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RESUMO 
 
 
 
 
 
A presente pesquisa está inserida no contexto do ensino-aprendizagem da 

Geometria Espacial na Educação Básica, referindo-se, em particular, ao ensino 

da Perspectiva para alunos do Ensino Médio e as relações entre os objetos 

tridimensionais e suas representações no plano. Optamos por utilizar o ambiente 

de geometria dinâmica CABRI 3D, considerando as limitações no ambiente 

convencional papel e lápis. As dificuldades dos alunos com relação à 

representação plana de objetos espaciais são tratados por Parzysz (1988, 1989, 

1991, 2001) e estes estudos serviram como referencial teórico para a nossa 

pesquisa. Procuramos verificar em que medida o ensino da perspectiva pode 

auxiliar o aluno a mudar ou articular diferentes pontos de vista sobre um objeto 

geométrico tridimensional e de que forma o CABRI 3D pode contribuir para que 

articulem a imagem real e suas representações. A metodologia utilizada foi o 

Design Experiments, fundamentada nos autores Steffe e Thompson (2000), Doerr 

e Wood (2000), Cobb et al (2003) e Collins et al (2004). Participaram do estudo 

alunos do Ensino Médio de uma escola particular da cidade de São Paulo. As 

produções dos alunos mostraram que as variações entre o ambiente papel e lápis 

(estático) e ambiente de geometria dinâmica CABRI 3D, contribuíram para que 

eles mobilizassem seus conhecimentos e articulassem entre a imagem e suas 

representações. Este trabalho foi utilizado como uma ferramenta para ampliar a 

capacidade de visualização e sensibilizar o olhar dos alunos para as 

representações em perspectiva, de objetos espaciais.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Geometria Espacial, Perspectiva Cavaleira, CABRI 3D, 

Geometria Dinâmica 
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ABSTRACT 
  

 

This work is inserted in the context of teaching-learning Spatial Geometry in Basic 

Education, in particular, teaching Perspective by High School students and the 

relations between three-dimensional objects and their representations in the plain. 

We have used the dynamic geometry environment, CABRI 3D, considering the 

limitations existing of the paper and pencil environment. The difficulties of students 

in relation to three-dimensional representations into two-dimensional environment, 

were researched by Parzysz (1988, 1989, 1991, 2001), and our work was basis in 

his theoretical Geometry presuppositions. Our aim is verify how the education of 

the perspective can help students to change or to articulate different points of view 

of three-dimensional geometric object. Besides, to notice how CABRI 3D can 

contribute with them, so that they will articulate the real image and its 

representations. Design Experiments was adopted as the methodology of this 

work. It was developed by Steffe and Thompson (2000), Doerr and Wood (2000), 

Cobb et al (2003) and Collins et al (2004). High School students of a private 

school of the state of São Paulo participated in this work. Their productions 

showed that the changes between the paper and pencil (static) environment and 

the dynamic geometry environment CABRI 3D, contributed so that the students 

mobilize and articulate knowledge between the image and its representations. 

Finally, we pretend that this work was used as a tool to enlarge the visualization 

capacity and to sensitize the look of the students for the representations 

perspective of three-dimensional objects. 

 

KEY-WORDS: Space Geometry, Perspective Cavalier, CABRI 3D, Dynamic 

Geometry 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
“Aprender não é absorver informação; é pensar, fazer perguntas, 
produzir hipóteses, analisar diferentes pontos de vista, duvidar, 
experimentar, compreender, trabalhar.” (MONTENEGRO, 2005, p.76) 

 

 

A escolha do tema deste trabalho se deu graças a nossa experiência 

profissional em Educação Básica, em particular, pela vontade de utilizar nosso 

interesse pela História, Arte e Tecnologia aliado ao ensino da Geometria. 

O resultado deste trabalho é a aplicação e a análise de uma pesquisa 

realizada com alunos do Ensino Médio da Rede Particular, como uma atividade 

extracurricular. Faz parte desta pesquisa um grupo de dez alunos convidados a 

participar espontaneamente, sendo uma dupla de estudantes do 2º ano e as 

demais duplas do 3º ano. Foram idealizados quatro encontros de duas horas, 

durante um mês, no período da tarde, sem comprometer a grade curricular. O 

trabalho se beneficiou do laboratório de Informática que a escola possui com 

equipamentos que possibilitam a pesquisa com o software CABRI 3D, escolhido 

por nós como ferramenta para o estudo. 

