionados por Túlio, apenas 

para o cilindro foi escolhida uma representação adequada e três desenhos – da pirâmide, do 

cubo e do prisma – são considerados errados. Para o paralelepípedo, Túlio escolheu um 

desenho que se enquadra no mesmo estágio representacional (Estágio Pré-Realista) que 

seu próprio desenho, produzido na atividade 4. O desenho da pirâmide apresenta uma 

aresta lateral a mais e não é preservado o paralelismo entre os lados do quadrilátero da 

base. Para o cubo e o prisma, foram escolhidos desenhos nos quais linhas contínuas e 

tracejadas não são adequadamente utilizadas.   

Ao contrário dos resultados obtidos por Piaget e Inhelder (1993) em seus 

experimentos, nos quais concluíram que as crianças tiveram mais facilidade em reconhecer 

do que em desenhar, Túlio apresentou dificuldades tanto na codificação quanto na 

decodificação dos desenhos.  

Natália fez duas escolhas adequadas para desenhos representativos de figuras 3D: 

do paralelepípedo e da pirâmide. Para o cilindro, Natália escolheu um desenho que se 

enquadra no mesmo estágio representacional (Esquemático-Espacial) que seu próprio 

desenho, produzido na atividade 4.  Para o cubo, assim como Túlio, Natália escolheu um 

desenho errado, no qual linhas contínuas e tracejadas não são adequadamente utilizadas.  E 

para o prisma, Natália escolheu um desenho em perspectiva central, diferentemente de seus 

desenhos produzidos na atividade 4, nos quais se esboçava a tentativa de uso da 

perspectiva paralela. No desenho escolhido, todas as arestas são representadas por linhas 

contínuas e, por isso, não apontamos essa escolha como adequada, visto que o objeto 

explorado era de modelo casca, o que solicitaria a opção pelo desenho C‟ (Apêndice D, 

p.232), em que as arestas não visíveis não são explicitadas. 

Assim como os resultados obtidos por Piaget e Inhelder (1993), Natália obteve, na 

atividade 5, de decodificação, maior êxito que na atividade 4, de codificação, o que sugere 

que, para ela, o reconhecimento de representações de corpos geométricos 3D foi mais fácil 

que sua produção.  

ATIVIDADE 16 

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.   

1. Nome do objeto: _________________________ 2. Nome do objeto: _________________________ 

Quadro 15. Atividade 16 



125 

 

Essa atividade é a mesma atividade 4 e, portanto, apresenta os mesmos objetivos, 

porém foram utilizados apenas três sólidos geométricos – pirâmide de base quadrada, 

paralelepípedo e prisma triangular – diferentemente da atividade 4, quando também foram 

utilizados o cubo e o cilindro. O intuito em repetir essa atividade era verificar a evolução, 

ou não, das imagens mentais construídas após a realização da sequência de atividades 

propostas durante o curso, pois partimos do pressuposto de que o contato com os objetos 

físicos, bem como sua manipulação, favorecem a construção das imagens mentais.  

 

 

Resultados da atividade 16 

1. Resultados de Túlio 

 

Figura 34. Protocolo dos desenhos de Túlio - atividade 16 

A representação plana do paralelepípedo feita por Túlio, nessa atividade, enquadra-

se no Estágio 4, que corresponde ao Estágio Realista. As arestas paralelas no espaço são 

representadas por linhas quase paralelas no papel. As arestas não visíveis são explicitadas 

por linhas tracejadas e a base é representada através de um paralelogramo, conferindo ao 

desenho um atributo de profundidade.  O desenho foi apagado e refeito algumas vezes, mas 
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o registro definitivo é bastante correto e segue, ainda que seja aproximadamente, regras de 

desenhos em perspectiva. Percebemos que a exploração tátil foi bastante rápida.  

 O desenho da pirâmide de base quadrangular regular também se enquadra no 

Estágio Realista. Túlio representa a base através de um retângulo de lados praticamente 

iguais. As arestas visíveis são representadas por linhas contínuas e as arestas invisíveis, por 

linhas tracejadas. O desenho é produzido com características de representações feitas com 

a técnica de perspectiva. Durante a realização do desenho, inicialmente Túlio faz o 

desenho da base todo em linhas tracejadas. Como professora-pesquisadora, intervimos 

questionando qual o significado das linhas tracejadas no desenho de uma figura 3D.  Ao 

recebermos a resposta correta, pedimos, então, que ele voltasse a explorar o objeto e 

repensasse seu desenho. Túlio então deixa como desenho definitivo aquele apresentado na 

Figura 34.   

A representação do prisma triangular enquadra-se em um nível de transição entre os 

Estágios 3 e 4 - Pré-Realista e Realista. Podemos verificar que as arestas da base 

triangular, localizada do lado direito do desenho, não mantêm o paralelismo com relação às 

arestas da outra base. Além disso, as arestas não visíveis da porção direita do desenho, não 

são corretamente traçadas. Durante a execução do desenho, Túlio percebe as falhas. Apaga 

diversas vezes essa parte do desenho, volta a colocar as mãos dentro da caixa e explora o 

prisma novamente, mas por fim deixa o desenho como apresentado na Figura 34. 

Entretanto, percebemos a tentativa de expressar maior realismo na representação e o 

desenho segue, ainda que aproximadamente, regras de desenhos em perspectiva. 

Esclarecemos que o segundo desenho do prisma, feito fora do espaço reservado para tal, 

não foi apagado por solicitação nossa. Assim, o primeiro desenho, definido por Túlio como 

o definitivo, é que foi aqui analisado.  
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2. Resultados de Natália 

 

Figura 35. Protocolo dos desenhos de Natália - atividade 16 

 

O desenho do paralelepípedo feito por Natália, nessa atividade, enquadra-se no 

Estágio 4 – Realista. O paralelismo entre as arestas é mantido e o desenho expressa a 

tridimensionalidade da figura espacial. 

A representação da pirâmide enquadra-se no Estágio 2 - Esquemático-Espacial. O 

desenho foi feito em vista superior e esse tipo de desenho não é previsto em Mitchelmore 

(1980) como um desenho típico dos estágios de desenvolvimento representacional. 

Entretanto, analisando as características desse estágio, concluímos que assim o podemos 

categorizar. A representação continua não dando a sensação de profundidade, mas as 

quatro faces laterais da pirâmide são representadas e também a natureza da base da 

pirâmide (característica que Natália não conseguiu expressar na atividade 4) fica 

explicitada.   

Observando a Figura 35, veem-se dois desenhos do prisma triangular. Ao fazer o 

primeiro desenho, Natália percebe seu erro e, por solicitação nossa, não o apaga. Faz, 

então, o segundo desenho, que se enquadra no Estágio 4 – Realista. Apesar de a aresta 

lateral da parte de trás não alcançar o vértice superior, o desenho é bastante correto. É 

mantido o paralelismo entre as arestas, as linhas contínuas e tracejadas são adequadamente 
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utilizadas para indicarem arestas visíveis e não visíveis. De modo geral, a representação 

segue regras de desenhos em perspectiva.   

Para efeito de comparação entre os desenhos produzidos por Túlio, na atividade 4 e 

na atividade 16, apresentamos o Quadro 16, a seguir, explicitando os desenhos e os 

respectivos estágios de desenvolvimento representacional (MITCHELMORE, 1980). 

Fazemos o mesmo, no Quadro 17, para os desenhos produzidos por Natália. 

 

 
Estágios de desenvolvimento pelos critérios de Mitchelmore 

(1980) 

 
Atividade 4 Atividade 16 

 

Paralelepípedo 

 

 

Estágio 3A 

 

Estágio 4 

 

Pirâmide 

quadrangular 

regular 
 

Estágio 1 

 

Estágio 4 

 

Prisma triangular 

regular 

 

 

 

 

 

 

Transição entre os Estágios 2 e 3 

 

 
 

Transição entre os Estágios entre 3 e 4 

Quadro 16. Quadro comparativo: atividade 4 e atividade 16 – Túlio 
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Estágios de desenvolvimento pelos critérios de Mitchelmore 

(1980) 

 
Atividade 4 Atividade 16 

 

Paralelepípedo 

 

 

Estágio 2 

 

Transição entre os Estágios 3 e 4 

 

Pirâmide 

quadrangular 

regular 

 

Estágio 1 

 

Estágio 2 

 

Prisma triangular 

regular 

 

 

 

Estágio 2 
 

Estágio 4 

Quadro 17. Quadro comparativo: atividade 4 e atividade 16 – Natália 

 

De modo geral, a exploração tátil dos três objetos utilizados na atividade 16, foi 

mais rápida que na atividade 4. Inferimos que na atividade 4, executada logo no início do 

experimento, o processo era praticamente de transferência para o papel, através do 

desenho, daquilo que se percebia com as mãos. Por isso as explorações foram mais 

minuciosas e demoradas, ocorrendo quase que simultaneamente à produção dos desenhos. 

Na atividade 16, a exploração foi praticamente de reconhecimento do objeto e funcionou 

como um dispositivo de acesso às representações internalizadas. Acreditamos que a 

diferença na forma da exploração tátil dos objetos esteja diretamente relacionada às 

imagens mentais que Túlio e Natália traziam em cada momento distinto. 
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Observando os quadros comparativos, 16 e 17, percebemos a evolução dos estágios 

de desenvolvimento representacional de figuras espaciais de Túlio e Natália. Inferimos, 

pois, que a sequência de atividades envolvendo o uso de materiais manuseáveis e recursos 

informáticos, propostas durante todo o experimento, contribuíram para a formação das 

imagens mentais dos corpos geométricos 3D desses alunos.  

Acreditamos que as atividades de exploração tátil, além de terem funcionado como 

um sinalizador da formação das imagens mentais dos corpos geométricos 3D durante o 

experimento, podem, em si próprias, contribuir para a formação dessas imagens, uma vez 

que solicita o exercício mental para sua consecução.    

 

5.4. Atividades 6, 7 e 15 

 Agrupamos, neste tópico, as atividades 6, 7 e 15, correspondentes às atividades 

realizadas com módulos multicubos. As atividades 6 e 7 foram realizadas mais no início do 

experimento e a atividade 15, no penúltimo dia do curso. Tomamos as ideias de Gutiérrez 

(1998a) como referência para elaboração das atividades e as ideias de Parzysz (1988), 

Mitchelmore (1980) e Gutiérrez (1998a) como referência para análise dos dados coletados.   

Os alunos não tiveram nenhuma experiência escolar prévia com esses tipos de 

atividades, envolvendo multicubos. 

 

Quadro 18. Atividade 6 

 

Este exercício baseia-se em atividades de investigação realizadas por Ben-Chaim, 

Lappan e Houang (1989)
22

 , Burton, Cooper e Leder (1986)
23

 e Gutiérrez (1998a), descritas 

em Gutiérrez (1998a). 

 Para realização da atividade, dividimos a turma em duplas e cada elemento da dupla 

ocupou um espaço diferente, sem contato com seu par. Ocupamos a “Sala de Recursos” e o 

                                                 
22

 Ben-Chaim, D., Lappan, G. y Houang, R. T. (1989). Adolescents' ability to communicate spatial 

information: Analyzing and effecting students' performance. Educational Studies in Mathematics, 

20, 121-146. 
23

 Burton, L., Cooper, M. y Leder, G. (1986). Representations of three-dimensional figures by 

mathematics teachers-in-training. En University of London, Institute of Education (Ed.), 

Proceedings of the 10th PME Conference, v. 1, (pp. 81-86). 

ATIVIDADE 6 

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. 
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auditório, o que nos permitiu assessorar os alunos, bem como acompanhar o desenrolar da 

tarefa.  

Diante de cada aluno havia um módulo construído com multicubos; a folha de 

papel, na qual estava impressa a instrução com o espaço em branco para os registros; lápis, 

borracha e régua. Explicamos, oralmente, o que deveria ser feito, ou seja, solicitamos que 

cada aluno ajudasse seu par, para que ele (a) soubesse como era o módulo que estava 

vendo e pudesse construí-lo. Tivemos o cuidado para não usar palavras como desenhe, 

ilustre, escreva, que pudessem sugestionar como realizar a tarefa. 

 A atividade teve dois momentos: o primeiro, no qual cada aluno deveria informar, 

na folha de papel (codificação), como era o módulo que estava vendo e o segundo, no qual 

cada aluno deveria interpretar a informação (decodificação) elaborada pelo (a) 

companheiro (a) e construir o módulo assim descrito. 

Quanto ao primeiro momento, de codificação, nosso objetivo era verificar quais 

tipos de representações os alunos utilizariam para representar os sólidos construídos com 

os multicubos: representações gráficas (desenho), representações verbais (escrita) ou 

representações mistas (desenho e escrita), segundo Gutiérrez (1998a). No caso de serem 

usados desenhos, pretendíamos verificar, segundo Mitchelmore (1980), a quais tipos de 

desenhos eles recorreriam para representar o módulo multicubo, que é um tipo de objeto 

3D não convencional, como é o caso das pirâmides, dos prismas, etc., que já têm suas 

representações “estereotipadas”. Em relação ao segundo momento, de decodificação, nosso 

objetivo era verificar se os alunos interpretavam corretamente a codificação feita pelo 

colega, segundo Parzysz (1988).  

Em suas investigações, Ben-Chaim, Lappan e Houang (1989) detectaram que 

30,6% dos alunos usaram desenhos para descrever o módulo no pré-teste e 65,4%, no pós-

teste (depois da sequência de ensino); 32,3% dos alunos usaram representações verbais no 

pré-teste e apenas 1,9% a utilizaram no pós-teste; 37,1% dos alunos usaram representações 

mistas no pré-teste e 32,7% a usaram no pós-teste. 

Em outro estudo, realizado com 131 futuros professores, Burton, Cooper e Leder 

(1986), levantaram os seguintes dados: 21% dos participantes da pesquisa usaram 

descrições gráficas dos sólidos; 6% dos alunos fizeram descrições verbais; 73% dos 

sujeitos utilizaram descrições mistas.  

 Em nosso experimento, quando os alunos chegaram para as atividades do dia, já 

encontraram, sobre as mesas, diferentes módulos montados com cubinhos de madeira de 
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3cm de aresta. A atividade foi muito bem recebida pelos alunos, que imediatamente 

mostraram-se interessados, inclusive perguntando se “já pode mexer?”. 

 

Resultados da atividade 6  

 

1. Resultados da primeira parte da atividade - codificação 

 Na Figura 36, apresentamos os módulos multicubos que Túlio (Figura 36-a) e 

Natália (Figura 36-b) deveriam descrever/representar para que seus colegas de dupla, 

Henrique e Cacá, respectivamente, reconstruíssem-nos. 

 

  

(a) Módulo descrito por Túlio (b) Módulo descrito por Natália 

Figura 36. Codificação de módulos multicubos – atividade 6 

 

Túlio e Natália utilizaram a representação mista (GUTIÉRREZ, 1998a) para 

representar os módulos multicubos, ou seja, em suas representações, associaram desenhos 

e textos para transmitirem as informações. Na Figura 37 e na Figura 38, apresentamos os 

protocolos das representações feitas por Túlio e Natália, respectivamente. Nos desenhos 

usados por ambos, para descreverem os módulos multicubos, evidencia-se o uso de um 

procedimento “Esquemático-Plano” (MITCHELMORE, 1980), ou seja, os alunos 

representaram os cubos desenhando uma das suas faces de forma ortogonal, o que sugere 

que o desenho em perspectiva não era um tipo de representação acessível ou naturalmente 

escolhida por Túlio e por Natália.    
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Figura 37. Protocolo da descrição feita por Túlio - atividade 6 

 

Podemos notar que Túlio fez o desenho em vista lateral e usou muitas palavras em 

sua descrição, mas suas informações não foram claras e seu parceiro de dupla, Henrique, 

teve dificuldades para construir o módulo indicado. Em sua representação, Túlio se 

expressou de maneira obscura em trechos como, por exemplo, “imagine a figura 4 dentro 

da figura 3”. Além disso, Túlio dividiu seu módulo em duas partes e não conseguiu ser 

claro no comando de „encaixá-las‟: “imagine essa figura de lado”, “essa figura encaixa na 

figura ao lado que está de lado”. 
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Figura 38. Protocolo da descrição feita por Natália - atividade 6 

 

Observando a descrição feita por Natália, verificamos que o desenho foi feito em 

vista superior. Sua descrição foi mais sucinta, mas também foi insuficiente para que sua 

parceira de dupla, Cacá, leitora da “mensagem”, identificasse o módulo descrito.  A parte 

problemática para a decodificação feita por Cacá foi identificar quais eram as posições 

relativas entre os três cubos destacados na Figura 39.  

 

 

Figura 39. Parte problemática na descrição feita por Natália 
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No Quadro 19, trazemos parte da discussão travada entre codificador (Natália) e 

decodificador (Cacá) da descrição. 

 

Cacá: “Primeiramente, na hora que eu bati o olho na figura, eu já fiz do jeito que ela estava. 

Assim . Aí, ela falou que aqui é um L; aí eu já fiz o L. Depois eu vim e coloquei esse 

 por cima. Ela fez uma chavinha num só, por cima. Aí eu peguei ele aqui por 

cima... coloquei. Aí ela veio e falou aqui, oh. Esses dois aqui, oh, , por cima. Ela fez 

uma chave em dois cubos. Então, esse    seria por cima. Só que ela falou que 

escreveu atrás. Então ela devia ter feito...” 

Natália: “Eu escrevi atrás, não em cima. Esses dois, , um era em cima do outro, 

mas era atrás desse  . Estava escrito aqui. Tem até uma setinha, oh. Atrás desse.” 

Cacá: “Então... mas nesse caso aqui você teria que ter feito era uma seta. Esse era em cima 

desse. Não uma chave”. 

Quadro 19. Discussão na etapa de decodificação da atividade 6 

 

Ao final da discussão, Natália e Cacá não chegaram a um consenso. Natália 

afirmava que sua descrição estava correta e Cacá continuava afirmando que as informações 

não estavam claras.   

Verificamos, pois, que os desenhos produzidos, tanto na descrição feita por Túlio 

quanto na descrição feita por Natália, ajudaram apenas parcialmente no entendimento das 

informações. 

 

2. Resultados da segunda parte da atividade - decodificação 

 Túlio e Natália, diferentemente de seus pares, não tiveram problemas para 

interpretar as informações e reconstruir os módulos descritos. Na Figura 40, apresentamos 

as informações que Túlio e Natália deveriam decodificar.  
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(a) Representação decodificada por Túlio (b) Representação decodificada por Natália 

Figura 40. Representações decodificadas - atividade 6 

  

Podemos perceber que os desenhos usados pelos pares de Túlio e Natália, para 

descreverem os módulos multicubos, inserem-se em estágios “Realista” e “Pré-Realista” 

(MITCHELMORE, 1980), respectivamente. Em ambas as produções, os cubos foram 

desenhados de maneira bastante correta e seguem regras de representações em perspectiva 

paralela, expressando a sensação de profundidade. Vale destacar que a representação feita 

por Henrique (Figura 40-a) superou as nossas expectativas, já que ele conseguiu dar à 

representação plana a ideia exata do objeto espacial.     