Após certo abandono dos estudos da geometria clássica grega na 

Idade Média, podemos vivenciar a riqueza do material produzido nas artes e na 

ciência no Renascimento. Neste período ocorreram grandes descobertas 

científicas e, nas artes, é um dos momentos da história no qual encontramos a 

preocupação com a beleza e a harmonia. No Renascimento Italiano, surgem 

artistas preocupados em representar imagens cotidianas e religiosas mais 

próximas do real e, para isso, desenvolvem técnicas de perspectiva que criavam a 

ilusão de profundidade.  

Para a sensibilização dos alunos, fizemos uma retrospectiva histórica 

sobre a necessidade da representação em perspectiva, preocupando-nos, 

também, em explorar como esta técnica mudou a forma de representar imagens e 

como ela está presente até os dias atuais.  
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Com isso, nosso trabalho busca desenvolver um olhar especial sobre 

imagens tridimensionais representadas no plano bidimensional, que aparecem 

nos estudos da Geometria Espacial. Nossa investigação norteia-se nos trabalhos 

de Parzysz (1988, 1989, 1991) e iremos utilizar a metodologia do Design 

Experiment. 

Buscamos trabalhar em nossos encontros com a visualização de obras 

de arte do Renascimento, fotografias, experiências com papel e lápis e resolução 

de questões com o software CABRI 3D.  

Para justificar a escolha da pesquisa, utilizando o CABRI 3D, devemos 

observar a dificuldade que os alunos têm de visualizar, imaginar um objeto, a 

partir da sua representação. Nossa experiência em sala mostra a dificuldade dos 

alunos na passagem da representação em 2D para a concepção de uma imagem 

em 3D. Algumas pesquisas de Parzysz (1988), Cavalca (1998), Flores (2007) e 

Montenegro (2005) apontam também essas dificuldades.  

Em alguns livros didáticos, há sugestões para a utilização de modelos 

concretos e representação de imagens em perspectivas e, sem a pretensão de 

fazer uma análise desses livros didáticos, comparamos o tratamento do assunto 

Geometria Espacial em duas obras de Ensino Médio, são elas: Matemática, de 

Smole & Diniz (2003), volume 2 e Matemática: Ciência e Aplicações, Iezzi et al 

(2004), volume 2.  

O estudo da perspectiva está contemplado em uma obra do Ensino 

Fundamental, no volume da 7ª série: Tudo é Matemática, Dante (2005). Abaixo, 

temos imagens (Figuras 1 e 2) de alguns exercícios explorados neste livro, as 

atividades incluem o traçado da Perspectiva Cônica.  
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Figura 1 - página 82, Dante (2005) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - página 85, Dante (2005) 
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Como nem sempre podemos ter em mãos modelos concretos, ou 

garantir que o aluno perceba a transformação do real para o objeto representado 

nos livros didáticos, esperamos propor uma sugestão de trabalho, na qual o 

aluno, após ter seu olhar sensibilizado para a representação em Perspectiva, 

possa desenvolver seus estudos com foco abrangente sobre os objetos 

tridimensionais e suas representações.  

Segundo Flores (2007), quando Parzysz (1989) aponta que “os alunos 

não vêem no espaço”, o pesquisador não se refere basicamente à percepção, 

mas “à capacidade, por parte do aluno, de imaginar uma situação espacial a partir 

de um desenho (...)”.  

Fazendo um estudo através dessas e de outras leituras, surgem 

algumas questões: Como associar a leitura do desenho em perspectiva com um 

objeto real? Se o aluno for capaz de ver as imagens tridimensionais, ele poderá 

explorar com êxito a Geometria Espacial?  Como ajudar o aluno a mudar ou 

articular diferentes pontos de vista sobre um objeto e ser capaz de ler ou deduzir 

propriedades dele a partir de uma representação? 

Para Flores (2007), na lista de competências do aluno, nós, 

professores, devemos ter atenção que “uma representação indica um ponto de 

vista” e que há necessidade de “dominar as regras” de representação. Assim, a 

autora sugere que é preciso caminhar na elaboração da concepção do espaço, 

buscar instrumentos na história da representação dos objetos no espaço e na 

história da perspectiva.   

Nossa ambição, neste estudo, é utilizar um software – em nosso caso, 

o Cabri 3D - e, a partir dele, auxiliar o aluno em seu aprendizado de Geometria 

Espacial procurando minimizar as dificuldades nesse tema. 

Esse software permite ao aluno uma interação direta com objetos 

geométricos, por meio da análise de suas representações usando diferentes 

pontos de vista. Além disso, ele possibilita a observação de propriedades e o uso 

de medidas, transformações, animações e simulações visuais. É um dos mais 

completos softwares de Geometria Dinâmica em três dimensões. 

Estruturamos nosso trabalho como segue: 

No Capítulo I, apresentamos as dificuldades no ensino e aprendizagem 

da Geometria Espacial e alguns trabalhos que serviram de referência para nossa 
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pesquisa e que nos auxiliaram na elaboração e realização das questões para as 

atividades trabalhadas. E enfatizamos a importância da perspectiva no estudo da 

geometria espacial. 

Apresentamos, no Capítulo II, os estudos de Parzysz sobre o ensino de 

Geometria e as dificuldades dos alunos de reconhecer e representar no plano 

imagens tridimensionais.  

No Capítulo III, apresentamos um estudo experimental e preliminar 

com papel e lápis, utilizando a metodologia adotada nesta pesquisa - o Design 

Experiment no ponto de vista de STEFFE e THOMPSON (2000) e COBB et al 

(2003). 

Trazemos, ainda, as atividades realizadas no Cabri 3D, desenvolvidas 

em duas fases, a primeira para familiarização com o ambiente do software e a 

segunda para introduzir o estudo da perspectiva e propiciar o levantamento de 

hipóteses e explorações por parte dos alunos. 

Temos as seguintes questões que serão exploradas:  

• Em que medida o ensino da perspectiva pode auxiliar o aluno a 

mudar ou articular diferentes pontos de vista sobre um objeto geométrico 

tridimensional?  

• De que forma o Cabri 3D pode contribuir na exploração das 

representações para que os alunos articulem entre a imagem real e suas 

representações? 

No Capítulo IV, apresentamos uma descrição dos dados, uma análise 

das interações entre os sujeitos desta pesquisa tendo o estudo da perspectiva 

aliado à ferramenta Cabri 3D. Além disso, trazemos, nas considerações finais, 

uma reflexão sobre o trabalho realizado e se as atividades auxiliaram os alunos 

na visualização dos objetos de estudo da Geometria Espacial.  
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CAPÍTULO I - PROBLEMÁTICA 
 
Para ter uma visão do ensino da Geometria no Brasil, consultamos 

alguns documentos de modo a extrair subsídios na construção de nossa 

problemática.  

Segundo Almouloud (2004), “alguns livros didáticos em geral, propõem 

situações de ensino que não enfatizam suficientemente a coordenação de 

registros de representação semiótica e a importância da figura para a visualização 

e exploração” (p.99-100).  

Quanto aos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática, nas 

indicações do Ensino Fundamental, podemos encontrar as seguintes orientações 

sobre o estudo de Geometria: permite “ao aluno compreender, descrever e 

representar, de forma organizada, o mundo em que vive, além de explorar outras 

formas espaciais a partir do mundo físico, tais como as obras de arte, as pinturas, 

os desenhos, as esculturas e o artesanato,...” (PCN – Ensino Fundamental, p. 51) 

Nos conteúdos propostos para o 4º ciclo (8ª série) do Ensino 

Fundamental, encontramos as indicações: 

 

• representações de diferentes vistas (lateral, frontal, e superior) de 

figuras tridimensionais e reconhecimento da figura representada por 

diferentes vistas. (p.87) 

• a codificação e decodificação de desenhos (p.123) 

 

Buscamos documentos mais recentes, como as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (2006) e neste documento é proposto como 

componente curricular: 

 