A representação decodificada por Túlio é do tipo gráfica, pois apenas o primeiro 

desenho, feito em perspectiva cavaleira, é suficiente para transmitir as informações 

necessárias. A representação decodificada por Natália é do tipo mista, pois se constitui de 

desenhos e texto que se complementam. Neste caso, foram utilizados dois desenhos, sendo 

um deles produzido em perspectiva cavaleira e o outro, em projeção ortogonal com vista 

superior. Notamos que, neste caso, o desenho em perspectiva cavaleira não foi suficiente 

para transmitir as informações desejadas, pois a aluna que o fez não conseguiu explicitar a 

sobreposição dos dois cubos, conforme o módulo apresentado a seguir, na Figura 41-b, na 

qual trazemos os módulos correspondentes às descrições apresentadas na Figura 40. 
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(a) Módulo reconstruído por Túlio (b) Módulo reconstruído por Natália 

Figura 41. Módulos multicubos reconstruídos – atividade 6   

  

Processos de decodificação, como os apresentados nessa atividade, são 

denominados por Parzysz (1988) de “restituição de significado”. Em alguns momentos, 

como naqueles em que os pares de Túlio e Natália tiveram que decodificar suas 

“mensagens”, não percebemos, entre os autores e os leitores das representações, a 

“conivência” apontada por Parzysz (1988) como fundamental em uma comunicação. Essa 

“conivência”, dentre outros aspectos, refere-se ao tipo de representação usada, já que uma 

mesma representação pode ser interpretada de diferentes maneiras, como pudemos 

constatar com os resultados aqui apresentados.  

Como nosso objetivo era verificar, na primeira parte, de codificação, quais tipos de 

representações os alunos utilizariam e, no caso de serem usados desenhos, a quais tipos de 

desenhos eles recorreriam para representar o módulo multicubo, analisamos as produções 

de todos os alunos participantes da pesquisa e constatamos que foram usadas 

representações gráficas (36%) e representações mistas (64%). Os desenhos produzidos 

foram representações aproximadas de perspectiva isométrica, perspectiva cavaleira, 

projeção ortogonal e projeção ortogonal codificada e outras estratégias. Todos os 

protocolos se encontram no Apêndice H (p.239). 

Quanto ao segundo objetivo de verificar se os alunos interpretavam corretamente a 

codificação feita pelo colega, constatamos que os alunos, de modo geral, não tiveram 

dificuldades em interpretar as representações produzidas por seus pares. 

Ainda analisando as produções de todos os alunos participantes da pesquisa, 

constatamos, como Gutiérrez (1998a), que reconstruir os módulos multicubos a partir de 

representações ortogonais foi mais difícil do que a partir das representações em perspectiva 
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paralela, e que, por outro lado, desenhar representações em perspectiva paralela foi mais 

difícil do que desenhar representações ortogonais. Além disso, a etapa de decodificação foi 

considerada, pelos alunos, como mais fácil do que a etapa de codificação. 

 

ATIVIDADE 7 

Continuaremos, hoje, nossas 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.  

Quadro 20. Atividade 7 

 

  

 A atividade 7 se apresenta subdividida em cinco partes. É uma adaptação das 

atividades propostas pelo aplicativo disponibilizado na internet pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul - UFRGS
24

, num contexto de ensino sobre Espaço e Forma. O menu 

Espaço e Forma é referente às atividades relacionadas à terceira temática trabalhada com 

alunos de Licenciatura em Pedagogia a Distância da UFRGS, dentro do tema 

Representação do Mundo pela Matemática. Entre os recursos disponibilizados pelo 

aplicativo, estão a impressão das telas e a criação de atalhos na área de trabalho. Em nossa 

pesquisa denominamos o aplicativo como “Multicubos Virtuais”. 

 As atividades abrangem aspectos de codificação e de decodificação de 

representações planas de figuras espaciais, mais especificamente de módulos construídos 

com multicubos. O formato da sequência se assemelha à proposta de Gutiérrez (1998a) de 

se trabalhar com os multicubos e que já foi desenvolvida com os alunos na atividade 6, 

quando foram manuseados cubos de madeira, porém, agora, as atividades são 

desenvolvidas em um ambiente informatizado. Assim, os objetivos da atividade 7 são a 

adoção de um ambiente informatizado e a introdução, de maneira mais direcionada, das 

representações através da perspectiva paralela e das projeções ortogonais, utilizando para 

isso rede pontilhada triangular (Apêndice E, p.233) e rede pontilhada quadriculada 

(Apêndice F, p.234). Também é apresentada a projeção ortogonal codificada, que, na 

verdade, alguns dos alunos, na atividade 6, já haviam esboçado, porém associada a textos 

explicativos, ao que Gutiérrez (1998a) denomina como representação mista. 

                                                 
24

 O aplicativo citado foi acessado em 10/09/2009 e é encontrado em  

http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo4/matematica/espaco_forma/atividade4.htm  
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 Na atividade com multicubos de madeira, realizada na “Sala de Recursos”, os 

alunos puderam fazer representações planas livres dos módulos apresentados. Através da 

sequência em que utilizamos o computador, começamos a formalizar alguns tipos de 

representações planas.     

1ª PARTE 

- Observe os desenhos impressos nas folhas que se seguem e responda os exercícios marcando as opções 

corretas. 

Quadro 21. Atividade 7 – 1ª Parte 

 

Questão 1                                                                           Questão 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questão 3                                                                      Questão 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Telas do “Multicubos Virtuais” para realização da 1ª parte da atividade 7  

 

A 1ª parte da atividade foi desenvolvida ainda na “Sala de Recursos”. A turma foi 

dividida em 4 duplas e 1 trio. Optamos por formar duplas pelo fato de acreditarmos que 

discussões interessantes suscitariam durante a consecução da tarefa. Os quadros, 

apresentados na Figura 42, foram impressos a partir do aplicativo “Multicubos Virtuais”.  
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 Esta é uma atividade de decodificação de representações planas de sólidos não 

convencionais (módulos multicubos) no contexto escolar. Pretendíamos alcançar três 

objetivos: acompanhar o processo de visualização/decodificação de desenhos em 

perspectiva paralela de módulos multicubos pelos alunos, desenvolver habilidades de 

visualização e introduzir um caráter mais formal para as representações em perspectiva 

paralela. 

Ao final, os alunos foram convidados a fazerem um breve comentário sobre a 

atividade, preenchendo uma ficha de análise.  

 

Resultados da 1ª parte da atividade 7  

 Para realização dessa parte da atividade, Túlio formou dupla com Elena. Natália 

não esteve presente nesse dia. 

 Túlio e Elena começam a questão 1 contando a quantidade de cubos, mas, em 

seguida, demonstram não ter entendido o comando da questão, como descrito no trecho 

apresentado no Quadro 22.  

  Analisando a 1ª alternativa: 

1. Túlio: “Aqui é vinte encima e vinte  embaixo (referindo-se à figura A).”   

2. Elena: “Aqui é dezoito e cinco encima (referindo-se à figura B).”   

3. Túlio: “Vou escrever aqui. Pronto. Então... vou tirar base aqui (mostrando o desenho da 1ª alternativa).   

Tem um, dois, três, quatro, cinco (vista lateral da esquerda). Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco (vista 

lateral da direita). Então já não é este aqui, porque aqui tem cinco, dez,  quinze, vinte (mostrando a figura 

A). Então tem uma fileira a mais (mostrando a 1ª alternativa). Na minha opinião, já não é mais.” 

Analisando a 4ª alternativa: 

4. Túlio: “Pera aí. Tem alguma coisa errada.” (volta a ler o comando) 

5. Túlio: “Eu não to entendo isso! Pera aí.” (fica olhando os desenhos e então faz a pergunta para a 

professora) 

6. Túlio: “Tem que ser só a metade? Foi tirado, é... Foi tirada uma parte e formou...” 

7. Professora: “Este aqui, oh (mostrando a figura A). É como se você começasse com esse. Esse é o 

inicial. Aí você tira alguma coisa dele e vai sobrar isso (mostrando a figura B). Certo?” 

7. Túlio: “Ah, tá!” 

8. Professora: “Aí você quer saber o que saiu (mostrando as quatro alternativas) para que formasse esse 

(mostrando a figura B).” 

9. Túlio: “Ah... entendi.”  

10. Elena: “Essa aqui, oh (mostrando a 2ª alternativa).” 

11. Professora: “Entendeu o que quer dizer? Quer dizer que esse (mostrando afigura B) mais um desses 

aqui (mostrando as quatro alternativas) tem que dar esse (mostrando a figura A). Entendeu? A gente quer 

saber o que foi tirado daqui (mostrando a figura A) para que ficasse assim (mostrando a figura B).” 

12. Túlio: “Tá. Entendi.” 

13. Elena: “Esse aqui (mostrando a 2ª alternativa), porque dois daqui encaixa aqui (mostrando a figura 

B)” .   

[...] 

14. Túlio: “Então vamos pegar ele aqui e arrastar pra cá e virar ele aqui (gesticulando com as mãos).” 

15. Elena: “Aí encaixa aqui encima.” 

16. Túlio: “Encaixa aqui e vai ficar certinho. Eu custei pra entender! 

Quadro 22. Discussão sobre a questão 1 da atividade 7 – 1ª Parte 
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 Percebemos que Túlio e Elena não conseguiram compreender o comando da 

questão, mesmo porque não pensaram na possibilidade de rotacionar as peças apresentadas 

nas alternativas. Eles as percebiam apenas na posição em que estavam no desenho, o que 

mostra a forte influência do “polo do visto” (PARZYSZ, 1988) na interpretação feita por 

Túlio e Elena. Inicialmente, não recorreram à percepção espacial e para compensarem essa 

dificuldade, tentaram usar a contagem dos cubos como estratégia. Entretanto, em mais de 

um momento, a contagem dos cubos é feita incorretamente, por exemplo, na linha 3 do 

diálogo apresentado no Quadro 22, foram contados cinco cubos na vista lateral da 

esquerda, ao invés de quatro. Consequentemente, contaram vinte e cinco cubos na vista 

lateral da direita, ao invés de vinte. Depois da explicação dada por nós, eles conseguiram 

finalizar corretamente a questão. 

 Ao iniciarem a questão 2, imediatamente Elena opta pela 3ª alternativa. 

Curiosamente, Túlio, retoma a contagem dos dados, como na questão 1. Em mais de um 

momento, Elena tenta impor sua opinião, mas Túlio insiste na contagem dos dados. No 

Quadro 23, apresentamos um trecho da discussão. 

 

Elena: “Essa aqui é legal! Gostei!” 

Analisando a figura B: 

1. Túlio: “Tiraram 10 peças.”   

Analisando a 3ª alternativa: 

[...] 

2. Túlio: “Não pode ser essa aqui. Pode? Pode. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove , dez. Essa 

aqui tem dez.”   

3. Elena: “É...”   

4. Túlio: “Eu acho que todos têm dez, só pra avacalhar, quer ver?” 

Analisando a 4ª alternativa: 

5. Túlio: “Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 

Analisando a 2ª alternativa: 

6. Túlio: “Um, dois, três... seis, sete, oito, nove, dez. Tem dez aqui.” 

7. Elena: “E essa? (Mostrando a 1ª alternativa).” 

8. Túlio: “Um, dois, três... seis, sete, oito, nove. Aqui tem nove” 

9. Elena: “Então, essa aqui não é, nem essa (mostrando a 1ª e a 4ª alternativas)”.   

 

Quadro 23. Discussão sobre a questão 2 da atividade 7 – 1ª Parte 

 

 Novamente, percebemos algumas contagens erradas da quantidade de cubos. Por 

exemplo, foram retirados oito cubos e não dez, como afirma Túlio na linha 1 do diálogo 

apresentado no Quadro 23.  Na linha 5, analisando a 4ª alternativa, Túlio conta sete cubos, 

ao invés de oito. Nas filmagens, podemos perceber que ele deixa de contar o cubo não 

visível no desenho. O que prepondera, nesse caso, é o que se “vê” na representação em 

perspectiva. Em nenhuma das contagens, certas ou erradas, Elena se posicionou contra, o 
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que nos leva a crer que concordava com Túlio. Assim, descartaram a 1ª e a 4ª alternativas, 

por não terem dez cubos. Não conseguindo se decidirem usando apenas o recurso da 

contagem, tentam utilizar a percepção espacial e começam a discutir as possibilidades de 

encaixes. Por fim, decidiram, erroneamente, pela 3ª alternativa. 

 A questão 3 foi rapidamente respondida e de forma correta. Acreditamos que a 

posição da peça na alternativa escolhida tenha facilitado sua identificação, uma vez que ela 

se encontrava na posição, conforme Túlio, de “só encaixar.”  

 Para resolução da questão 4, apesar de contarem, novamente, a quantidade de 

cubos, Túlio e Elena não se ativeram a esse aspecto e conseguiram identificar a resposta 

certa usando a percepção espacial para visualização da rotação e encaixe da peça.   

 Assim como nos estudos de Ben-Chaim, Lappan e Houang (1985) e Battista e 

Clements (1996), descritos em Gutiérrez (1998a), constatamos a dificuldade de Túlio e 

Elena para determinar a quantidade de cubos presentes em módulos multicubos 

representados em perspectiva. Também pudemos perceber a dificuldade de visualização 

dos possíveis movimentos de rotação de figuras espaciais. Entretanto, também notamos 

uma gradativa redução dessa dificuldade no transcorrer da atividade.  

 Ao final da atividade, Túlio e Elena responderam à uma ficha de análise, conforme 

apresentado na Figura 43. 

 

 

Figura 43. Protocolo da ficha de análise de Túlio e Elena – atividade 7 – 1ª Parte 

  

 Podemos notar que Túlio e Elena atribuíram a facilidade para responder as questões 

à identificação dos “encaixes”, recursos que eles começaram a dominar a partir da questão 

3. Inferimos que a sequência de questões propostas favoreceram o processo de percepção 

dos aspectos visuais das peças, uma vez que esse recurso foi utilizado com maior 

propriedade nas duas últimas questões da atividade.    
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2ª PARTE 

Clique em VISUALIZAÇÕES na área de trabalho do computador. 

- 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 e, ANTES DE CONFERIR SUA 

RESPOSTA, também marque sua opção na folha em anexo. Se você acertar, clique em ir para o próximo. Se 

você errar, clique em jogar o mesmo, e procure corrigir seu erro. Não apague a primeira resposta dada na 

folha. Se for o caso, indique qual é sua 2ª resposta. 

- Proceda da mesma forma nos três próximos exercícios.  

Quadro 24. Atividade 7 – 2ª Parte 

 

Os desenhos que compõem a 2ª parte da atividade 7, realizada no computador, são 

os mesmos apresentados impressos na 1ª parte. Ou seja, as representações planas são as 

mesmas, diferenciando-se pelo caráter estático e dinâmico com o qual são apresentadas nos 

dois momentos.   

 A ilustração apresentada na Figura 44 é uma reprodução da tela do computador.  

 

Figura 44. Tela do aplicativo “Multicubos Virtuais” 

  

 Os desenhos apresentados na tela do computador têm um caráter dinâmico, onde as 

figuras podem ser movimentadas, em giros de 90°, em sentido horário e anti-horário, sobre 

o mesmo plano quadriculado em que se encontram. O aplicativo apresenta uma interface 

de comunicação com o usuário, através do ícone Conferir, o qual aponta erro ou acerto da 

resposta, porém, nada impede o acesso à próxima questão.  
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 Além dos três objetivos apontados na 1ª parte da atividade – acompanhar o 

processo de visualização/decodificação de desenhos em perspectiva paralela de módulos 

multicubos pelos alunos, desenvolver habilidades de visualização e introduzir um caráter 

mais formal para as representações em perspectiva paralela – na 2ª parte, pretendíamos 

explorar o caráter dinâmico oferecido pelo recurso informático utilizado.  

 

Resultados da 2ª parte da atividade 7  

 Para execução da tarefa foram mantidos os mesmos grupos. Assim, Túlio continuou 

fazendo dupla com Elena. 

 Antes de iniciarmos, esclarecemos para os alunos que os desenhos com os quais 

iríamos trabalhar eram os mesmos da atividade anterior, realizada na “Sala de Recursos”. 

Entretanto, solicitamos que não se respaldassem em suas respostas anteriores e 

explorassem a potencialidade do aplicativo, como por exemplo, rotacionando as figuras 

antes de optarem por uma das alternativas.   

 Túlio e Elena não tiveram dificuldades para responder as questões. Perceberam o 

erro que cometeram na questão 2 realizada no primeiro momento da atividade, mas não 

teceram maiores comentários a respeito. Responderam rapidamente as quatro questões. 

 Ao final da atividade, Túlio e Elena responderam a uma ficha de análise, conforme 

apresentado na Figura 45. 

 

 

Figura 45. Protocolo da ficha de análise de Túlio e Elena – atividade 7 – 2ª Parte 
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 Podemos perceber, tanto pelas respostas dadas à ficha de análise apresentada na 

Figura 45, como também na maneira como os alunos executaram a tarefa, que o uso do 

computador favoreceu o processo de leitura e interpretação das situações geométricas 

apresentadas. Acreditamos que o caráter dinâmico do aplicativo utilizado tenha favorecido 

a visualização espacial e, consequentemente, o resultado obtido.  

 

3ª PARTE 

Agora clique em EMPILHANDO CUBOS na área de trabalho do computador. 
Inicialmente você deve se familiarizar com o aplicativo. 

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.  
  

Quadro 25. Atividade 7 – 3ª Parte 

 

  

 A 3ª parte da atividade 7 objetiva a familiarização e exploração do recurso 

disponível no aplicativo e que possibilita a construção de módulos multicubos. É possível 

ampliar e reduzir piso, arrastar cubos, construir módulos com os cubos, alterar tipo de 

projeção entre vista superior e em perspectiva, girar os desenhos sob ângulos de 90°. O 

aplicativo não permite a construção de módulos com cubos suspensos, ou seja, um superior 

sempre se apóia em outro cubo localizado abaixo dele. Não há lacunas entre os cubos das 

colunas.  

Salientamos que esse momento objetiva apenas a familiarização, não fazendo parte 

das análises da sequência. 

   

4ª PARTE 

- Faça agora, no computador, uma construção que desejar. 

- Represente essa construção na rede pontilhada isométrica 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 codificada).  