• a integração e articulação dos conhecimentos em processo 

permanente de interdisciplinaridade e contextualização. (p.8) 
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Acreditamos que um trabalho interdisciplinar poderia ser desenvolvido 

em conjunto com os professores de Arte e História. A discussão com outras 

disciplinas, segundo nossas leituras, poderiam enriquecer em muito este trabalho. 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006) indicam que 

na geometria o “... trabalho de representar as diferentes figuras planas e 

espaciais, presentes na natureza ou imaginadas, deve ser aprofundado e 

sistematizado nesta etapa de escolarização.” (p.75) 

Na metodologia, o documento menciona a utilização da História da 

Matemática em sala de aula, “como um elemento importante no processo de 

atribuição de significados aos conceitos matemáticos”. (ibid, p.86) e esta foi nossa 

preocupação, mostrar elementos da história, sua importância e aplicação.  

Pelas pesquisas e leituras feitas no decorrer do nosso curso, 

acreditamos na importância da visualização e da exploração, o trabalho irá 

apresentar um pouco da História da Perspectiva, trazer imagens para levar os 

sujeitos a articular entre as suas representações e fazer uso de diferentes 

ambientes para o estudo dos objetos espaciais.  

Apresentamos, a seguir, alguns autores que tratam em seus estudos 

sobre as representações. 

 

1.2 Diferentes representações  
 
Segundo Montenegro (2005), “A habilidade espacial não é tida como 

específica; ela englobaria diferentes tipos de habilidades que procuram identificar 

relações de posição, direção, tamanho, forma e distância entre objetos. Ela 

percebe detalhes ou os agrupa em conjuntos; ou os monta em padrões dentro de 

uma base conhecida.” (p.8) em uma característica dinâmica em cada aluno e 

nada tem de estática, definida ou estabelecida de acordo com estudiosos da 

Neurobiologia1. Assim, cabe ao professor ser agente para mudanças e 

aperfeiçoamentos desta habilidade. 

Montenegro (ibid) aplicou um teste para alunos ingressantes do curso 

de arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco, com o objetivo de avaliar 
                                            
1 Neurobiologia é o estudo da atividade bioquímica do cérebro e suas ligações com os processos cognitivos. Disponível em 
http://www.interface.org.br/revista8/entrevista1.pdf, acesso em 23/08/2008. 
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como os alunos representam a tridimensionalidade, “uma vez que, no ensino 

fundamental e no médio, Geometria é assunto da disciplina de Matemática e o 

Desenho deixou de ser disciplina curricular”. (p.4) Seu trabalho traz exemplos 

interessantes de algumas representações feitas pelos seus alunos, e desse modo 

o autor coloca que: 

 
“[...] sugerimos o estudo da habilidade espacial como fenômeno 
dinâmico, investigando o quanto dela o estudante e o leitor têm no início 
e em estágio avançado do ensino [...]. 
Fica, ainda, por investigar, [...], que conhecimento de regras para a 
representação de figuras tridimensionais os alunos assimilam no ensino 
fundamental e médio. Como e onde absorvem tais conhecimentos?”     
(p. 5) 

 

Para o ensino de Geometria Espacial e Descritiva, utilizamos diferentes 

representações no plano de objetos tridimensionais e nestas representações 

podemos notar diversas informações e propriedades sobre seu modelo 

tridimensional. 

Cada uma das representações está ligada a uma determinada 

situação. Neste trabalho buscamos destacar alguns tipos de representações 

típicas do estudo de Geometria Espacial que consideramos serem mais 

adequadas para a nossa pesquisa. Em cada tipo de representação podemos listar 

algumas características como: 

• Na Geometria Descritiva, temos a representação em épura que 

conserva propriedades do objeto geométrico nos processos de rebatimento e 

rotação em verdadeira grandeza, mas o aluno tem a visão parcial do objeto, ou 

seja, ele aparece decomposto em figuras planas. 

Segundo Rodrigues (1948): 

 
“A representação de um objeto por uma figura plana poderá ter fins bem 
distintos: colocar em evidência as dimensões, cujo conhecimento é 
necessário para a construção desse objeto ou, então, reproduzir o 
aspecto que tem o objeto na realidade. O desenho que satisfaz o 
primeiro intuito denomina-se projetivo e o segundo perspectivo.” (p. 3) 

 

• Na Perspectiva Cônica, a representação permite a idéia de 

profundidade pelo uso da linha do horizonte e dos pontos de fuga, mas não 

favorece a análise das relações de congruências, paralelismo e 

perpendicularismo do objeto e de sua representação. 