 

Quadro 26. Atividade 7 – 4ª Parte 

 

 A 4ª parte da atividade 7 abrange aspectos de codificação e decodificação de 

representações planas dos módulos multicubos. Nosso objetivo era apresentar, para os 
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alunos, diferentes formas de representar bidimensionalmente corpos tridimensionais e 

desenvolver habilidades de desenho, usando as redes pontilhadas como suporte.    

 Os alunos tiveram quatro tarefas: construir o módulo com os multicubos virtuais, 

usando o recurso “Empilhando cubos”, disponível no aplicativo “Multicubos Virtuais‟; 

representar o módulo construído em perspectiva isométrica, utilizando a rede pontilhada 

triangular; desenhar as projeções ortogonais superior e lateral, sobre a rede pontilhada 

quadriculada;  fazer a projeção ortogonal superior codificada, ainda sobre a rede pontilhada 

quadriculada. 

Os alunos trabalharam em duplas. Cada dupla construiu um módulo com os 

multicubos virtuais e o salvou em pen drive. Depois entregamos redes pontilhadas 

isométricas impressas para todos os alunos e solicitamos que fizessem, individualmente, o 

desenho em perspectiva do módulo construído pela dupla. Terminada essa etapa, 

entregamos as redes pontilhadas quadriculadas impressas e solicitamos que fizessem três 

representações: uma representação da vista superior, outra de uma vista lateral que eles 

próprios escolhessem e a representação da vista superior codificada. Para execução da vista 

superior codificada, explicamos aos alunos que deveriam usar números para explicitar a 

quantidade de cubos presentes nas colunas do módulo, representadas pelos quadrados na 

projeção da vista superior. Os cubos de madeira ficaram a disposição para uso como 

material de apoio para aqueles que desejassem. Trazemos na Figura 46, algumas imagens 

ilustrativas do momento da realização da atividade. 

 

 

 

Figura 46. Alunos realizando a 4ª Parte da atividade 7  
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Resultados da 4ª parte da atividade 7  

Para realização das tarefas, Túlio fez dupla com Elena e Natália, com Ronaldo. 

Com exceção de Ronaldo, que desde o início vinha demonstrando grande facilidade 

em desenhar, os alunos tiveram grande dificuldade para fazer a representação do módulo 

em perspectiva isométrica, mesmo tendo a rede pontilhada triangular em mãos e poderem 

observar as imagens na tela do computador, as quais são apresentadas em perspectiva 

axonométrica, bem próxima da perspectiva isométrica, conforme pode ser observado na 

Figura 46.  

Desenhos isométricos podem ser mais facilmente produzidos quando usadas redes 

de triângulos eqüiláteros (rede isométrica ou triangular), com a convenção de que os 

vértices dos sólidos têm que coincidir com os pontos da rede. Em particular, a 

representação isométrica de um cubo é um hexágono regular dividido em três losangos, as 

faces visíveis do cubo. 

Apesar de não termos a intenção de enfocarmos, em nossa pesquisa, os aspectos 

psicológicos envolvidos nos processos que permeiam a leitura, interpretação e produção de 

representações planas dos objetos espaciais, acreditamos que valha a pena trazer, nesse 

momento, um apontamento feito por Del Grande (1990, apud GUTIÉRREZ, 1998a) 

relativo à dificuldade apresentada pelos alunos na produção de desenhos em perspectiva 

isométrica de objetos geométricos tridimensionais. Segundo o autor, os alunos, que 

apresentam essa dificuldade,   

 

não são capazes de  reconhecer ou representar as mudanças de inclinação 

das arestas. [...] Isto demonstra que a principal dificuldade não é somente 

do tipo perceptivo, mas também psicológica, relacionada com a carência 

das habilidades de reconhecimento de posições no espaço e de relações 

espaciais (DEL GRANDE, 1990, apud GUTIÉRREZ, 1998a, p.216). 

 

 

Além da inabilidade para reconhecer e representar as mudanças de inclinação das 

arestas, também percebemos que alguns alunos não conseguiram estabelecer uma relação 

entre os pontos da rede e os vértices dos cubos. Na Figura 47, podemos observar desenhos 

que explicitam as dificuldades citadas acima. 
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(a) Desenho de Elena (b) Desenho de Carol 

Figura 47. Produções iniciais em perspectiva isométrica – atividade 7 – 4ª Parte 

 

Por várias vezes, fizemos intervenções, respondendo perguntas dos alunos, os quais 

se mostravam ávidos por conseguirem realizar a atividade com sucesso.  

 

1) Resultados de Túlio 

 Apresentamos na Figura 48 a tela do computador, com o módulo virtual construído 

por Túlio e Elena. Essa imagem foi salva em pen drive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Módulo virtual construído por Túlio e Elena – atividade 7 – 4ª Parte 

 

Para fazer a representação em perspectiva isométrica, Túlio iniciou seu desenho 

representando o módulo em vista ortogonal superior, fazendo quadrados para representar 

os cubos da parte inferior do módulo (Figura 49).  
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Figura 49. Desenho inicial de Túlio 

Depois, começou a traçar segmentos inclinados na tentativa de imprimir a sensação 

de profundidade em seu desenho, mas não obteve êxito, pois ocorriam divergências entre 

as inclinações das arestas, como podemos observar no primeiro desenho da Figura 50. 

Percebemos a tendência em se fazer o desenho em perspectiva cavaleira. Como já 

verificamos em situações anteriores, em outras atividades desenvolvidas e descritas na 

presente pesquisa, mais uma vez constatamos que a perspectiva cavaleira desponta mais 

naturalmente entre os alunos. Acreditamos que o “polo do sabido” prevaleceu sobre o 

“polo do visto”, ou seja, Túlio tentou explicitar na representação plana as propriedades do 

próprio objeto 3D, que para ele eram relevantes (PARZYSZ, 1988), como a natureza 

quadrada das faces do cubo (PARZYSZ, 1988, 1991). Através da perspectiva cavaleira 

essa característica pode ser realçada.  

 

Figura 50. Perspectiva isométrica feita por Túlio – atividade 7 – 4ª Parte 



150 

 

Durante todo o tempo, Túlio demonstrou não estar satisfeito com sua produção. O 

mesmo ocorria com sua colega de dupla, Elena, que também não conseguia fazer a 

representação. Depois de várias tentativas, apagando e refazendo o desenho, a dupla 

solicitou nossa ajuda. Pedimos, então, que fizessem o desenho de um único cubo, em 

perspectiva isométrica, ajudando-os a perceber, através da imagem da tela do computador, 

a inclinação das arestas. Depois que compreenderam a forma de se desenhar um cubo, em 

perspectiva isométrica, adaptando-o aos pontilhados da rede triangular, conseguiram dar 

continuidade à representação do módulo, fazendo o desenho dos cubos inferiores, como o 

desenho feito por Túlio, apresentado na Figura 50. Tiveram muita dificuldade e sempre 

solicitavam nossa presença, para fazerem perguntas ou, simplesmente, para terem nossa 

aprovação e continuarem a tarefa.  

Quando conseguiram terminar o desenho do “1º nível” do módulo, surgiu outro 

problema: como desenhar os cubos de cima? Pedimos que observassem atentamente a 

imagem na tela do computador e tentassem reproduzi-la. Fizeram algumas tentativas, 

desenhando os cubos em modelo esqueleto, com todas as arestas visíveis. Percebemos, 

aqui, a influência do “polo do sabido” (PARZYSZ, 1988, 1991), pois desejavam explicitar 

o conhecimento sobre a existência de todas as arestas. Não conseguiam localizar onde 

situar as arestas desses cubos superiores (Figura 51). Perceberam que “alguma coisa 

estava errada” e pediram ajuda novamente. Intervimos, então, ajudando-os a identificar 

quais arestas eram visíveis ou não.    

 

 

 

Figura 51. Perspectiva isométrica. Tentativas de Túlio - atividade 7 – 4ª Parte 
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Túlio deixou seu desenho inacabado, faltando dois cubos. Apesar de toda a 

dificuldade, a dupla demonstrou grande interesse e vontade de acertar. Cada conquista era 

comemorada com euforia pela dupla. 

As representações ortogonais superior e lateral e a projeção ortogonal superior 

codificada, produzidas por Túlio, são apresentadas na Figura 52. Túlio e Elena não tiveram 

dificuldades em fazer a projeção da vista superior, principalmente porque já haviam 

descoberto o recurso do aplicativo “Multicubos Virtuais” que disponibiliza esse tipo de 

projeção.  

 

Figura 52. Projeções ortogonais feitas por Túlio – atividade 7 – 4ª Parte 

 

 A representação da projeção lateral não foi tão simples. Túlio e Elena precisaram 

usar os cubos de madeira para auxiliar na visualização. Usando os cubos de madeira 

associados à representação gráfica na tela do computador, conseguiram executar a tarefa. 

Salientamos, aqui, a importância de se utilizar recursos diversificados, que atendam as 

particularidades e diferenças entre os alunos. 

 

2) Resultados de Natália 

O módulo virtual construído por Natália e Ronaldo é apresentado na Figura 53. 

Essa imagem foi salva em pen drive. 
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Figura 53. Módulo virtual construído por Natália e Ronaldo – atividade 7 – 4ª Parte 

  

As representações ortogonais superior e lateral e a projeção ortogonal superior 

codificada, produzidas por Natália, são apresentadas na Figura 54. Natália e Ronaldo não 

tiveram dificuldades em fazer as projeções ortogonais.  

 

 

Figura 54. Projeções ortogonais feitas por Natália – atividade 7 – 4ª Parte 

 

 Natália, inicialmente, não conseguia fazer a representação em perspectiva 

isométrica. Fez várias tentativas, apagando e recomeçando o desenho diversas vezes. No 

desenho apresentado na Figura 55, essas tentativas podem ser percebidas nas linhas mais 

claras, correspondentes às marcas deixadas após terem sido apagadas.   

 



153 

 

 

Figura 55. Perspectiva isométrica feita por Natália – atividade 7 – 4ª Parte 

 

 A representação final foi feita com a ajuda de Ronaldo, que, como já dito 

anteriormente, tinha grande facilidade em fazer desenhos de figuras 3D.   

 Como na dupla de Natália e Ronaldo, em outras duas duplas, percebemos também 

que um dos alunos conduziu a atividade, enquanto seus parceiros, praticamente, 

reproduziram seus desenhos. Então, no encontro seguinte, repetimos a atividade para ser 

realizada individualmente por alguns alunos. Aproveitamos a oportunidade e a repetimos 

também para Luffy e Cássia, que haviam faltado. Em nenhum momento os alunos foram 

submetidos a nenhum tipo de constrangimento, pois justificamos que precisávamos coletar 

maiores informações para nossa pesquisa.  Assim, dividimos a turma em dois grupos: um 

deles ficou no laboratório de informática, repetindo a atividade e os demais ficaram na 

“Sala de Recursos”, fazendo um exercício sobre área, volume e diagonal de cubo e 

paralelepípedo. Voltaremos a falar sobre esse exercício na atividade 12. 

 Na Figura 56, é apresentado o novo módulo multicubo virtual construído por 

Natália. 

 

 

Figura 56. Módulo virtual construído por Natália – repetição da 4ª Parte – atividade 7 
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Confirmamos nossa hipótese de que seu desenho feito no encontro anterior teria 

sido, realmente, uma cópia daquele feito por Ronaldo, até mesmo pelo espaçamento entre 

os vértices. No primeiro desenho, assim como Ronaldo, Natália usou espaçamento duplo 

entre os vértices e no segundo desenho usou espaçamento simples, mostrando 

personalidade própria em sua produção.      

Trazemos na Figura 57, algumas etapas de produção do desenho feito por Natália.  

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Figura 57. Perspectiva isométrica feito por Natália - repetição da 4ª Parte – atividade 7 
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Tivemos a grata surpresa de perceber como iniciou sua representação de maneira 

correta (Figura 57-a). Entretanto, ao representar a porção direita do módulo, não consegue 

conciliar as mudanças de inclinação das arestas e, também, desenha um cubo a mais na 

porção esquerda do módulo (Figura 57-b). Observa a imagem na tela do computador, conta 

a quantidade de cubos na tela e no seu desenho e percebe o erro. Apaga então o cubo 

excedente e refaz corretamente o primeiro cubo da porção direita do módulo, mas não 

consegue, de imediato, refazer o desenho dos outros cubos, apesar de perceber a 

ambiguidade visual da representação (Figura 57-c). No Quadro 27, trazemos o trecho de 

um diálogo em que a fala de Natália explicita essa percepção.   

[...] 

Natália: “Aqui, oh. Não dá pra ver esse em cima desse (mostrando os cubos do extremo direito do 

módulo) ... mas tá em cima. Você está vendo? (mostrando novamente seu desenho).” 

Pesquisadora/professora: “Ele está em cima? O que você acha? Compare com a representação da tela do 

computador.” 

Natália: “Esse eu fiz de um jeito (mostrando o cubo de cima, no seu desenho). O debaixo eu fiz de outro. 

Cubos diferentes.”   

Quadro 27. Percepção de ambiguidade no desenho – atividade 7 – 4ª Parte 

  

  Depois que conseguiu corrigir essa parte de seu desenho, surgiu o momento de 

maior dificuldade para Natália: representar o cubo localizado à frente do módulo (Figura 

57-d). Ela faz outras tentativas (Figura 57-e), mas acaba deixando o desenho incompleto, 

sem esse cubo, afirmando não saber como fazer (Figura 57-f). 

Apesar da dificuldade apresentada, percebemos uma evolução na capacidade de 

Natália para usar a perspectiva isométrica em sua representação, quando comparada com o 

primeiro momento em que trabalhou em dupla. Consideramos seu desenho final bastante 

satisfatório, ainda que incompleto. 

Segundo Gutiérrez (1998a), as representações isométricas são um tipo de 

representação muito difícil de desenhar. Percebemos essa dificuldade entre os alunos da 

nossa pesquisa e constatamos que se faz necessário iniciar seu ensino de maneira gradual e 

iniciando por exercícios mais simples, para que os alunos possam compreender algumas 

características do desenho em perspectiva isométrica feito sobre a rede pontilhada 

triangular, como a obrigação de desenhar os vértices do sólido sobre os pontos da rede, a 

necessidade de coordenação entre os diferentes planos das faces e a utilização de losangos 

para representar os quadrados das faces, no caso dos módulos multicubos.  

 Terminada a atividade, os alunos preencheram uma ficha de análise, como a ficha 

respondida por Túlio e apresentada na Figura 58. 
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Figura 58. Protocolo da ficha de análise de Túlio – atividade 7 - 4ª Parte 

 

O relato de Túlio, como dos demais alunos, confirma a dificuldade que 

percebemos, entre a maioria deles, para fazerem os desenhos em perspectiva isométrica. 

Por outro lado, assim como Gutiérrez (1998a), constatamos que desenhar as representações 

ortogonais foi mais fácil do que as representações em perspectiva, mesmo porque as 

representações ortogonais exigem que os desenhos estejam situados no Estágio 1 - 

“Esquemático-Plano”, ou seja, os alunos representam os cubos desenhando uma das suas 

faces de forma ortogonal, o que é mais acessível que as representações em perspectiva, nas 

quais os desenhos enquadram-se no Estágio 4 - “Realista” (MITCHELMORE, 1980).  

Achamos interessante destacar o comentário feito sobre a atividade, quando Túlio 

afirma que no início tiveram certa dificuldade, mas que foram, aos poucos, aprendendo 

como desenhar. Esse relato corrobora nossa posição e de autores como, por exemplo, 

Gutiérrez (1998a), Parzysz (1988), Hoffer (1981) e Mitchelmore (1980), de que as 

habilidades para desenho podem ser desenvolvidas metodicamente, ou seja, essas 

habilidades são ensináveis, desde que sejam fornecidas experiências apropriadas. 
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5ª PARTE 

Clique em FÁBRICA DE CUBOS na área de trabalho do computador. 

Inicialmente você deve se familiarizar com o aplicativo. 

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

isométrica. 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. 

 

Quadro 28. Atividade 7 – 5ª Parte 

 

 Inicialmente convidamos os alunos, divididos em duplas, a explorarem o recurso 

“Fábrica de cubos”, disponível no aplicativo. Esse recurso permite fazer representações 

virtuais em rede pontilhada isométrica e pontilhada quadriculada. 

 Usando o recurso “Empilhando cubos”, solicitamos que fizessem construções de 

módulos virtuais, as quais deveriam ser reproduzidas com os multicubos de madeira. Em 

seguida, cada dupla deveria representar sua construção em perspectiva isométrica e em 

perspectiva cavaleira, utilizando, respectivamente, a rede pontilhada isométrica virtual e a 

rede pontilhada quadriculada virtual. As produções foram salvas em pen drive. 

 Nosso objetivo com a 5ª parte da atividade 7 foi apresentar a perspectiva cavaleira e 

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

paralela.  

   

Resultados da 5ª parte da atividade 7  

Na presente atividade, Túlio formou dupla com Cássia e Natália, com Lilian. 

Todos os alunos começaram a tarefa fazendo a representação em perspectiva 

isométrica, com exceção da dupla Fernanda e Henrique, que primeiramente fizeram a 

representação em perspectiva cavaleira, usando a rede virtual quadriculada. Contrariando 

nossa expectativa, os alunos, com exceção de Fernanda e Henrique, tiveram grande 

dificuldade em representar, em perspectiva cavaleira, os módulos já representados em 

perspectiva isométrica. Essa constatação opõe-se a observações anteriores, feitas em outros 

momentos da presente pesquisa, nas quais notamos que a perspectiva cavaleira é mais 

naturalmente usada pelos alunos, que geralmente adotam as bordas da folha de papel como 

referências para seus desenhos, assim como também sugere Parzysz (1988, 1991). 

Acreditamos que a atividade anterior, em que desenharam módulos multicubos na rede 

pontilhada triangular impressa em folha de papel, tenha tornado mais fácil a representação 

desse tipo de perspectiva na rede pontilhada virtual.  
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Em vista da dificuldade encontrada, os alunos pediram para construírem outro 

módulo, com um número menor de cubos.  

 

1) Resultados de Túlio 

Túlio e Cássia, inicialmente, fizeram a representação em perspectiva isométrica, 

explicitando todas as arestas dos cubos, inclusive as não visíveis. Percebendo a “confusão” 

entre as linhas e a impossibilidade de visualizar o módulo que deveriam representar, 

começaram a apagar as linhas “indesejáveis” no desenho. Entretanto, esse processo não foi 

simples e, por mais de uma vez, nossa ajuda foi solicitada. Ao representarem o módulo 

multicubo em perspectiva cavaleira, já se mostraram mais independentes e conscientes da 

representação que faziam. 

Na Figura 59, trazemos os módulos multicubos construídos por Túlio e Cássia e 

suas respectivas representações em perspectiva isométrica e perspectiva cavaleira.  

 

 

(a) Representação em perspectiva isométrica 

 

 

(b) Representação em perspectiva cavaleira 

Figura 59. Representações de Túlio e Cássia em rede pontilhada virtual 
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2) Resultados de Natália 

 Natália e Lilian comportaram-se de maneira bastante semelhante à dupla Túlio e 

Cássia: explicitavam todas as arestas dos cubos, construíram outro módulo para fazerem a 

representação em perspectiva cavaleira, pois tiveram dificuldades para representar o 

módulo já usado na representação em perspectiva isométrica, solicitaram nossa ajuda por 

diversas vezes. Porém, percebemos entre elas uma dificuldade ainda maior. No início da 

atividade, faziam desenhos incompatíveis com os módulos que desejavam representar.   

Na Figura 60, trazemos os módulos multicubos construídos por Natália e Lilian e 

suas respectivas representações em perspectiva isométrica e perspectiva cavaleira.  

 

 

 

(a) Representação em perspectiva isométrica 

 

 

(b) Representação em perspectiva cavaleira 

Figura 60. Representações de Natália e Lilian em rede pontilhada virtual 
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  Percebemos correção nas produções finais de ambas as duplas; entretanto, 

analisando o processo de elaboração das mesmas, podemos perceber a influência do “polo 

do sabido” (PARZYSZ, 1988), dada a tendência em mostrar na representação gráfica as 

características do próprio objeto, como por exemplo, o número de arestas. 

 

Atividade 15  

 

ATIVIDADE 15 

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. 

 

Quadro 29. Atividade 15 

 

Esta atividade é a mesma atividade 6, em que foram utilizados os módulos 

multicubos, porém apresentamos construções diferentes daquelas já apresentadas. O 

objetivo em repetir a atividade é verificar se, depois da sequência instrucional 

desenvolvida durante o projeto, 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 e, dessa forma, levantarmos parâmetros para comparação.  

 Assim como a atividade 6, a atividade 15 teve dois momentos: o primeiro, no qual 

cada aluno deveria informar na folha de papel (codificação) como era o módulo que estava 

vendo e o segundo, no qual cada aluno deveria interpretar a informação (decodificação) 

elaborada pelo (a) companheiro (a) e construir o módulo assim descrito. 

 

Resultados da atividade 15  

 

1. Resultados da primeira parte da atividade – codificação 

 

 Na Figura 61 são apresentadas fotografias dos módulos multicubo que Túlio e 

Natália deveriam descrever para seus pares, Carol e Luffy, respectivamente, bem como as 

descrições feitas por eles. 
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(a) Módulo de Túlio  (b) Módulo de Natália 

Figura 61. Módulos multicubos descritos por Túlio e por Natália – atividade 15 

 

 Podemos notar que Túlio utilizou uma representação mista, associando desenho e 

parte textual para explicitar as informações desejadas. Apesar de manter o mesmo tipo de 

representação usada na atividade 6, percebemos uma evolução na sua forma de descrever o 

módulo. Diferentemente da primeira vez, quando se fez prolixo e confuso, não 

conseguindo transmitir as informações necessárias para a reconstrução do módulo, na 

presente atividade utiliza corretamente a projeção ortogonal codificada (GUTIÉRREZ, 

1998a) ou representação cotada (KALEFF, 2003), com vista superior e números indicando 

a quantidade de cubos em cada coluna. Carol não teve problemas para interpretar as 

informações dadas por Túlio e reconstruir o módulo representado. 

 Natália, por sua vez, não demonstrou evolução em sua representação. Continuou 

usando a representação mista, mas, agora, de maneira incorreta. Quando ela escreve “2 

atrás” (Figura 61-b), fica claro que ela não conseguiu, no decorrer do experimento, 

desenvolver a habilidade para fazer esse tipo de representação. Luffy reconstrói o módulo 

corretamente, mas questiona a descrição feita por Natália. Podemos perceber que as 

propriedades da representação só apareceram graças à boa vontade de Luffy, leitor da 

mensagem. Percebemos, assim, que “restituição do significado” (PARZYSZ, 1988) se fez 

presente devido a uma conivência entre o transmissor e o leitor. Acreditamos que essa 
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conivência foi sendo inconscientemente construída ao longo da realização das atividades 6 

e 7.   

Como anteriormente, na atividade 6, os desenhos usados por Túlio e Natália 

enquadram-se no “Estágio Esquemático-Plano” (MITCHELMORE, 1980), ou seja, os 

cubos foram representados através de uma das suas faces de forma ortogonal, o que sugere 

que o desenho em perspectiva continuou não sendo a opção mais natural ou acessível para 

Túlio e Natália, para representar um módulo multicubo.    

 

2. Resultados da segunda parte da atividade – decodificação 

 

 Na Figura 62, trazemos as representações que foram interpretadas por Túlio e 

Natália e os respectivos módulos construídos.  

 

 

 

 

  

(a) Representação decodificada por Túlio (b) Representação decodificada por Natália 

Figura 62. Representações decodificadas - atividade 15 

Assim como na atividade 6, Túlio e Natália não tiveram problemas em decodificar 

as informações transmitidas por seus colegas de dupla e reconstruir os módulos nelas 

representados.  

 Podemos perceber que os colegas de dupla de Túlio e de Natália utilizaram 

representações mistas para descreverem os módulos multicubos. Carol começou fazendo a 



163 

 

representação em perspectiva, como pode ser visto nas linhas mais finas no desenho 

apresentado na Figura 62-a. Entretanto, desistiu e mudou para a projeção ortogonal 

superior codificada, também denominada por Kaleff (2003) como representação cotada. 

Percebendo que os outros alunos estavam terminando a atividade, ela procurou um 

caminho mais rápido. Em sua representação, Carol não explicita que os números usados 

indicam a quantidade de cubos em cada fila, entretanto, a cultura geométrica comum, que 

possibilita a “restituição de significados” das representações (PARZYSZ, 1988) foi 

estabelecida na atividade 7, quando foi apresentada e trabalhada com os alunos a 

representação de módulos multicubo através de projeções codificadas. 

Na representação feita por Luffy para que Natália decodificasse, foi usada apenas a 

projeção da vista superior não codificada, tornando-se necessário, então, redigir um 

pequeno texto explicativo sobre o módulo em questão.       

Analisando as produções de todos os alunos participantes da pesquisa, constatamos 

que todos usaram as representações mistas, sendo que a projeção ortogonal superior foi 

usada em todos os desenhos. Verificamos ainda que 45% das produções foram do tipo 

projeção ortogonal codificada. Nenhum desenho foi feito em perspectiva. Todos os 

protocolos se encontram no Apêndice I (p.240). 

Estes resultados reafirmam o que já havíamos percebido na atividade 6: desenhar 

representações ortogonais de módulos multicubos foi mais fácil do que desenhar em 

perspectiva paralela. Mesmo aqueles alunos que usaram os desenhos em perspectiva na 

atividade 6, passaram a fazer a projeção ortogonal. Além disso, todos os alunos tiveram 

facilidade na etapa de decodificação, até mesmo Luffy, que conseguiu restituir significado 

à representação de Natália. 

Os resultados obtidos na primeira atividade com multicubos de madeira, atividade 

6, condizem com os dados levantados por Burton, Cooper e Leder (1986, apud, 

GUTIÉRREZ, 1998a), quando a maioria dos participantes do estudo utilizou 

representações mistas. Por outro lado, não condizem com os resultados de Ben-Chaim, 

Lappan e Houang (1989, apud, GUTIÉRREZ, 1998a), que detectaram que os três tipos de 

representações (gráficas, verbais e mistas) foram usados por números praticamente iguais 

de alunos.  

Na atividade 15, segunda atividade com multicubos de madeira, os resultados 

obtidos em nossa pesquisa não conferem com os resultados de Ben-Chaim, Lappan e 

Houang (1989, apud, GUTIÉRREZ, 1998a), quando detectaram que a maioria dos alunos 

usou a representação gráfica. Em nosso estudo, todos os alunos passaram a usar a 
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representação mista, com destaque para o desenho em projeção ortogonal superior 

codificada. 

 

5.5. Atividade 8, 9, 10 e 11 

As atividades 8, 9, 10 e 11 se referem aos poliedros
25

, tratando de aspectos como 

definição e caracterização. Assim, elas foram concebidas, elaboradas e aplicadas como um 

bloco de atividades cujos objetivos eram possibilitar aos alunos: observar e manusear 

objetos do cotidiano que têm a mesma forma de alguns corpos geométricos estudados na 

Geometria Espacial; observar e explorar poliedros através de um recurso informático; 

construir e manusear “modelos cascas” (KALEFF, 2003) de alguns poliedros; formalizar 

conceitos e vocabulário próprios da Geometria Espacial.  

 

ATIVIDADE 8 

- 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. 

Quadro 30. Atividade 8 

  

Foram formados dois grupos: um grupo com cinco e outro com seis alunos. Cada 

grupo tinha uma diversidade de objetos sobre sua mesa e deveriam separá-los conforme 

características que achassem relevantes. Sobre a mesa de um grupo havia os seguintes 

objetos: lata de leite condensado, cubo de madeira, magnetita (mineral de ferro de forma 

cristalográfica octaédrica), casquinha de sorvete, vela em forma de prisma quadrangular, 

caixa de remédio, pirâmide de base quadrada de madeira, bola de tênis, quartzo hexagonal 

(mineral de silício que se cristaliza em forma de prismas hexagonais), prisma pentagonal 

de madeira, frasco cilíndrico, cubo de argila, pirâmide triangular (Figura 63-a). Sobre a 

mesa do outro grupo havia os seguintes objetos: cubo mágico, caixa de creme dental, vela 

em forma cilíndrica, prisma triangular de madeira, porta jóias em forma de pirâmide de 

base quadrada, quartzo hexagonal, bola de plástico, prisma hexagonal de madeira, 

pirâmide de base quadrada de argila, frasco cilíndrico, octaedro em papel cartão, cone de 

madeira (Figura 63-b). 

                                                 
25

 Todos os poliedros usados em todas as atividades da presente pesquisa eram convexos. Os 

poliedros convexos estão inteiramente situados em um mesmo semiespaço em relação a qualquer 

uma de suas faces. Não possuem reentrâncias. 
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                                  (a)                                                                (b) 

Figura 63. Poliedros e corpos redondos  

Cada grupo deveria, após separar os objetos, escrever, em folha de papel, os 

critérios para a seleção. Depois, os objetos deveriam ser enumerados dentro de cada 

critério.  

O objetivo da atividade 8, especificamente, foi proporcionar ao aluno 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, classificando, finalmente, os sólidos em poliedros e não poliedros (corpos 

redondos). A intenção também foi de mostrar aos alunos alguns objetos construídos pelo 

homem e outros presentes na natureza, que exemplificam objetos geométricos espaciais, 

além de recuperar alguns conceitos geométricos que foram desenvolvidos durante a 

presente pesquisa. 

 

Resultados da atividade 8 

 Apesar de a atividade ter sido realizada em grupos, muitas discussões foram 

travadas coletivamente, principalmente nos momentos em que intervínhamos para elucidar 

dúvidas levantadas pelos alunos ou dar algum tipo de explicação. A realização da atividade 

teve duração de aproximadamente uma hora e meia, pois a intenção era que eles realmente 

discutissem livremente. Em ambos os grupos as colocações feitas pelos alunos foram 

bastante semelhantes, com algumas particularidades, é claro. Assim, apresentaremos os 

dados referentes ao grupo constituído por Cássia, Natália, Carol, Lilian, Elena e Ronaldo. 

Eles trabalharam com os objetos apresentados na Figura 63-a, mas em alguns momentos, 

trocamos os objetos de mesma forma entre os grupos, com o objetivo de fazê-los perceber 

a independência da forma em relação a tamanho, cor ou textura do objeto.   

 Em um primeiro momento, os alunos separaram os objetos em quatro grupos, 

estabelecendo como critério o tipo de base: 
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- base quadrada: cubo de madeira vela em forma de prisma quadrangular, caixa de 

remédio, pirâmide de base quadrada de madeira cubo de argila; 

- base pentagonal: prisma pentagonal de madeira; 

- base triangular: magnetita, pirâmide triangular, quartzo hexagonal 

- base circular: lata de leite condensado, casquinha de sorvete, bola de tênis, frasco 

cilíndrico. 

 Podemos notar que os alunos separaram os corpos redondos dos corpos poliédricos, 

mas não perceberam os poliedros como objetos de uma classe única, usando as diferenças 

entre as bases como critério de separação. Além disso, classificaram a bola como objeto de 

base circular. Perguntamos se a bola de tênis realmente tem uma base. Apresentamos no 

Quadro 31, um trecho da discussão.  

[...] 

Pesquisadora/professora: “O que vocês estão chamando de base?” 

Carol: “O que apoia, o que está encostado na mesa.” 

Pesquisadora/professora: “Se é o que se apoia... aqui apoia um círculo (mostrando o cilindro), aqui se 

apoia um triângulo (mostrando a pirâmide de base triangular) ...o que apoia aí? (mostrando a bola)” 

Ronaldo: “Um ponto.” 

   

Quadro 31. Discussão sobre bases de objetos geométricos - atividade 8 

 

 Apesar de não se expressarem corretamente, podemos inferir que os alunos, ao 

enumerarem os objetos cilíndricos, cônicos e esféricos no critério de base circular, 

perceberam o atributo dos corpos redondos, ficando implícito o seu conceito. 

 Carol faz rolar a bola sobre a mesa e os alunos comentam a respeito de sua 

instabilidade. Natália, então, questiona sobre a bola de futebol, afirmando que “a bola de 

futebol fica parada, sim”, e faz um desenho, tentando reproduzir os poliedros que formam 

sua superfície. Os outros alunos dizem que é a mesma coisa, independente do tipo de bola. 

Aproveitamos o momento para explicar a confecção da bola de futebol com pentágonos e 

hexágonos, constituindo-se, então, em um poliedro. Voltamos a essa discussão mais 

adiante, na atividade 13, quando utilizamos o software Poly.      

 Em um segundo momento, eles separam os objetos em categorias: pirâmide, 

prisma, cilindro, cone, esfera. A separação foi toda correta, inclusive, classificaram a 

magnetita como pirâmide e o quartzo, como prisma. Natália começou a rolar os objetos 

cilíndricos sobre a mesa e surge a discussão de que, nessa posição, esses objetos, assim 

como a bola, também não têm estabilidade. Então, aproveitamos a oportunidade e pedimos 
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que fizessem o mesmo com o objeto cônico (casquinha de sorvete), já tentando mostrar a 

diferença entre os corpos que rolam e os que não rolam.   

 Os critérios estabelecidos referiam-se a aspectos como existências de “quinas”, de 

arestas, de vértices, tipos de bases, formas das faces laterais. Depois de extensa discussão, 

em que vários conceitos foram sendo esclarecidos como, características de prismas, 

pirâmides, cilindros e cones, e identificação de vértices, de arestas e de faces, solicitamos 

aos alunos que estabelecessem apenas dois critérios que os diferenciassem. Então, 

separaram os objetos entre os que tinham e os que não tinham vértices, ficando todos os 

corpos redondos no segundo grupo, com exceção do cone. Esclarecemos, então, que os 

cones, assim como os cilindros e as esferas, são sólidos gerados pela rotação completa de 

uma superfície plana em torno de um eixo. Estabelecemos, por fim, os critérios entre 

“objetos que rolam‟ e “objetos que não rolam”, formalizando a classificação de poliedros e 

corpos redondos. 

 Acreditamos que a atividade 8, além de permitir a conceitualização de corpos 

redondos e corpos poliédricos, a caracterização e a identificação de objetos geométricos e 

seus atributos, pode ter contribuído de forma significante na formação de imagens mentais, 

essenciais para os processos de codificação e decodificação de representações planas das 

figuras espaciais, como já discutido nos capítulos anteriores desse estudo.  

 

 

ATIVIDADE 9 

 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. ______________________________________________________________________ 

 

Quadro 32. Atividade 9 

 Inicialmente, os alunos tiveram um tempo para familiarização com o software 

Pepakura. Para orientá-los, elaboramos o roteiro, apresentado no Quadro 32, solicitando 

que explorassem os recursos do software e anotassem a função de cada um dos ícones da 

barra de ferramentas. 

 Depois da familiarização com o software, direcionamos a atividade pedindo aos 

alunos que encontrassem e explorassem determinados poliedros. Conduzimos oral e 

coletivamente algumas questões como, por exemplo, qual ou quais figuras planas 

constituem as faces, qual o número de vértices, arestas e faces de cada poliedro indicado. 

Os alunos também respondiam oralmente.  
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 Nosso objetivo principal era a visualização geométrica e a formação de imagens 

mentais. Como objetivo secundário, pretendíamos formalizar alguns conceitos e 

nomenclaturas da Geometria Espacial, os quais vinham sendo construídos naturalmente 

pelos alunos, desde o início do curso, pela própria necessidade de se expressarem durante 

as atividades desenvolvidas.  

 

Resultados da atividade 9 

Os alunos se organizaram em duplas para utilização dos computadores, mas 

conduzimos coletivamente a atividade. 

Nesse contexto, explicamos que um polígono é uma figura plana, contínua, fechada 

por segmentos de reta.  Com o octaedro na mão, solicitamos que eles encontrassem o 

octaedro no Pepakura. Mostramos 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 poderia receber o 

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

Explicamos 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”. Informamos que o nome daquele objeto 

era octaedro, palavra também de origem grega, cujo prefixo octa significa oito, ou seja, 

octaedro é um poliedro constituído por oito faces. Retomamos os conceitos de vértices, 

arestas e faces, já discutidos na atividade 8, e perguntamos o número de vértices, arestas e 

faces, e os tipos de polígonos formadores das faces, ao que os alunos iam respondendo 

coletivamente. Normalmente, vários respondiam de uma só vez.  

Seguindo esse itinerário, estudamos outros poliedros, como prismas e pirâmides 

triangulares, quadrangular, hexagonal e octogonal, dodecaedro, icosaedro. Ao serem 

questionados sobre o nome da pirâmide de base triangular, Luffy respondeu “tetraedro”.  

Aproveitamos a oportunidade e exploramos, no Pepakura, o cubo e o tetraedro, explicando 

que o cubo é um prisma quadrangular em que todas as faces são iguais, assim como o 

tetraedro é uma pirâmide triangular e, caso as faces sejam todas triângulos equiláteros, a 

pirâmide é chamada de tetraedro regular. 

No início, ao serem perguntados sobre o número de vértices, arestas e faces dos 

poliedros, os alunos precisavam contar na tela do computador, antes de responderem. 