10 
 

• Na Perspectiva Paralela, podemos observar que a representação 

conserva propriedades importantes para a análise das relações de congruência, 

tais como paralelismo e as faces paralelas ao plano de projeção são 

representadas em verdadeira grandeza, entre outras. 

A seguir, anexamos um quadro sinótico, que, segundo Rodrigues 

(1948), é um resultado “lógico para classificar as principais projeções empregadas 

nas ciências, nas indústrias e nas artes, como meio de representação dos corpos” 

(p.6). 

 
Figura 3 - página 7, Rodrigues (1948) 
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Notamos, no quadro anterior (Figura 3), que a Perspectiva Cavaleira 

faz parte do grupo de Perspectivas Oblíquas, que, por sua vez, está inserida no 

grupo das Perspectivas Cilíndricas2 (ou Paralelas).  

O estudo da Perspectiva Paralela é dividido em dois tipos: a 

axonométrica e a cavaleira. Para nossa pesquisa, escolhemos a Perspectiva 

Cavaleira, pois, segundo Parzysz (1988), os livros didáticos privilegiam este tipo 

de representação e nosso público alvo para a pesquisa são alunos do Ensino 

Médio. 

A Perspectiva Cavaleira é uma projeção oblíqua sobre um plano 

paralelo a uma das faces principais do objeto. Segundo Veloso a figura obtida por 

esta projeção não está de acordo com a visão, mas à inteligência que temos dos 

objetos representados.  

Quanto à origem do nome Cavaleira, alguns afirmam que provém de 

um tipo de construção que existia em fortificações militares do séc. XVII seria uma 

visão do alto semelhante ao o ponto de vista de um cavaleiro - o cavalier, e outros 

afirmam que o nome deriva dos trabalhos do matemático italiano Cavalieri. 

Consideramos relevante também o trabalho de Montenegro (ibid) que 

aplicou alguns testes em uma turma com 41 estudantes, que receberam uma 

folha de sulfite e não fizeram uso de instrumentos de desenho. Dividiram a folha 

em 6 retângulos e foi pedido a eles que no segundo retângulo representassem 

uma mesa. Segue um recorte dos exemplos cedidos pelo autor (Figura 4). 

                                            
2 Projeção Cilíndrica ou Paralela é dada uma reta r (direção) e um plano α e a projeção P’ de um ponto P é obtido pela 
intersecção de uma reta paralela a r, que passa por P, com o plano α. (VELOSO, 
http://www.apm.pt/apm/Geometria/inoveg/egtext1.html, acesso em 24/08/08) 

Figura 4 - Exemplos cedidos pelo autor 
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Na análise de seus testes, o autor escreveu: 
 

 
“[...] figuras corretas 49%, o que consideramos bom resultado, [...]. Sem 
considerar as mesas com tampo redondo, [...], os alunos preferem a 
representação cavaleira em 29 casos ou 83%, vindo a seguir a 
perspectiva cônica (Aprendida onde? Seria intuitiva? Intuição muito forte, 
se for este o caso). Uma vez que os esboços não foram identificados, 
torna-se impraticável fazer uma entrevista para conhecer onde ou como 
a perspectiva cônica foi aprendida” (p. 16) 

 

Ainda nas suas análises, encontramos outro item que acreditamos ser 

importante: 

 
“Não sabemos explicar o motivo de tamanha disparidade de acertos na 
representação de figuras similares, como o tijolo e a mesa: ambas são 
prismáticas e ortogonais. Na mesa, 49% de acertos; no tijolo, 93%. Seria 
pelo fato de o tijolo ser manipulável, de ele ser apreendido num relance 
visual enquanto a mesa necessita de diferentes visadas e, 
conseqüentemente, de ter sua imagem montada na imaginação? 
Sistema de representação preferido: Cavaleira – 69%, Isométrica – 29%, 
Vista única – 2%” (p.18 e 19) 
 
 
 

Aprofundando nossas leituras, encontramos indicações de que a 

representação de elementos tridimensionais significou coisas diferentes na 

Antigüidade, na Renascença e representa hoje algo diferente no âmbito das 

imagens. 