Depois, muitos já começaram a estabelecer relações, como por exemplo, que o número de 

faces dos prismas é igual ao número de lados do polígono da base mais dois, que são as 

bases, e que o número de faces das pirâmides é igual ao número de lados do polígono da 
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base mais um, que é a base da pirâmide. Outra relação que conseguiram estabelecer refere-

se ao número de arestas dos prismas, que seria igual ao número de lados do polígono da 

base multiplicado por três, correspondendo às arestas das duas bases e às arestas laterais. 

Apesar da nomenclatura e do vocabulário utilizado na Geometria Espacial não 

serem nosso foco de pesquisa, acreditamos que o momento era propício para explorarmos a 

nomenclatura dos poliedros com os quais estávamos trabalhando, mesmo porque não 

concebemos o ensino em etapas compartimentadas. Assim, trabalhamos esse aspecto e, 

para ajudar na compreensão e fixação, procuramos vincular os nomes de alguns poliedros 

com expressões utilizadas nos esportes, situação presente no dia a dia dos alunos. Por 

exemplo, dissemos que o time que é campeão cinco vezes é chamado pentacampeão. O 

polígono que tem cinco faces é chamado pentágono e o prisma cuja base é um pentágono é 

chamado de prisma pentagonal. Perguntamos como é chamado o time campeão seis vezes. 

Os alunos responderam: 

- “Hexacampeão.”    

Concordando com os alunos, perguntamos:  

- “Então como é chamado o polígono de seis lados?” 

Os alunos responderam: 

- “Hexágono.” 

E nós novamente: 

- “E o prisma de cuja base é um hexágono é chamado de ...?” 

Os alunos: 

- “Prisma hexagonal.” 

Perguntamos, então, qual é a diferença entre prismas e pirâmides, ao que os alunos 

responderam: 

- “Os prismas têm faces retangulares nos lados e as pirâmides, triangulares.” 

- “As pirâmides têm uma ponta (referindo-se ao vértice) e os prismas não.” 

- “Os prismas têm duas bases e a pirâmide apenas uma.” 

Inferimos, pela forma como os alunos responderam à última pergunta, em pouco 

tempo e sem consultar os desenhos no computador, que a construção das imagens mentais 

desses objetos veio sendo favorecida no transcorrer do experimento. Acreditamos que a 

atividade com o software Pepakura, especificamente, também tenha contribuído para esse 

processo, uma vez que possibilita a visualização de objetos 3D em diferentes posições e 

situações, como por exemplo, planificados.  
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ATIVIDADE 10 

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

geométricos.  

Escreva, em uma das faces, o nome do modelo construído. Em caso de dúvida, consulte os livros que se 

encontram sobre a mesa. 

Quadro 33. Atividade 10 

 

Foram impressas, a partir do software Pepakura, planificações de paralelepípedo, 

cubo, prisma triangular, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base triangular, prisma 

hexagonal. Usamos papel de gramatura 180g/m
2
 para a impressão das planificações. 

Solicitamos que cada aluno recortasse uma planificação e montasse os sólidos.   

O objetivo dessa atividade era que os alunos compreendessem a constituição dos 

objetos geométricos, através de suas construções. Segundo Gutiérrez (1998a),  

é importante investir no desenvolvimento de habilidades de realização e 

interpretação de representações planas dos estudantes e potencializá-las, 

abordando as duas direções de passagem entre o plano e o espaço: 

desenho de representações planas de corpos geométricos 3D e construção 

de sólidos a partir de suas representações planas (p.197). 

 

Focamos a segunda direção de passagem entre o plano e o espaço sugerida por 

Gutiérrez (1998a), ou seja, a construção de sólidos a partir de suas representações planas. 

Assim, o objetivo intrínseco era 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. 

   

Resultados da atividade 10 

 Os alunos trabalharam coletivamente, mas cada um confeccionou seu próprio 

sólido. Inicialmente, estávamos um pouco inseguras quanto à aceitação da atividade, por 

envolver recortes e colagens. Nossa insegurança era que os alunos, por serem do 3º ano do 

Ensino Médio, a considerassem “infantil”. Entretanto, demonstraram muito interesse em 

realizar a atividade. Tanto que nossa proposta era que cada um montasse apenas um sólido; 

mas, à medida que terminavam sua montagem, pediam para montar outro. 

 Chamou nossa atenção o fato de que alguns alunos, que não se interessaram tanto 

pelas aulas no laboratório de informática, envolveram-se mais nessa atividade, assim como 

o oposto também é verdade. Essa constatação corrobora nossa hipótese de que é 

necessário, no ensino de Geometria Espacial, lançar mão de uma diversidade de estratégias 
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e recursos para que o aluno se aproxime e usufrua daqueles que melhor se enquadram em 

seu perfil. 

 Na Figura 64, trazemos as fotografias dos objetos geométricos e dos alunos 

confeccionando-os.   

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Confecção de sólidos em “modelo casca” – atividade 10 

 

ATIVIDADE 11 

Como já discutimos anteriormente, 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 planos, 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 

     

     

Quadro 34. Atividade 11 

 

O objetivo da atividade 11 era retomar aspectos relacionados aos atributos dos 

sólidos geométricos, já trabalhados em outros momentos. Entretanto, pela primeira vez, os 

conceitos são apresentados na forma escrita. Até então, os termos foram introduzidos e 

tratados de maneira mais intuitiva. Além disso, na presente atividade, os alunos tiveram a 

oportunidade de produzir, observar e manusear os próprios objetos geométricos.    

 

Resultados da atividade 11 

Depois dos sólidos já construídos, os alunos, organizados em duplas e trios, 

preencheram uma tabela, formalizando as discussões do dia. Não demonstraram grandes 
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dificuldades na realização da tarefa. Entretanto, Natália, Elena e Lilian continuavam o 

esquema de contagem, usando os objetos construídos como referenciais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (a) Natália, Elena, Lilian                                             (b) Túlio, Ronaldo, Cássia 

Figura 65. Resultados da atividade11 

Podemos notar, na Figura 65-a, que Natália, Elena e Lilian erraram o número de 

arestas da pirâmide quadrangular. Observando as gravações, percebemos que na contagem 

dos elementos, elas não adotaram um critério específico como, por exemplo, primeiro as 

arestas das bases e depois as arestas laterais dos sólidos. Sendo feita a contagem de forma 

aleatória, por mais de uma vez, elas tiraram conclusões erradas. Por exemplo, ao contarem 

o número de arestas do cubo, Elena ia passando os dedos sobre elas, mas como não adotou 

nenhum critério, deixando de contar uma das arestas, concluiu que eram apenas onze. 

Lilian, que não segurou os sólidos em nenhum momento e apenas os observava, é quem 

corrigiu, dizendo que eram doze. Então, Elena contou novamente e concordou com Lilian. 

Em outro momento, Elena contou seis faces no prisma triangular, pois contou uma face 

duas vezes. Natália a corrigiu.     

Ainda na Figura 65, percebemos que as alunas não fizeram referência ao quadrado 

da base da pirâmide quadrangular ao explicitarem quais eram os polígonos das faces. 

O trio Túlio, Ronaldo e Cássia preencheram corretamente todo o quadro e não 

tiveram dificuldades para fazê-lo. 

As atividades 8, 9, 10 e 11 foram agrupadas para efeito de comentários pelos 

alunos, que, ao final das tarefas, foram convidados a responderem às questões da ficha de 

análise. Trazemos na Figura 66, as respostas dadas por Natália. Túlio não respondeu, pois 

precisou sair mais cedo para ir ao dentista. Então trazemos, na Figura 67, as respostas 

dadas por Anita, visto a valorização que suas palavras remetem ao nosso trabalho. 
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Figura 66. Atividades 8, 9, 10 e 11 – Protocolo da Ficha de Análise de Natália 

 

Figura 67. Atividades 8, 9, 10 e 11 – Protocolo da Ficha de Análise de Anita 
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Os objetivos da atividade foram atingidos, uma vez que os alunos puderam 

observar e manusear objetos do cotidiano com mesma forma de alguns corpos geométricos 

estudados na Geometria Espacial; puderam, também, explorar poliedros através do 

software Pepakura e, a partir deste, construíram e manusearam “modelos cascas” de alguns 

poliedros; além disso, verificamos a formalização de conceitos e vocabulário próprios da 

Geometria Espacial, como diferenças nas nomenclaturas de polígonos e de poliedros, e 

utilização adequada dos termos vértices, arestas e faces, bem como suas identificações nas 

representações 2D e 3D. 

 

5.6. Atividade 12  

Como já foi dito no item 5.4 do presente estudo (p.153), durante a realização da 4ª 

parte da atividade 7, deixamos alguns alunos fazendo um exercício sobre área, volume e 

diagonal de cubo e paralelepípedo, na “Sala de Recursos”, enquanto repetíamos a atividade 

com o aplicativo “Multicubos Virtuais”, no laboratório de informática, para outro grupo de 

alunos.  

Os alunos que ficaram fazendo o exercício, não conseguiram resolvê-lo, pois, 

segundo eles, “as fórmulas não foram dadas”. Em função dessa dificuldade e de perguntas 

sobre pirâmides que eles sempre nos traziam, relativas a algum exercício ou avaliação 

feitos na sala de aula regular, decidimos adaptar a presente atividade.  

Assim, diferentemente das demais atividades propostas na presente pesquisa, 

adentramos, segundo Parzysz (2006), a geometria protoaxiomática (terceiro nível - G2), 

que, como dito no Capítulo 2, é um tipo de Geometria em que as demonstrações são feitas 

a partir de premissas aceitas pelos alunos de modo intuitivo e os objetos e o caminho da 

validação não são necessariamente explicitados através de um sistema de axiomas. Até o 

presente momento, transitávamos entre o primeiro e segundo níveis (G0 e G1), da 

geometria concreta e espaço-gráfica, respectivamente. Enfim, a atividade foi repensada em 

função da demanda dos alunos. Além de atributos relacionados às representações dos 

objetos geométricos, foco de nossa pesquisa, na presente atividade discutimos aspectos 

relativos a alguns cálculos da Geometria Espacial.       
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ATIVIDADE 12 

Cola de contato - Como usar 

- Agitar antes de usar. 

- Aplicar uma camada uniforme do produto sobre as pontas (extremidades) das varetas. 

- Aguardar a secagem por 5 a 10 minutos. 

- Unir as varetas, montando os modelos dos sólidos desejados.  

 

Construção de um esquadro de papel  

Enquanto aguardamos a secagem da cola, vamos construir um esquadro de papel que usaremos nas 

atividades seguintes. 

- Trace uma circunferência de 5cm de raio, usando um compasso. 

- Recorte a circunferência. 

- Dobre ao meio (180º) e ao meio novamente (90º).   

 

1ª parte: Construção de modelos com varetas 
Observando os desenhos dos livros didáticos colocados sobre as mesas, construa modelos com 

varetas dos seguintes poliedros: cubo, paralelepípedo, prisma triangular, pirâmide de base quadrada, 

pirâmide de base triangular.  Construa também um quadrado, pois precisaremos dele na próxima atividade.   

 

2ª parte: Construção de linhas auxiliares para dedução de cálculos relacionados à diagonal, ao 

apótema, à aresta lateral e à altura em cubos e pirâmides. 
Agora, consultando os livros e usando três dos modelos que vocês acabaram de construir – 

quadrado, cubo e pirâmide quadrangular regular - acrescente algumas varetas que representem os seguintes 

elementos: 

1- Diagonal do quadrado 

Cole uma vareta que represente a diagonal do quadrado. Pinte as varetas que representem o triângulo 

retângulo formado. 

  

Diagonal do cubo    

Cole duas varetas: uma que represente a diagonal da base (quadrado) e outra, a diagonal do cubo. Pinte as 

varetas que representem o triângulo retângulo formado. 

 

2- Aresta lateral, metade da aresta da base e apótema da pirâmide de base quadrada 

Cole uma vareta que represente o apótema da pirâmide. Pinte as varetas que representem o triângulo 

retângulo formado. 

  

Altura, apótema da base e apótema da pirâmide de base quadrada    

Cole três varetas que representem: o apótema da base, a altura e o apótema da pirâmide.  Pinte as varetas 

que representem o triângulo retângulo formado. 

 

3- Altura, aresta lateral e metade da diagonal da base da pirâmide de base quadrada    

Cole duas varetas que representem: a metade da diagonal da base e a altura da pirâmide. Pinte as varetas 

que representem o triângulo retângulo formado. 

Quadro 35. Atividade 12 

 

O objetivo da atividade era ajudar no desenvolvimento das habilidades de 

decodificação (leitura, interpretação e compreensão) das representações gráficas presentes 

em livros e utilizadas pelos professores para demonstrar as fórmulas de cálculo de áreas de 

superfícies, volumes e diagonais de sólidos geométricos. Por meio da atividade 

apresentada, buscávamos também descrever um procedimento que visa ao estabelecimento 

de relações e fórmulas geométricas, não apenas através de deduções algébricas apoiadas na 

observação de desenhos de sólidos representados no plano, mas como decorrência de um 



176 

 

processo de observação e análise das características e propriedades dos sólidos ou de partes 

deles, como objetos do espaço tridimensional.  

Inicialmente, solicitamos aos alunos que construíssem modelos esqueleto de prisma 

triangular, paralelepípedo, pirâmide triangular e pirâmide quadrangular, podendo, para 

isso, consultar livros didáticos de Matemática do Ensino Médio. Usamos para a atividade 

os livros Matemática: aula por aula, de Filho, B.B. e Silva, C.X. (2003) e Matemática: 

uma nova abordagem, de Giovanni, J.R. e Bonjorno, J.R. (2000). Os materiais utilizados 

na construção dos modelos foram varetas (palitos) de madeira usadas para churrasco e cola 

de contato.   

Os alunos separam as varetas necessárias à confecção dos modelos e aplicaram cola 

de contato em suas extremidades. Durante os 10 minutos de espera para sua secagem, 

solicitamos que os alunos construíssem os “esquadros” com ângulo de 90º, fazendo duas 

dobraduras sucessivas num círculo desenhado em papel e recortado. Esclarecemos que o 

círculo completo tem 360º; fazendo a primeira dobradura ao meio, obtém-se um ângulo de 

180º; fazendo nova dobradura ao meio, obtém-se um ângulo de 90º, também chamado de 

ângulo reto. Usamos os esquadros nas etapas seguintes da atividade.   

Usando os modelos construídos e aplicando o Teorema de Pitágoras, deduzimos 

cálculos relacionados com a diagonal do quadrado, a diagonal do cubo, a altura da 

pirâmide de base quadrada, a metade da diagonal do quadrado da base, a aresta lateral, o 

apótema da base e o apótema da pirâmide.  

 

Resultados da atividade 12 

 Os alunos organizaram-se em duplas e cada dupla deveria construir um sólido 

designado por nós - prisma triangular, cubo, paralelepípedo, pirâmide triangular e pirâmide 

quadrangular. Anita e Cacá pediram para construírem um prisma hexagonal. As varetas de 

madeira, cortadas em dois tamanhos diferentes, foram deixadas sobre uma mesinha 

próxima às mesas onde o trabalho seria realizado. Solicitamos que cada dupla pegasse o 

número de varetas necessário para a construção de seu modelo. Natália não esteve presente 

nesse dia. 

Como dito anteriormente, os alunos poderiam consultar os livros disponibilizados 

por nós, caso precisassem. Entretanto, não o fizeram. Perguntamos, então, em que se 

basearam para determinar aquelas quantidades. Carol que, juntamente com Elena, deveria 

construir o paralelepípedo, respondeu: 
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- “Defini que precisa de quatro, quatro e quatro.” (gesticulando, como a mostrar as 

bases e as faces laterais). 

Perguntamos: 

- “Mas onde estava essa imagem?” 

- “Na cabeça, ué!” 

Túlio e Lilian, que deveriam construir a pirâmide quadrangular, fizeram um 

desenho de vista superior da pirâmide para se orientarem. 

Fernanda e Henrique, que deveriam construir a pirâmide triangular, disseram que 

“de cabeça definiram que eram essas” (referindo-se às seis varetas que haviam separado). 

A atitude dos alunos e as respostas ao nosso questionamento levam-nos a acreditar 

que os alunos apropriaram-se da visualização espacial dos objetos geométricos com os 

quais trabalhamos na presente atividade, mesmo em sua ausência. Inferimos que as 

imagens desses objetos estavam bem consolidadas em suas mentes. 

Apesar de inicialmente separarmos os alunos em duplas, a atividade acabou sendo 

realizada de maneira bastante coletiva, uma vez que as discussões foram abertas e um 

colega ajudava o outro sempre que necessário, independentemente de ser seu par ou não.  

 

 

Figura 68. “Modelo esqueleto” de sólidos geométricos – atividade 12 

 

Depois de construídos os modelos esqueletos, passamos para a segunda parte da 

atividade: utilizá-los como recurso didático para observação e exploração. Havíamos 

planejado que cada dupla desenvolveria todo o processo, mas devido à escassez do tempo e 

complexidade das questões colocadas, optamos por conduzir a tarefa. Entretanto, durante 

todo o tempo, os alunos acompanharam atenciosamente e também eram convidados a 

participar. 
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Começamos a segunda parte da atividade (Construção de linhas auxiliares para 

dedução de cálculos relacionados à diagonal, ao apótema, à aresta lateral e à altura em 

cubos e pirâmides) retomando o Teorema de Pitágoras, o qual já era conhecido por todos 

os alunos. Desenhamos no quadro branco um quadrado, traçamos a sua diagonal e 

aplicamos o Teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo formado. Pedimos, então, que 

Carol construísse um quadrado utilizando as varetas. Colamos nova vareta, representando a 

diagonal do quadrado e pedimos que Túlio pintasse aquelas que formavam um triângulo 

retângulo. Usando o “esquadro”, verificamos que realmente havia um ângulo de 90º 

(Figura 69).  

 

Figura 69. Diagonal do quadrado – atividade 12 

 

Solicitamos, então, que os alunos lessem e preenchessem o item 1 - Diagonal do 

quadrado. 

 

 

Figura 70. Protocolo de Túlio e Lilian – item 1 – atividade12 

 

  Tendo retomado a aplicação do Teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo, 

passamos para o item 2 – Diagonal do cubo. Pedimos aos alunos que consultassem os 
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livros e observassem os desenhos (Figura 71) que ilustravam o assunto discutido. Alguns 

alunos disseram compreender o desenho, mas a maioria afirmou que os desenhos não lhe 

eram esclarecedores. 

 

                    

Figura 71. Diagonal do cubo – Desenhos de livros
26

 

 A seguir, pegamos duas varetas pintadas e o cubo construído em modelo esqueleto. 

Acrescentamos mais uma vareta, representando a diagonal do quadrado da face e pedimos 

que Fernanda acrescentasse aquela que representaria a diagonal do cubo. Pedimos 

Henrique que pintasse a terceira vareta formadora do triângulo retângulo. Nesse momento, 

Túlio faz uma intervenção dizendo: 

 - “Então, nesse caso, essa daqui é a hipotenusa, né? (mostrando a diagonal do 

cubo) E as outras são os catetos (referindo-se à aresta lateral e à diagonal da face).”  

 Pedimos que Túlio, usando o “esquadro” de papel, identificasse o ângulo reto do 

triângulo formado (Figura 72). 

 

 

Figura 72. Diagonal do cubo – atividade 12 

  

                                                 
26

 Primeiro desenho da Figura 71: FILHO, B.B. e SILVA, C.X.. Matemática: aula por aula. vol.2 

– 1.ed. – São Paulo: FTD, 2003, p. 277. 

Segundo desenho da Figura 71: GIOVANNI, J.R.; BONJORNO, J.R. Matemática: uma nova 

abordagem. vol.2. – São Paulo: FTD, 2000. (Versão Trigonometria), p.311. 
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Estabelecemos, então, correspondências entre a aresta lateral, a diagonal da face e a 

diagonal do cubo com cateto, cateto e hipotenusa, respectivamente, do triângulo formado. 

Simultaneamente, íamos fazendo o desenho no quadro. Depois dos apontamentos feitos, 

pedimos aos alunos que retomassem os livros e perguntamos se a compreensão dos 

desenhos estava mais fácil, ao que responderam: 

- “Nossa... bem mais fácil!” (Ronaldo) 

- “Sem dúvida.” (Anita) 

- “Facilitou sim.” (Túlio) 

 Cacá, que desde o início afirmou que conseguia compreender o desenho do livro, 

disse que para ela “a percepção estava a mesma”. 

Solicitamos, então, que os alunos lessem e preenchessem o item 2 - Diagonal do 

cubo. 

 

Figura 73. Protocolo de Túlio e Lilian – item 2 – atividade12 

 

Finalizado o trabalho com o cubo, iniciamos o estudo da pirâmide de base 

quadrada. Primeiramente, pedimos que os alunos observassem os desenhos dos livros 

(Figura 74) e, desenhando no quadro, fomos apresentando os elementos formadores do 

triângulo retângulo presentes nas ilustrações – altura (h), apótema da pirâmide (g) e 

apótema da base (m). 
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Figura 74. Pirâmide de base quadrada – Desenhos de livros
27

 

 

Tomamos, então, a pirâmide em modelo esqueleto e pedimos que Ronaldo 

acrescentasse a vareta representativa do apótema da pirâmide. Depois pedimos que Túlio 

acrescentasse a vareta representativa do apótema da base e Fernanda, a vareta 

representativa da altura da pirâmide. Simultaneamente, íamos mostrando as representações 

desses elementos no nosso desenho, feito no quadro. Pintamos, então, o apótema da base e 

solicitamos que Carol pintasse o apótema da pirâmide e a altura da pirâmide, e que Cacá 

verificasse, com o “esquadro” de papel o ângulo reto formado. Então, os alunos foram 

convidados a ler e completar as lacunas do item 4 – Altura, apótema da base e apótema da 

pirâmide de base quadrada.  

 

 

Figura 75. Protocolo de Túlio e Lilian – item 4 – atividade12 

 

De forma análoga, tratamos o item 3 – Aresta lateral, metade da aresta da base e 

apótema da pirâmide de base quadrada – e o item 5 – Altura, aresta lateral e metade da 

diagonal da base da pirâmide de base quadrada.  

                                                 
27

 Primeiro desenho da Figura 74: FILHO, B.B. e SILVA, C.X.. Matemática: aula por aula. vol.2 

– 1.ed. – São Paulo: FTD, 2003, p. 277. 

Segundo desenho da Figura 74: GIOVANNI, J.R.; BONJORNO, J.R. Matemática: uma nova 

abordagem. vol.2. – São Paulo: FTD, 2000. (Versão Trigonometria), p.311. 
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Na Figura 76, apresentamos a fotografia tirada em um dos momentos da atividade e 

na Figura 77, o protocolo de Túlio e Lilian para os itens 3 e 5. 

  

  

                                                

Figura 76. Elementos da pirâmide quadrangular – atividade 12 

  

 

Figura 77. Protocolo de Túlio e Lilian – itens 3 e 5 – atividade12 

 

Através de nossas leituras, da experiência como professora de Matemática no 

Ensino Médio e dos relatos dos alunos, coletados no decorrer dos trabalhos desenvolvidos 

nesse Mestrado, sabemos que estes temas são, muitas vezes, trabalhados através de 
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memorização de fórmulas. Entretanto, sabemos que outros procedimentos didáticos 

também são adotados. Os autores em seus livros e os professores em suas aulas, podem 

também adotar práticas diferentes do “decorar fórmulas”, recorrendo para isso aos 

desenhos. Entretanto, se os alunos não têm as habilidades de visualização desenvolvidas e 

se não conseguem decodificar os desenhos utilizados recorrentemente como coisa óbvia, a 

aprendizagem não acontece efetivamente. Acreditamos que experiências de observar, 

construir, manusear estes sólidos geométricos, normalmente apresentados apenas através 

dos desenhos (principalmente no Ensino Médio), possibilitam o desenvolvimento das 

habilidades de decodificação e a formação de imagens mentais, fundamentais para que a 

aprendizagem aconteça de forma significativa. As discussões e questionamentos que 

surgem durante as construções dos modelos dos sólidos permitem ao aluno conjecturar 

sobre diversas situações geométricas relevantes para as conclusões finais a serem 

alcançadas.  

Observando os protocolos dos alunos para essa atividade, poderíamos dizer que ela 

atingiu seus objetivos, que eram: desenvolver habilidades de decodificação das 

representações gráficas relacionadas ao cubo e à pirâmide quadrangular regular e descrever 

um procedimento visando ao estabelecimento de relações e fórmulas geométricas como 

decorrência de um processo de observação e análise das características e propriedades dos 

sólidos como objetos do espaço tridimensional. Entretanto, retornando ao resultado da 

questão 7 do pós-teste, constatamos que a atividade atingiu parcialmente seus objetivos, 

pois verificamos que os alunos não perceberam a perpendicularidade entre todos os 

elementos indicados na pirâmide de base quadrada, prevalecendo o “polo do visto” sobre o 

“polo do sabido” durante a decodificação do desenho (PARZYSZ, 1988).  

 

5.7. Atividade 13  

 

ATIVIDADE 13 

A atividade foi desenvolvida em cinco etapas. Os alunos deveriam: 

1º.  Explorar o software Poly. 

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

Os desenhos foram 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 

achassem 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. 

Quadro 36. Atividade 13 
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Os objetivos gerais da atividade são a visualização espacial e a decodificação e 

codificação de representações planas de poliedros. Como a atividade abarca três 

circunstâncias simultaneamente, os objetivos intrínsecos a ela são: a visualização de 

representações planas dinâmicas de poliedros, através do software Poly; a construção de 

modelos esqueleto de poliedros de Platão; a produção de desenhos dos sólidos platônicos. 

Assim, transitamos entre as geometrias concreta (G0) e espaço-gráfica (G1), segundo 

Parzysz (2006). 

No primeiro momento, os alunos divididos em duplas, exploraram o software Poly. 

Esse software permite a visualização de diferentes poliedros, através da manipulação das 

figuras 3D representadas bidimensionalmente e suas respectivas planificações. Para 

imprimir movimento aos objetos, deve-se pressionar o cursor sobre o desenho que se 

encontra na primeira janela (Figura 78) e arrastar o mouse. Clicando novamente sobre o 

desenho, o movimento é interrompido. 

 

 

Figura 78. Tela do software Poly 

Na segunda janela ficam os recursos de selecionar e definir ações. Apesar de o 

software disponibilizar outros recursos, optamos por trabalhar com apenas quatro deles, os 

quais podem ser observados na primeira linha, representados através de quatro botões. Nos 

dois primeiros são apresentadas as representações de sólidos geométricos com faces 

opacas, sendo que a primeira delas não destaca as arestas e na segunda as arestas são 

destacadas no desenho. No terceiro botão tem-se acesso à representação do modelo 

esqueleto (KALEFF, 2003); porém, apenas as arestas visíveis são mostradas. No quarto 

botão obtém-se a versão planificada do sólido. Logo abaixo, há duas barras de rolagem: a 

primeira delas contém diferentes classes de sólidos, como poliedros de Platão, sólidos de 
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Arquimedes, sólidos de Johnson, dentre outros, e a segunda, os tipos de sólidos em cada 

classe.  A seguir, há um botão onde podem ser escolhidas as cores dos sólidos. Por último, 

a janela apresenta uma opção que permite “abrir” (planificar) e “fechar” (montar) o sólido.  

Depois da familiarização com o software, os alunos foram convidados a explorarem 

os sólidos de Platão. Optamos por trabalhar com os poliedros regulares de Platão, pois, 

assim como Kaleff (2003), achamos que a análise das características geométricas desses 

poliedros “proporciona ao aluno a oportunidade de observar uma grande variedade de 

conexões entre as figuras geométricas planas e as espaciais, levando-o a descobrir várias 

situações em que surgem padrões de regularidade geométrica” (p.21).  Além disso, nossa 

intenção era apresentar uma variedade de objetos geométricos e de atividades, de forma a 

exigir dos alunos, exercícios mentais que fundamentem a construção do pensamento 

geométrico. Assim, os sólidos platônicos apresentaram-se como uma opção de objetos 

diferentes daqueles mais convencionais nas salas de aula do Ensino Médio.    

A princípio conduzimos oralmente a apresentação dos sólidos de Platão e o 

reconhecimento e identificação de algumas características desses sólidos. Numa proposta 

de perguntas e respostas, foram discutidos tópicos como as características das faces e a 

nomenclatura.  

Em seguida, os alunos deveriam observar o tetraedro apresentado no modelo 

esqueleto (3º botão) e completar desenhos impressos (Figura 79) que lhes foram entregues, 

traçando as arestas não visíveis. Esses desenhos foram impressos a partir do próprio 

software. Depois, deveriam repetir o procedimento para o hexaedro e para o octaedro.  

 

  

Tetraedro Hexaedro Octaedro 

Figura 79. Poliedros de Platão impressos em folha de papel 

  

O terceiro momento foi destinado à construção de modelos esqueleto dos poliedros 

de Platão. Para o desenvolvimento da atividade foram usados palitos de dentes e balas de 
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goma. Observando os sólidos na tela do computador, as duplas foram construindo seus 

modelos.  

 De posse dos modelos concretos feitos com os palitos, os alunos deveriam voltar 

aos seus desenhos, observar novamente e comparar com as representações disponíveis na 

tela do computador e no modelo físico construído. Caso achassem necessário, poderiam 

fazer alterações em seus desenhos.  

  

Resultados da atividade 13 

 A atividade foi desenvolvida no laboratório de informática. Os alunos organizaram-

se em duplas. Natália formou dupla com Ronaldo e Túlio esteve ausente nesse dia. 

 Iniciamos a atividade retomando a questão relacionada à bola de futebol, levantada 

por Natália, na atividade 8. Solicitamos que os alunos acessassem “icosaedro truncado” em 

“Sólidos de Arquimedes”, colorissem de preto os pentágonos e de branco os hexágonos 

(para dar maior realismo ao desenho) e imprimissem movimento à ilustração. 

Esclarecemos que esse tipo de bola de futebol tem uma estrutura poliédrica e pedimos que 

fizessem sua planificação, abrindo (planificação) e fechando (montagem) o objeto. 

Perguntamos quais polígonos formavam aquele poliedro, ao que os alunos responderam: 

- “Pentágonos e hexágonos.” 

Feita essa introdução, os alunos passaram a explorar o software, tendo em mãos um 

pequeno roteiro de apresentação - 1ª parte: Familiarização com o software (Apêndice C, 

p.227). Depois de quinze minutos, aproximadamente, determinamos alguns sólidos a serem 

encontrados no software, discutindo sobre a natureza de suas faces e a nomenclatura de 

alguns deles, como por exemplo: pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal, prisma 

triangular, prisma octogonal, prisma decagonal, icosaedro. Passamos, então, a focar os 

sólidos platônicos, que seriam os sólidos usados posteriormente, na próxima etapa da 

atividade. Pedimos que verificassem quantos e quais são os sólidos platônicos. Discutimos 

as características das faces, conforme trecho transcrito no Quadro 37. 
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[...] Sobre os sólidos platônicos. 

Pesquisadora/professora: “O primeiro é o tetraedro, não é? Por que tetraedro?Porque tem quatro...” 

Alunos: “Lados..”   

Pesquisadora/professora: “Quatro faces, né? O que essas faces têm de comum? Elas são todas...” 

Alunos: “Iguais.”   

Pesquisadora/professora: “Sim, são todas iguais. São todas triângulos equiláteros. [...] Vamos ao 

próximo: hexaedro.” 

[...] 

Pesquisadora/professora: “E agora, qual é esse aí?.” 

Alunos: “Dodecaedro.”   

Pesquisadora/professora: “Dode-caedro. O que o dode significa?.” 

Alunos: “Doze.”   

Pesquisadora/professora: “O dodecaedro é formado por dozes faces que são o que, quais polígonos?” 

Alunos: “Pentágonos.”   

Pesquisadora/professora: “Sim, pentágonos e são todos iguais. Vai para o próximo.” 

Alunos: “Icosaedro.”   

Pesquisadora/professora: “Icosaedro... vinte faces. Percebam que o icosaedro é formado por quais 

polígonos?” 

Alunos: “Triângulos.”   

Pesquisadora/professora: “E todos eles são...” 

Alunos: “Equiláteros.”  

Pesquisadora/professora: “Então, o que caracteriza, principalmente, esses sólidos platônicos?” 

Henrique: “São iguais, as faces.”   

 

Quadro 37. Os sólidos platônicos - atividade 13 

 

 Solicitamos aos alunos que lessem e respondessem a segunda parte da atividade – 

Os poliedros de Platão – e entregamos folhas com cópias impressas das imagens do 

tetraedro, do hexaedro e do octaedro, como as que eles viam na tela do computador. Eles 

deveriam completar os desenhos impressos (Figura 79) com linhas tracejadas, 

correspondentes às arestas não visíveis. 

 

 

 Figura 80. Protocolo de Natália – atividade13 
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Figura 81. Aluna desenhando as arestas não visíveis dos sólidos platônicos  

 

Os desenhos foram, então, recolhidos e partimos para a terceira etapa da atividade –

Construção dos poliedros de Platão. Usamos palitos de dente para representar as arestas e 

balas de goma para representar os vértices. Os computadores continuavam ligados e os 

alunos podiam observar as imagens da tela para fazer as construções dos modelos 

esqueletos dos poliedros. 

 

 

Figura 82. Poliedros de Platão construídos com palitos de dentes e balas de goma 

  

A atividade de construção de modelos com palitos e balas de goma foi muito bem 

recebida pelos alunos, que fizeram comentários como o de Fernanda:  

 - “Adorei essa atividade.” 

 Prontos os modelos, devolvemos as folhas com os desenhos para cada aluno e 

solicitamos que observassem seus desenhos e comparassem novamente com as imagens do 
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computador e, também, com os modelos que eles haviam acabado de construir. Caso 

achassem necessário, deveriam fazer as alterações em seus desenhos. 

Alguns alunos não precisaram alterar seus desenhos. Outros perceberam erros em 

suas produções e apagaram para refazê-las. Sobre os desenhos feitos por Natália, 

constatamos que o tetraedro foi feito de maneira correta desde o início, quando apenas o 

software era tomado como referência para observações.     

 

Figura 83. Desenho do tetraedro completado por Natália – atividade 13 

 O desenho do cubo precisou ser corrigido. Natália percebeu incorreção na parte 

correspondente à aresta lateral inferior.  Na Figura 84-a apresentamos o desenho produzido 

observando a imagem na tela do computador e na Figura 84-b, o desenho corrigido durante 

a observação associada entre software e modelo construído com palitos e balas.   

 

                          

       (a)                                                            (b) 

Figura 84. Desenhos do cubo completado por Natália – atividade 13 

 

 O desenho do octaedro também foi corrigido. Observando a Figura 85-a, podemos 

notar que Natália representou de maneira totalmente incorreta. Fez arestas laterais a mais e 

deixou de fazer as arestas da base quadrada. Observando o modelo de palitos, ela mesma 

percebeu seus erros e, com algumas intervenções nossas, ela fez as correções necessárias. 

Salientamos que conduzimos nossas intervenções por meio de perguntas e não de respostas 
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diretas, fazendo-a refletir sobre o objeto e sua representação. Ao perceber que seu desenho 

estava finalmente certo (Figura 85-b), mostrou-se satisfeita e fez o comentário: 

 - “Eu estou orgulhosa de mim mesma!”  

                   

(a)                                                        (b) 

Figura 85. Desenhos do octaedro completado por Natália – atividade 13 

 

Depois de recolhidas as folhas com os desenhos, mostramos aos alunos o recurso 

do software que permite observar a representação plana do modelo esqueleto com todas as 

arestas visíveis. Para isso os alunos seguiram a seguinte sequência: clicar em arquivo –

preferências – modos de visualização disponíveis - arestas tridimensionais. Os comentários 

foram do tipo: 

- “Ah! Agora ficou fácil!” 

Finalizando as atividades do dia, os alunos foram convidados a responderem a 

algumas perguntas da ficha de análise.  

 

 

Figura 86. Protocolo de Natália – Ficha de análise – atividade13 
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Analisando o todo, constatamos que alguns alunos tiveram dificuldades para 

representar em perspectiva as arestas não visíveis dos sólidos. Entretanto, ao observarem 

os modelos construídos com os palitos e as imagens na tela do computador, perceberam 

seus erros e modificaram seus desenhos. Alguns alunos, apesar de identificarem onde 

estava o erro, tiveram dificuldade para representar corretamente, o que nos leva a concluir 

que, nesses casos, a inabilidade para produzir os desenhos é maior que para interpretá-los.   

Para alguns alunos o software colaborou mais para a visualização que os modelos 

tridimensionais, enquanto, para outros, aconteceu o contrário. Assim, quando perguntamos 

se o uso dos modelos construídos com palitos acrescentou algo na percepção do objeto e 

produção dos desenhos, Fernanda, que foi uma aluna que conseguiu produzir as 

representações corretamente já desde o início da atividade, deu a seguinte resposta: 

- “Eu acho que ficou na mesma, até porque a gente já tinha feito outros sólidos nas 

outras aulas... aí, quando a gente olhou no computador, lembrou dos sólidos das outras 

aulas e ficou mais fácil.”  