Na Antigüidade egípcia e grega, a representação era feita segundo 

regras empíricas e entendida como um problema de geometria e aritmética, que 

podem ser encontrados nos postulados de Euclides. Para representar a 

profundidade, os Egípcios utilizavam nas suas imagens diferenciações na escala 

dos objetos e dos seres. E nas leis da perspectiva renascentista percebemos 

existir uma representação mais racional e científica que se sobrepõe a visão 

natural.  

Segundo Saito (2008), ainda que a perspectiva, utilizada por pintores e 

arquitetos, lidasse apenas com a representação geométrica, não se pode 

estabelecer uma clara fronteira entre a perspectiva artificialis e naturalis3, pois a 

representação e a visão possuem uma ampla gama de possibilidades que se 

                                            
3 Relacionamos a perspectiva artificialis a uma representação calculada, utilizada pelos pintores e arquitetos do 
Renascimento e a perspectiva naturalis a uma representação  mais intuitiva. 
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relacionam de maneiras diferentes. Mas acreditamos ser a noção de 

enquadramento e a geometria do(s) ponto(s) de fuga contribuições importantes 

para a construção do nosso modelo visual. Além disso, as cores e os tons 

contribuem para a visão tridimensional e este fato é conhecido pelos artistas, que 

tendem a utilizar tons claros para aproximar objetos do observador, mas o uso do 

sombreado pode, também, confundir dependendo do ângulo de observação. 

Além de sua importância na pintura e na geometria, a perspectiva 

linear, segundo Saito (2008), está relacionada também “à mudança e à 

redefinição do espaço de visibilidade”, para o autor: 

 

“... não seria arriscado dizer que a perspectiva linear parece ter alargado 
e redefinido o espaço de visibilidade, na medida em que introduziu novos 
padrões de desenhar “acuradamente” e trouxe novos critérios para a 
“verdade óptica”. A esse respeito, alguns estudos têm demonstrado que 
isso parece estar relacionado não só à capacidade interpretativa de cada 
um, mas também ao modo como o homem classifica seus estímulos 
visuais segundo as capacidades que uma sociedade ou uma cultura 
valoriza de tal modo a compartilhar sua experiência e hábitos visuais.” 
(p.162) 

 
 

Ao longo dos séculos XVI e XVII, surgem alguns artefatos, como os 

óculos, as lentes e outros são aperfeiçoados. Também temos a fabricação de 

espelhos que, segundo Saito, parecem: 

 
“ter ampliado o espaço de visibilidade... a possibilidade de agir à 
distância sem ser visto..., o rompimento das distâncias lógicas e 
espaciais. Assim, podemos dizer que foi nesse contexto, onde as noções 
clássica de espaço e visibilidade se modificaram, que a confiança na 
observação mediada foi reforçada. Isso significa que o nexo entre o 
aparato e o órgão sensorial da visão não foi decorrente apenas da 
matematização do olhar, mas também de outros aspectos ligados ao 
olho e ao instrumento da visão...”. (ibid, p.167-168). 
 

 
As constantes transformações nos colocam em contato com 

dispositivos de realidade virtual, que utilizam óculos estereoscópicos e produzem 

um efeito tridimensional envolvente em que o participante se encontra imerso no 

próprio espaço simulado.  

Apresentamos, a seguir, algumas pesquisas que tratam da 

visualização, da representação e da exploração de objetos espaciais. 
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1.3 Pesquisas de Referência 
 

Cavalca (1998), em seu trabalho, alerta que a capacidade de “ver” uma 

representação de um objeto geométrico espacial pode e deve ser desenvolvida.  

O autor desenvolveu uma seqüência didática para trabalhar em suas 

aulas de Geometria Analítica, com um grupo de alunos, estudantes de Ciências 

com habilitação em Matemática. Por alguns meses, os alunos estudaram 

Geometria Analítica Espacial, resolveram de início alguns testes, nos quais 

deveriam representar no plano, objetos do espaço, o que serviu ao pesquisador 

como diagnóstico. Após sua análise detalhada dos testes iniciais, o autor concluiu 

que seus alunos revelavam dificuldades na capacidade de visualizar, traduzir em 

desenhos informação não figurativa e manipular representações visuais.  