Podemos inferir, a partir da fala de Fernanda, que, para alguns alunos, as imagens 

mentais dos objetos geométricos foram sendo construídas ao longo de todo o experimento 

e que o acesso a essas imagens facilitou a consecução da tarefa, que envolvia a 

decodificação do desenho presente na tela do computador e sua posterior codificação, 

através de sua representação na folha de papel.   

Ainda, ao serem questionados sobre qual recurso possibilitou melhor análise de 

seus desenhos, obtivemos respostas do tipo: 

1. O software, “pois ficou mais nítida a imagem do poliedro.” (Henrique). “Ele (o 

software) apresenta o sólido de diversas formas, melhorando a visão em todos os 

ângulos.” (Luffy) 

2. O modelo construído com palitos, “pois o software confunde muito e com os palitinhos 

e as balas ficou bem mais claro. A gente pode pegar no sólido.” (Anita). “Prefiro os 

sólidos feitos com palitos, pois o software é pouco esclarecedor a meu ver.” (Carol) 

  Mais uma vez, como em outros momentos desse experimento, contatamos a 

importância de se diversificar os recursos e as atividades em uma sequência de ensino, 

procurando atender a heterogeneidade das salas de aulas e as particularidades dos alunos. 
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5.8. Atividade 14  

 

Quadro 38. Atividade 14 

 

Esta é uma atividade de codificação, na qual o objetivo era verificar a evolução das 

representações bidimensionais de figuras 3D, inclusive pelo domínio, por parte dos alunos, 

do significado das linhas cheias e das linhas tracejadas em um desenho em perspectiva. 

Foram apresentados dois modelos de cada um dos sólidos - cubo, tetraedro, paralelepípedo 

e prisma triangular. Primeiramente o modelo casca e, em seguida, o modelo esqueleto. 

Nossa expectativa era que os alunos conseguissem fazer os desenhos em perspectiva e 

usassem as linhas tracejadas adequadamente, ou seja, que usassem linhas cheias para 

representar o modelo esqueleto e uma associação de linhas cheias e tracejadas para 

representar o modelo casca. 

 Os alunos deveriam fazer seus desenhos individualmente e, para evitar influência 

de um participante sobre o outro, os mesmos foram separados em dois grupos, que 

ocuparam a “Sala de Recursos” e o auditório. Dessa maneira, não ficaram próximos uns 

dos outros.    

 

Resultados da atividade 14 

Observando a Figura 87, podemos perceber que os desenhos de Túlio inserem-se no 

Estágio 4 – Realista (MITCHELMORE, 1980). Assim como sugere MITCHELMORE 

(1980), Túlio teve maior dificuldade em desenhar o paralelepípedo do que os outros 

sólidos. Em alguns momentos, ele traçou linhas tracejadas para arestas visíveis, mas depois 

retornou, passando uma linha contínua por cima. Não podemos concluir se ele inicialmente 

errava e depois, percebendo seu erro, retornava fazendo a correção ou se a linha tracejada 

apresentava-se mais fácil de ser desenhada, como a direcionar o traçado das arestas. De 

qualquer forma, percebemos que utilizou corretamente a perspectiva paralela em todos os 

desenhos, bem como as convenções de linhas tracejadas e contínuas indicando arestas 

invisíveis e visíveis, respectivamente.   

ATIVIDADE 14 

Temos trabalhado com diferentes modelos de sólidos geométricos. Manuseamos e construímos modelos 

feitos de madeira, de papel, de varetas 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.  
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Figura 87. Protocolo dos desenhos de Túlio – atividade 14 

  

 

 Na Figura 88, trazemos as representações planas produzidas por Natália. 

Percebemos três erros mais significativos em seus desenhos: nas representações do cubo 

não é mantido o paralelismo entre algumas arestas (Estágio Pré-Realista); no primeiro 

desenho do tetraedro, assim como no primeiro desenho do prisma triangular (representação 

do modelo casca), uma das arestas tracejadas deveria ter sido feita com linha contínua; 

além disso, no desenho do modelo casca do prisma triangular, a aresta lateral tracejada não 

acabou sobre o vértice, como deveria ser.  Entretanto, apesar dos apontamentos feitos, 

consideramos que os desenhos de Natália representam de forma bastante satisfatória os 

objetos tridimensionais correspondentes.  
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Figura 88. Protocolo dos desenhos de Natália – atividade 14 

 

Constatamos uma evolução significativa nas representações planas produzidas por 

Túlio e por Natália. Assim, esta atividade atingiu seu objetivo de verificar a evolução das 

representações bidimensionais de figuras 3D, inclusive pelo domínio da utilização das 

linhas cheias e das linhas tracejadas em um desenho em perspectiva. 

 

5.9. Considerações a respeito do Estudo de Caso  

 Realizando nossa pesquisa de campo, percebemos, inicialmente, que Túlio e 

Natália apresentavam grande dificuldade para produzir e interpretar desenhos de objetos 

tridimensionais, ao passo que outros alunos demonstravam possuir facilidade e certa 

familiaridade com esse tipo de representação. Os obstáculos poderiam estar relacionados 

com a capacidade de visualização espacial (GUTIÉRREZ, 1996), com a incapacidade de 

identificar os diferentes elementos que compõem tais objetos (NACARATO e PASSOS, 

2003), ou com a habilidade de desenho dos alunos. Percebemos, também, muitas 

incorreções no uso dos termos geométricos. Por exemplo, Túlio chamava a pirâmide de 

triângulo e Natália chamava o cubo e o paralelepípedo de caixa. 

No transcorrer da pesquisa, confirmamos nossa hipótese de que a diversidade de 

recursos e de atividades é necessária para que sejam contempladas as diferenças entre os 
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alunos e as particularidades de cada um. Por exemplo, na atividade 13, fizemos uma 

associação entre o software Poly, sólidos construídos em modelo esqueleto e desenhos de 

poliedros em folha de papel. Os dados mostram que, comparando as representações planas 

dos poliedros produzidas durante a observação das imagens na tela do computador com os 

modelos tridimensionais confeccionados, Natália identificou incorreções e retomou seus 

desenhos para corrigi-los. Para alguns alunos o uso do software seria suficiente para a 

realização da tarefa, porém para outros, assim como para Natália, foi fundamental o uso do 

modelo manuseável. 

Nas atividades com os multicubos, foi exigido aos alunos que estabelecessem um 

processo de comunicação entre seus pares, através da codificação e decodificação de 

informações de uma situação espacial, com os cubinhos de madeira, através de uma 

informação plana, na folha de papel. Segundo Parzysz (1988), nesse processo de 

comunicação, “algumas propriedades da representação só aparecem graças à boa vontade 

do leitor – restituição do significado” (p.80). Por exemplo, na primeira atividade (atividade 

6), Túlio e Natália não conseguiram transmitir as informações a respeito dos módulos e 

seus colegas de dupla não conseguiram reconstruir os módulos por eles descritos. Na 

atividade 15, Túlio fez a representação dos módulos multicubos em projeção ortogonal 

superior codificada, porém não explicou o que significavam os números colocados em 

cada quadrado. Natália tentou fazer a representação ortogonal, mas não obteve êxito, pois 

não indicou o número de cubos presentes em cada fila. Entretanto, seus parceiros de dupla 

decodificaram as informações e reconstruíram os módulos assim representados. Inferimos 

que a cultura geométrica comum, que possibilita a “restituição de significados” das 

representações, foi estabelecida principalmente na atividade 7. Através do aplicativo 

“Multicubos Virtuais”, a projeção ortogonal superior codificada foi apresentada para os 

alunos como um recurso para a representação de módulos construídos com multicubos. 

Percebendo, então, a maior facilidade em usar esse tipo de projeção, os alunos se 

apropriaram da técnica.  

Em vários momentos, pudemos perceber uma nítida evolução de Túlio e Natália no 

que diz respeito à codificação de representações planas de corpos geométricos 3D. Por 

exemplo, nas atividades 4 e 16 de percepção estereognóstica (PIAGET e INHELDER, 

1993), constatamos expressivo progresso das representações feitas em perspectiva. O 

mesmo ocorreu com os desenhos produzidos na atividade 14, quando comparados com os 

primeiros desenhos produzidos no início da pesquisa de campo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Iniciamos a presente dissertação destacando nossa preocupação em relação ao 

ensino da Geometria Espacial e, mais especificamente, em relação às representações planas 

de objetos geométricos tridimensionais. Procuramos, então, justificar a nossa pesquisa, 

buscando subsídios na literatura especializada que mostra a importância do desenho na 

formação de conceitos geométricos. As pesquisas de Parzysz (1988, 1991, 2006), 

Mitchelmore (1980) e Gutiérrez (1998a) fundamentaram teoricamente o desenvolvimento 

desta investigação.  

 Comparando os resultados do pós-teste com os resultados do pré-teste e lembrando 

que o objetivo do pós-teste era verificar o progresso, ou não, das habilidades dos alunos em 

codificar e decodificar representações gráficas das figuras geométricas espaciais, após a 

implementação do sequência instrucional proposta, verificamos que: 

1. Os alunos responderam com maior clareza e objetividade qual a função das 

linhas tracejadas em um desenho representativo de um objeto 3D. 

2. Todos os alunos conseguiram responder às questões, enquanto no pré-teste, 

alguns alunos deixaram algumas perguntas sem resposta. 

3. O número de alunos que respondeu corretamente qual era o número de vértices, 

arestas e faces de objetos representados nos desenhos aumentou de um para oito. 

4. O número de alunos que produziu desenhos completamente satisfatórios dos 

objetos 3D apresentados nas fotografias aumentou de quatro para onze. 

5. A maioria dos alunos mostrou progresso na capacidade de decodificar 

representações planas de figuras 3D. No pós-teste oito alunos escolheram corretamente o 

desenho que melhor representava a pirâmide quadrangular apresentada na fotografia da 

questão 4 e todos fizeram a opção correta para o desenho representativo do cubo 

apresentado na fotografia da questão 5. Ainda no pós-teste, todos os alunos apontaram 

possíveis ângulos de 90º, formados entre os elementos de uma pirâmide de base quadrada 

na questão 7. O número de alunos que identificou corretamente a quantidade de cubos 

presentes em uma pilha de caixas cúbicas aumentou de seis para nove. 

6. Apesar de não ser o foco da pesquisa, constatamos um avanço no uso de um 

vocabulário mais adequado para a Geometria Espacial.  

A partir dos resultados obtidos no pré-teste, no pós-teste e nas atividades que 

constituem nossa sequência de ensino, apresentamos alguns elementos de resposta à nossa 
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questão de pesquisa: Quais são as contribuições de uma sequência de atividades, 

envolvendo o uso de materiais manuseáveis e recursos informáticos, para a 

codificação e decodificação de desenhos de corpos geométricos tridimensionais 

realizadas por alunos do Ensino Médio? 

 As atividades proporcionaram a articulação entre a geometria concreta (G0) e a 

geometria espaço-gráfica (G1) (PARZYSZ, 2006), sustentada pelos materiais 

manuseáveis, os recursos informáticos e os desenhos impressos em folha de papel. A partir 

da produção dos alunos podemos dizer que o estabelecimento dessa articulação entre a 

geometria concreta, onde os objetos geométricos foram materializados em modelos 

tridimensionais, e a geometria espaço gráfica, onde os objetos tridimensionais foram 

representados na superfície bidimensional da folha de papel e da tela do computador, 

contribuiu para a apropriação de algumas regras de desenhos de corpos geométricos 

tridimensionais, como a representação em perspectiva paralela e a representação em 

projeção ortogonal das vistas. Podemos perceber o fato, por exemplo, nas atividades 

realizadas com os softwares Poly e Pepakura e também naquelas realizadas com o 

aplicativo “Multicubos Virtuais”. 

Remetendo-nos aos resultados do pré-teste e do pós-teste, bem como observando o 

progresso dos resultados no transcorrer das atividades, constatamos que os alunos 

demonstraram expressiva evolução na codificação e decodificação de representações 

planas de corpos geométricos tridimensionais. Acreditamos que a sequência de atividades 

proporcionou que os alunos atingissem maior equilíbrio entre o “polo do sabido” e o “polo 

do visto” (PARZYSZ, 1988), necessário para que a produção, leitura e interpretação de 

representações planas de corpos geométricos tridimensionais.   

Os resultados das atividades 4 e 16 de percepção estereognóstica (PIAGET e 

INHELDER, 1993), revelaram indícios de que a sequência de atividades contribuiu para a 

formação de imagens mentais, fundamentais para os processos de codificação e 

decodificação de desenhos de figuras espaciais. 

 A sequência de atividades contribuiu para o reconhecimento de determinadas 

propriedades do objeto relevantes para a produção e interpretação de uma representação 

plana. Por exemplo, na atividade 13 pudemos notar que os alunos se apropriaram de tais 

propriedades ao perceberem erros em seus desenhos e os corrigirem, identificando os 

elementos que deveriam compô-los.  

Podemos concluir que os resultados demonstraram o progresso dos alunos na 

codificação e decodificação de representações planas de corpos geométricos 
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tridimensionais. Neste sentido, constatamos que a sequência de atividades, envolvendo o 

uso de materiais manuseáveis e recursos informáticos, apresentada na presente dissertação, 

contribuiu positivamente para a codificação e decodificação de desenhos de corpos 

geométricos tridimensionais. 

Além dos aspectos relacionados propriamente às questões da codificação e 

decodificação de desenhos de figuras 3D e já apontados do decorrer da presente 

dissertação, salientamos, também, sob o prisma da Educação Matemática, aspectos 

relativos ao prazer, ao interesse e ao estímulo proporcionados aos alunos pelas atividades 

desenvolvidas. Constatamos que, em todos os momentos, os alunos atuaram efetivamente 

na realização das tarefas, demonstrando vontade, entusiasmo e alegria. Em suas respostas 

dadas ao questionário final de avaliação do curso, todos os alunos afirmaram que as 

atividades favoreceram sua capacidade para produzir, ler e interpretar desenhos de sólidos 

geométricos. Afirmaram que as atividades realizadas no decorrer do curso contribuíram 

positivamente para sua compreensão e aprendizado em Geometria Espacial. Todos 

afirmaram que gostaram muito do curso, apontando como aspectos positivos, por exemplo, 

“os trabalhos manuais, os trabalhos com software, interatividade com os alunos, 

atividades criativas, aprender a construir sólidos, poder pegar nos sólidos, montá-los de 

diferentes maneiras, atividades interativas, discursivas e com maior aprendizado, 

aprendizado esclarecedor e compreensivo, organização, aulas divertidas, mexe com o 

raciocínio”. Ao serem solicitados que dessem sugestões para possíveis melhorias no curso, 

todos disseram que foi tudo muito bom. A única sugestão dada foi que o curso fosse mais 

longo.  

 

Produto Final: A Proposta de Ensino 

Tendo em vista um de nossos objetivos, que era a produção de uma proposta de 

ensino para o Ensino Médio, direcionada para a codificação e decodificação de corpos 

geométricos tridimensionais, consideramos, pelos resultados obtidos, a pertinência de 

produzir, como produto final da presente pesquisa, uma proposta de ensino para alunos do 

Ensino Médio. 

 Esperamos que as discussões que permeiam este estudo e a proposta de ensino 

gerada como produto final deste, e apresentada em encarte anexado ao texto dissertativo, 

propiciem aos educadores 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 
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figuras tridimensionais. Esperamos que fique explicitado para os educadores 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.  
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Apêndice A - Convite  

 

 

Convite 

Curso: Geometria Espacial, materiais concretos e softwares de 

Geometria: construindo representações 

 

 
Aos alunos da 3ª série do Ensino Médio 

          E.M. José Miranda Sobrinho 
 

Convidamos você a participar do curso Geometria Espacial, materiais concretos e 

softwares de Geometria: construindo representações. 

Este curso é parte integrante da Dissertação de Mestrado da professora Marlene Lima de 

Oliveira Carvalho da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. 

O curso contará com atividades práticas e teóricas e também serão utilizados softwares 

educacionais destinados ao estudo da Geometria Espacial. 

O curso acontecerá nessa escola e terá duração de 5 a 6 semanas, tendo início no dia 

01/09/2009. Cada encontro terá duração de 2 horas. 

 

Agradecemos e esperamos contar com a sua participação. 

 
Contatos: Marlene (Pesquisadora) – (31) 3471 2129 ou 9892 2129 - marlene.lima@oi.com.br 

                 Roseli (Orientadora) – (31) 3559 1724 ou 3559 1700 – rcorrea@iceb.ufop.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de inscrição Curso: Geometria Espacial, materiais 

concretos e softwares de Geometria: 

construindo representações 
(Para uso do 

pesquisador) 

Nº: 

Nome: 

Idade: email: 

Telefone:                    celular: 
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Apêndice B - Pré-teste 

 

        O mundo físico em que vivemos é um 

espaço tridimensional. Por exemplo, uma caixa 

de sapatos, uma piscina ou um edifício têm três 

dimensões: comprimento, largura e altura (ou 

profundidade).  

       Os animais, as plantas e o próprio homem, 

como parte do mundo físico, são entes 

tridimensionais. No entanto, a representação de 

um objeto tridimensional sobre o papel ou no 

quadro de giz é uma figura plana.  

A Geometria Espacial é o ramo da Matemática que estuda os corpos geométricos 

tridimensionais.  

 

Aluno(a):________________________________________________________________, 

gostaríamos de saber um pouco sobre seus conhecimentos em relação à Geometria 

Espacial. Responda, então, as questões abaixo: 

 

1) Observe o desenho:  

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual é o nome dado a este sólido? 

_____________________________________________ 

b) Você conhece objetos que tem esta forma? _______________ 

     Em caso afirmativo, dê alguns exemplos. 

  

c) O que significam as linhas pontilhadas? 

 

d) Podemos afirmar que a superfície desse sólido é formada por figuras planas. Quais são 

essas figuras planas? 

(  ) quadrados   (  ) retângulos    (  ) paralelogramos     (  ) triângulos   (  ) não sei 

 

e) Ainda em relação às figuras planas referidas no item anterior, quantas delas são 

necessárias para se constituir a superfície do sólido? ____________________ 
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2) Agora observe este outro desenho e responda as questões que se seguem: 

 

 
 

 

 

a) Qual o nome desse sólido? ______________________________________________ 

 

b) Você percebe alguma semelhança com o sólido da questão (1)? _________________ 

     Explique. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Quais diferenças você apontaria entre os dois sólidos apresentados anteriormente? 

 

 

 

 

 

 

 

3) Os sólidos das questões (1) e (2) representam corpos geométricos espaciais e estão 

desenhados em perspectiva.  

   Observe a figura abaixo e tente desenhar sua vista em perspectiva. 
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4) Observe o desenho abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Esta é uma representação em perspectiva do cubo.  

Complete, então: 

O cubo é um sólido geométrico que tem: 

_____ vértices 

_____ arestas 

_____ faces 

 

Se você não preencheu as linhas anteriores, qual foi o motivo? 

(  ) não estudou sobre estes termos na escola 

(  ) estudou, mas não se lembra 

(  ) estudou, mas não aprendeu  

(  ) outros  ______________________________________________________________ 

 

5) (Imenes e Lellis, 8ª série, 2002, p. 222) 

Observe o desenho em perspectiva e 

as vistas simplificadas das pilhas de 

caixas:  

 

Quantas caixas há nessa pilha? 

________ 
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Apêndice C - Atividades propostas 

 

ATIVIDADE 1: Nesta atividade foi solicitado, oralmente, a cada aluno que escrevesse em 

folha de papel sulfite a primeira palavra que viesse à mente ao ouvir a palavra 

GEOMETRIA. Depois foi solicitado aos alunos que fizessem um desenho que ilustrasse 

aquela palavra. 

 

Aluno (a): _______________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 2: Visualização espacial. Adaptada de Parzysz (1988) 

 

Aluno (a): ____________________________________________________________  

O desenho abaixo representa um plano, α, e três pontos, A, B e C, no espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando o desenho, responda: 

a) O ponto A pertence ao plano α?      

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) o desenho não permite decidir 

Justifique sua resposta 

 

 

 

b) O ponto B pertence ao plano α?      

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) o desenho não permite decidir 

Justifique sua resposta 

 

 

 

 

c) O ponto C pertence ao plano α?      

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) o desenho não permite decidir 

 Justifique sua resposta 
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ATIVIDADE 3: Percepção de perpendicularidade.  Conjecturas de Parzysz (1988) 

 

 

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 
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ATIVIDADE 4: Tato, imagem mental e codificação de representação plana 

 

 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 5: Tato, imagem mental e decodificação de representação plana  

 

 

Aluno (a):_____________________________________________________________ 

 

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

apresentados. Escolha um dos desenhos do painel, colocado no quadro, 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. 

OBS: A última coluna da tabela será preenchida pela pesquisadora. 

 

 

 

Código (letra) do 

desenho 

 

Nome do objeto Para uso da pesquisadora 

1º objeto 

 

 

 

 

  

2º objeto 

 

 

 

 

  

3º objeto 

 

 

 

 

  

4º objeto 

 

 

 

 

  

5º objeto 
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ATIVIDADE 6: Atividade de codificação, utilizando módulo multicubo. Descrita em 

Gutiérrez (1998a) 

 

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. 
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ATIVIDADE 7: Atividades com aplicativo “Multicubos Virtuais” 

Continuaremos, hoje, nossas 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 

- Observe os desenhos impressos nas folhas que se seguem e responda os exercícios 

marcando as opções corretas. 

 

       Questão 1                                                           Questão 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questão 3                                                                      Questão 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de análise - Terminada a 1ª PARTE, agora responda: 

1.Vocês tiveram dificuldades para responder as questões? (   ) sim    (   ) não 

Justifique. 
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2ª PARTE 

- Clique em VISUALIZAÇÕES na área de trabalho do computador. 

- 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 e, ANTES DE 

CONFERIR SUA RESPOSTA, também marque sua opção na folha em anexo. Se você 

acertar, clique em ir para o próximo. Se você errar, clique em jogar o mesmo, e procure 

corrigir seu erro. Não apague a primeira resposta dada na folha. Se for o caso, indique 

qual é sua 2ª resposta. 

- Proceda da mesma forma nos três próximos exercícios.  

 

Reprodução das telas do computador: 
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Ficha de análise - Terminada a 2ª PARTE, agora responda: 

1)  Vocês tiveram dificuldades para responder as questões utilizando o computador? 

 (   ) sim    (   ) não 

Justifique. 

2) Vocês acham que a utilização do computador facilita a execução da atividade? 

 (  ) sim  (  ) não 

Por que? 

3) Faça um comentário sobre a atividade. 

 

 
 

3ª PARTE 

Agora clique em EMPILHANDO CUBOS na área de trabalho do computador. 

Inicialmente você deve se familiarizar com o aplicativo. 

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.  

 

 

 

4ª PARTE 

- Faça agora uma construção que desejar. 

- Represente essa construção na rede pontilhada isométrica 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).  
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Ficha de análise - Terminada a 4ª PARTE, agora responda: 

1) Vocês tiveram dificuldades para fazer a representação em perspectiva? (   ) sim    (   ) 

não 

Justifique. 

2) Vocês tiveram dificuldades para fazer as representações das vistas? 

 (  ) sim  (  ) não 

Justifique. 

3) Faça um comentário sobre a atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

5ª PARTE 

Clique em FÁBRICA DE CUBOS na área de trabalho do computador. 

Inicialmente você deve se familiarizar com o aplicativo. 

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

pontilhada isométrica. 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. 
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ATIVIDADE 8: Poliedros e corpos redondos 

 

 

 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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ATIVIDADE 9: Familiarização com o software Pepakura 

 

Agora vamos usar um software chamado Pepakura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprodução da tela do computador 

 

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.  ____________________________________________________________________ 



222 

 

ATIVIDADE 10: Reconhecimento de sólidos geométricos e seus elementos através do 

software Pepakura e construção de modelos tridimensionais com papel  

 

 

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

sólidos geométricos.  

Escreva, em uma das faces, o nome do modelo construído. Em caso de dúvida, consulte 

os livros que se encontram sobre a mesa. 

 

 

 

ATIVIDADE 11: Formalização de conceitos 

 

  

Como já discutimos anteriormente, 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 planos, 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 
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Ficha de análise das atividades 8, 9, 10 e 11 

 

 

Responda algumas questões sobre as quatro últimas atividades que realizamos: 

manuseio de objetos geométricos e separação dos mesmos segundo determinados 

critérios, utilização do software Pepakura e construção de modelos de sólidos 

geométricos. 

 

1. As atividades de manusear objetos e construir modelos de sólidos geométricos a 

partir de suas respectivas planificações ajudaram você a compreender melhor alguns 

conceitos da Geometria Espacial?  (    ) sim      (    ) não 

Justifique. 

 

 

2. Você acha que essas atividades favorecem a interpretação dos desenhos de sólidos 

geométricos apresentados, por exemplo, nos livros didáticos? (    ) sim   (    ) não 

Justifique. 

 

 

3. O que você achou da atividade com o software Pepakura de Geometria? Aponte 

aspectos positivos e negativos. 

 

 

4. Faça um comentário sobre essas atividades. 
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ATIVIDADE 12: Construção de modelos tridimensionais com palitos e exploração de 

elementos interiores dos sólidos geométricos 

 

Na atividade de hoje vamos construir modelos de sólidos geométricos, usando 

varetas de madeira e cola de contato. Você perceberá diferenças entre as representações 

tridimensionais com as quais estamos trabalhando: 

- os modelos feitos de madeira e argila são modelos compactos dos sólidos 

geométricos. Neles podemos perceber, vendo e tocando, vértices, arestas e faces; 

- os modelos construídos de papel, a partir de planificações, são representações da 

superfície dos sólidos geométricos e nelas, também, podemos perceber vértices, arestas 

e faces. 

- os modelos construídos com varetas de madeira representam as arestas dos sólidos 

geométricos. Note que através desse modelo podemos ver representados apenas 

vértices e arestas. Por este motivo, esse tipo de representação é chamada de “modelo 

esqueleto” ou “modelo de estrutura”.  

 

1ª parte: Construção de modelos com varetas 

Observando os desenhos dos livros didáticos colocados sobre as mesas, construa 

modelos com varetas dos seguintes poliedros: cubo, paralelepípedo, prisma triangular, 

pirâmide de base quadrada, pirâmide de base triangular.  Construa também um 

quadrado, pois precisaremos dele na próxima atividade.   

Cola de contato - Como usar 

- Agitar antes de usar. 

- Aplicar uma camada uniforme do produto sobre as pontas (extremidades) das varetas. 

- Aguardar a secagem por 5 a 10 minutos. 

- Unir as varetas, montando os modelos dos sólidos desejados.  

Construção de um esquadro de papel  

Enquanto aguardamos a secagem da cola, vamos construir um esquadro de papel que 

usaremos nas atividades seguintes. 

- Trace uma circunferência de 5 cm de raio, usando um compasso. 

- Recorte a circunferência. 

- Dobre ao meio (180º) e ao meio novamente (90º)   
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2ª parte: Construção de linhas auxiliares para dedução de cálculos relacionados à 

diagonal, ao apótema, à aresta lateral e à altura em cubos e pirâmides. 

 

Agora, consultando os livros e usando três dos modelos que vocês acabaram de 

construir – quadrado, cubo e pirâmide quadrangular regular - acrescente algumas 

varetas que representem os seguintes elementos: 

 

1- Diagonal do quadrado 

Cole uma vareta que represente a diagonal do quadrado. 

Perceba que, ao fazer este acréscimo, ficou definido um triângulo retângulo (confira o 

ângulo, usando o “esquadro” construído anteriormente). Pinte as varetas que formam 

este triângulo.   

Vamos considerar o quadrado de lado a e vamos chamar de d a diagonal desse 

quadrado. 

Agora complete: 

 No triângulo formado, d representa a ______________ e a representa os ____________. 

 Podemos, então, usando o Teorema de Pitágoras, afirmar que ____________________. 

 

2- Diagonal do cubo    

Cole duas varetas: uma que represente a diagonal da base (quadrado) e outra, a diagonal 

do cubo.  

Perceba que, dessa forma, ficou definido um triângulo retângulo (confira o ângulo, 

usando o “esquadro” construído anteriormente). Pinte as varetas que formam este 

triângulo. 

Vamos considerar o cubo de aresta a e vamos chamar de d a diagonal da base e de D a 

diagonal do cubo. 

Agora complete: 

 No triângulo retângulo formado, a representa _________________________________, 

d representa ________________________ e D representa _______________________. 

 Podemos, então, usando o Teorema de Pitágoras, afirmar que ____________________. 

Procure relações entre a diagonal do quadrado (item 1) e a diagonal do cubo. 
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3-Aresta lateral, metade da aresta da base e apótema da pirâmide de base 

quadrada 

Cole uma vareta que represente o apótema da pirâmide. 

Perceba que, dessa forma, ficou definido um triângulo retângulo (confira o ângulo, 

usando o “esquadro” construído anteriormente). Pinte as varetas que formam este 

triângulo. Vamos considerar l a aresta lateral, x a metade da aresta da base e g o 

apótema da pirâmide. 

Agora complete: 

 No triângulo retângulo formado, l representa _________________________________, 

x representa _______________________ e g representa ________________________. 

 Podemos, então, usando o Teorema de Pitágoras, afirmar que ____________________. 

4- Altura, apótema da base e apótema da pirâmide de base quadrada    

Cole três varetas que representem: o apótema da base, a altura e o apótema da pirâmide.   

Perceba que, dessa forma, ficou definido um triângulo retângulo (confira o ângulo, 

usando o “esquadro” construído anteriormente). Pinte as varetas que formam este 

triângulo. 

Vamos considerar m o apótema da base, h a altura e vamos chamar de g o apótema da 

pirâmide. Agora complete: 

 No triângulo retângulo formado, ____ representa a hipotenusa, _____ e ____ 

representam os catetos. 

 Podemos, então, usando o Teorema de Pitágoras, afirmar que ____________________. 

5- Altura, aresta lateral e metade da diagonal da base da pirâmide de base 

quadrada    

Cole duas varetas que representem: a metade da diagonal da base e a altura da pirâmide.  

Perceba que, dessa forma, ficou definido um triângulo retângulo (confira o ângulo, 

usando o “esquadro” construído anteriormente). Pinte as varetas que formam este 

triângulo. 

Vamos considerar l a aresta lateral, y a metade da diagonal da base e h a altura da 

pirâmide. 

Agora complete: 

 No triângulo retângulo formado, ____ representa a hipotenusa, _____ e ____ 

representam os catetos. 

Podemos, então, usando o Teorema de Pitágoras, afirmar que ____________________. 
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ATIVIDADE 13: Software Poly e construção de modelos com palitos e balas 

 

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 botões são apresentadas as representações espaciais dos sólidos.  

- No terceiro botão você tem acesso à representação do modelo de estrutura, 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 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.  
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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 hexaedro 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. 

 

Ficha de análise 

 

1) Onde a comparação ficou mais clara para você?  

(   ) Com o uso do modelo construído com palitos 

(   ) Com o uso do software 

Justifique 

2) Você acha que a utilização do software Poly colabora para a visualização e 

compreensão dos poliedros?   (   ) sim      (   ) não 

Justifique 

3) O que você achou de construir poliedros com palitos e balas? Faça um comentário 

sobre a atividade.  

4) Caso você queira fazer mais algum comentário, use o espaço abaixo. 
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ATIVIDADE 14: Atividade de codificação 

Temos trabalhado com diferentes modelos de sólidos geométricos. Manuseamos 

e construímos modelos feitos de madeira, de papel, de varetas 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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ATIVIDADE 15: Atividade de codificação, utilizando módulo multicubo – 2ª etapa. 

Descrita em Gutiérrez (1998a) 

 

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. 
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ATIVIDADE 16: Tato, imagem mental e codificação de representação plana – 2ª 

etapa 

 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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Apêndice D - Painel de desenhos da Atividade 5 – Percepção tátil 
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Apêndice E - Rede pontilhada triangular 
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Apêndice F - Rede pontilhada quadriculada 
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Apêndice G - Pós-teste 

 

 Os desenhos representativos dos sólidos geométricos fazem parte do ensino e 

da aprendizagem da Geometria Espacial, ramo da Matemática que estuda os corpos 

tridimensionais.  

 Durante nosso curso, desenvolvemos algumas atividades tendo como foco essas 

representações planas e, agora, gostaríamos de saber como estão seus conhecimentos.         

 

Aluno (a): _______________________________________________________________  

 

1) Observe o desenho:  

 

 

 

 

 

 

a) Qual é o nome dado a este sólido? ___________________________________________ 

b) Você conhece objetos que têm essa forma? _______________ 

     Em caso afirmativo, dê alguns exemplos. 

  

c) O que significam as linhas pontilhadas? 

 

 

d) Podemos afirmar que a superfície desse sólido é formada por figuras planas. Quais são 

essas figuras planas? 

(  ) quadrados   (  ) retângulos    (  ) paralelogramos     (  ) triângulos   (  ) não sei 

 

e) Ainda em relação às figuras planas referidas no item anterior, quantas delas são 

necessárias para se constituir a superfície do sólido? ____________________ 

 

2) Observe a figura abaixo e faça o desenho em perspectiva do sólido geométrico 

representado. 
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3) Observe o desenho abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta é uma representação em perspectiva de uma pirâmide triangular.  

Complete, então: 

A pirâmide triangular é um sólido geométrico que tem: 

_____ vértices 

_____ arestas 

_____ faces 

 

4) A fotografia abaixo foi retirada do „modelo esqueleto‟, construído com varetas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual dos desenhos representa melhor esse modelo? 

a) b)                                          c) 
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5) A fotografia abaixo foi retirada do „modelo casca‟, construído com papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual dos desenhos abaixo representa melhor esse modelo? 

 

a) b)                                                        c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Observe o desenho em perspectiva e as vistas simplificadas da pilha de cubos.  

 

Quantos cubos há nessa pilha? 

________ 
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7) O desenho abaixo representa uma pirâmide de base quadrangular regular. Os ângulos 

retos (90º) correspondentes aos quatro vértices do quadrado da base já estão indicados em 

vermelho. Acrescente o símbolo de perpendicularidade (   )  onde são formados outros 

ângulos de 90º. Depois explicite, nas lacunas abaixo, entre quais segmentos foram 

formados esses ângulos (Obs: nem todas as lacunas precisam ser preenchidas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre os segmentos ___________ e ___________. 

 

Entre os segmentos ___________ e ___________. 

 

Entre os segmentos ___________ e ___________. 

 

Entre os segmentos ___________ e ___________. 
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Apêndice H - Protocolos da Atividade 6 - representações dos módulos multicubos 
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Apêndice I - Protocolos da Atividade 15 - representações dos módulos multicubos 
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Apêndice J - Questionário para avaliação final do curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Durante o curso, trabalhamos com diferentes modelos de sólidos geométricos. 

Manuseamos e construímos modelos feitos de madeira, de argila, de papel, de varetas, de 

palitos. 

a) Você acha que as atividades realizadas com esses materiais influenciaram, de alguma 

forma, na sua capacidade para desenhar sólidos geométricos? (  ) sim  (  ) não  

b) E para compreender e interpretar desenhos já prontos de sólidos geométricos?  

(   ) sim   (   ) não 

Justifique. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Utilizamos também, em nossas atividades, softwares de Geometria.   

a) Você acha que as atividades realizadas com esses softwares favoreceram, de alguma 

maneira, sua capacidade para desenhar sólidos geométricos? (  ) sim  (  ) não 

b) E para compreender e interpretar desenhos já prontos de sólidos geométricos? 

(   ) sim   (   ) não   

Justifique. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Como você avalia sua capacidade para fazer desenhos de corpos geométricos espaciais, 

antes e depois do curso?   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Caro (a) aluno (a),  

Gostaríamos de saber um pouco mais de suas opiniões sobre o Curso 

“Geometria Espacial, materiais concretos e softwares de geometria: 

construindo representações”, realizado por nós nestas últimas semanas. Para 

isso, basta responder com sinceridade às questões. Não é necessário se 

identificar. Sua opinião é muito importante! Obrigada! 
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4. Se você acha que sua participação no curso foi importante para o aprimoramento de seus 

desenhos, cite as atividades que mais contribuíram para isso. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Como você avalia sua capacidade para compreender e interpretar desenhos de corpos 

geométricos tridimensionais, antes e depois do curso?   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Se você acha que sua participação no curso foi importante para sua melhor compreensão 

de desenhos de sólidos geométricos, cite as atividades que mais contribuíram para isso. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Você acha que as atividades realizadas no decorrer do curso contribuíram, de alguma 

forma, para seu aprendizado em Geometria Espacial? (  ) Sim         (  ) Não 

    Justifique.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Em relação ao curso “Geometria Espacial, materiais concretos e softwares de 

Geometria: construindo representações”, você poderia dizer que: 

(  ) Gostou muito    (  ) Gostou   (  ) Manteve-se indiferente   (  ) Não gostou    (   ) Detestou 

9. Aponte aspectos positivos do curso. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. Acrescente aqui algum comentário adicional ou sugestão para possíveis melhorias no 

curso. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada! 
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Apêndice K - Certificado de participação 

 

 