 
“Notamos ainda que alguns alunos não perceberam a conveniência tanto 
do uso de linhas tracejadas para indicar o que não está visível quanto da 
redução da escala...” (CAVALCA, 1998, p.165) 
 

Na seqüência, propôs atividades que pudessem desenvolver tais 

habilidades. Na primeira sessão, o pesquisador visou fazer com que seus alunos 

desenhassem objetos tridimensionais a partir da observação e discutissem as 

semelhanças e diferenças com a representação matemática usual. Ao final da 

sessão, ele concluiu que apenas 43% de seus alunos resolveram de forma 

consistente o que indicou a necessidade de uma ênfase no desenvolvimento das 

capacidades espaciais e integração das concepções micro e macro4.  

Na segunda sessão, o investigador tinha como objetivo desenvolver e 

estabelecer as convenções da representação matemática usual, a perspectiva 

cavaleira e o uso de linhas tracejadas. Para atingir seu propósito, o autor solicitou 

que os alunos identificassem em vários desenhos e fotos o tipo de perspectiva 

usada e verificou se eles explicitavam as características de cada perspectiva. 

Usou e analisou também o desenho para verificar como os alunos representavam 

a matemática usual (p.78). Ao final, o autor notou um avanço na integração do 

micro e do macroespaço, mas era preciso ainda insistir na caracterização das 

perspectivas e no seu uso adequado. 

                                            
4 Entende-se como a necessidade do aluno visualizar os detalhes e o todo na análise de um objeto espacial. 
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Em uma das atividades propostas, da terceira sessão, os alunos não 

disponibilizaram de modelos concretos e tiveram o desafio de desenhar um cubo 

em perspectiva cônica e um paralelepípedo em perspectiva cavaleira. Nesta 

sessão, o professor/pesquisador identificou um aprendizado com relação ao 

traçado da perspectiva e quanto ao uso das linhas tracejadas e também houve 

um aumento no número de alunos que escolheram fazer os desenhos usando a 

representação da matemática usual.  

Na quarta sessão, foram preparadas para os alunos atividades de 

interpretação de representações planas de objetos espaciais, para que os 

estudantes desenvolvessem conhecimentos sobre a perspectiva e o tracejado. As 

atividades exploraram desenhos e material concreto, e, nesta sessão, o autor 

também notou um progresso com relação às habilidades espaciais.  

Nas duas últimas sessões, Cavalca (ibid.) direcionou o trabalho para a 

Geometria Analítica, trabalhando os eixos coordenados e as coordenadas 

cartesianas. Ao final, aplicou um novo teste, buscando avaliar o que ocorreu e 

qual foi a evolução dos alunos após a seqüência didática. Considerando o nível 

de desenvolvimento na capacidade de interpretar informação figurativa, 

classificado por Bishop (1983, apud Cavalca) e a capacidade de visualizar, 

traduzir desenhos e manipular representações foi significativamente melhor neste 

teste que nos anteriores. A mudança entre a proposta com objetos do espaço e 

sua representação plana e vice-versa, deu oportunidades aos alunos para 

evoluírem chegando a perceber mais claramente a ligação entre espaço e 

representação, ou seja, os estudantes passaram a apreender (ou visualizar) de 

maneira mais adequada as figuras.  

Nosso interesse, neste trabalho, foi sua observação sobre a 

importância da Perspectiva Cavaleira, já citada por Parzysz (1991) em suas 

pesquisas, nas quais ele coloca que a Perspectiva Cônica está presente em 

fotografias e nas representações planas do espaço. A Perspectiva Cavaleira tem 

sua importância, pois conserva certas propriedades e em geral as figuras que 

representam objetos do espaço nos livros de Matemática são representadas por 

esta perspectiva. 



16 
 

Seguindo a mesma linha de pesquisa delineada pelas investigações de 

Parzysz (1991) e Cavalca (1998), escolhemos trabalhar com a representação 

plana de objetos do espaço, utilizando a perspectiva cavaleira.  

Neste momento, queremos lembrar que Parzysz (ibid.) em suas 

pesquisas na França, identificou tais dificuldades. Flores (2002), que desenvolveu 

suas pesquisas após o trabalho de Cavalca, também identificou em seus alunos 

as mesmas dificuldades e nestas leituras procuro justificar nossa pesquisa, por 

concordar com estes autores que estas dificuldades existem e como professores 

estamos preocupados em possibilitar aos nossos alunos condições de 

desenvolver a capacidade de “ver”. Deste modo, procuramos desenvolver 

atividades utilizando um software de geometria dinâmica, por acreditar que 

nossos alunos, inseridos em uma sociedade dependente do computador e de 

suas facilidades, seriam atraídos a estudar um conteúdo com o auxilio de um 

software que permite representações de objetos geométricos espaciais em três 

dimensões. 

Buscando estudos sobre representação em perspectiva, temos Flores 

(2002), no qual a autora discorre sobre sua pesquisa com alunos na França 

tratando da história da perspectiva e sua importância para o ensino da geometria. 

 A autora assinala a importância da introdução histórica para posicionar 

os alunos sobre as problemáticas que levaram a construção do conhecimento nos 

vários momentos e ainda chama a atenção dos professores para que não tragam 

apenas mais uma apresentação abreviada, que simplesmente conte um fato a 

mais, perdendo seu potencial como ferramenta de aprendizagem mais 

significativa.  

Destacar as dificuldades técnicas que os alunos têm para a 

representação espacial, segundo Flores (ibid.) não é mais adequada, assim ela 

pontua a importância do estudo da história da representação, pois ele irá 

contribuir para o processo da construção dos conhecimentos.   

O estudo histórico deve estar baseado no momento onde se encontra a 

problemática, pois os fundamentos de como ele são contados, por quem e sobre 

quais pontos de vista podem apresentar vários sentidos. Assim a autora escolheu 

iniciar pelo Renascimento Italiano, onde a arte e a ciência caminharam juntas, 

como, por exemplo, o arquiteto Filippo Brunelleschi que em 1413, utilizou um 
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dispositivo prático que permitiu construir uma imagem comparável com o objeto, 

como por exemplo, a vista exterior do batistério de San Giovanni em Florença. 

 

 

 

 

 

                                           

 

Figura 5 - Experimento de Brunelleschi5 
 

Flores (ibid.) sinaliza ainda o momento em que a perspectiva deixa de 

ser do interesse somente de artistas e passa a ser estudada por matemáticos 

perdendo assim seu atrativo artístico e enveredando-se nos estudos da geometria 

projetiva e descritiva. A investigadora afirma que é importante saber como esta 

técnica contribuiu para mudar o olhar. Coloca três elementos que devem ser 

abordados: a construção das regras, a articulação entre a imagem representada e 

a imagem do espaço, e o olhar em perspectiva. Para representar, o aluno deve 

manter a relação entre ver, construir e saber, assim o momento histórico pode 

auxiliar a compreender as necessidades e o processo/procedimentos utilizado na 

época, neste caso a autora trabalhou com o renascimento italiano. 

Na investigação, Flores (ibid.) trabalhou com seus alunos algumas 

técnicas de perspectiva e comparou com eles diferentes métodos sempre em um 

contexto histórico, com o objetivo de refletir o novo olhar dos alunos e sobre este 

novo olhar contribuir para os conhecimentos matemáticos e auxiliar em diferentes 

disciplinas que foram envolvidas no processo.  

Para a pesquisadora, ainda resta uma questão: se o ensino da 

geometria tridimensional tem a necessidade de se apoiar nas representações 

gráficas, com que importância fazemos uso delas?  

                                            
5 www.visiblespace.com, acesso em 20/04/2008 e www.corposem.org, acesso em 01/05/2008.  
 



18 
 

Costa (2004), em sua pesquisa sobre representações no espaço 

tridimensional desenvolvido no Renascimento, visava a melhorar as técnicas de 

representação de objetos no espaço. Seguindo a seqüência sugerida por Flores 

(2002), desenvolve uma seqüência de atividades na qual insere os alunos no 

contexto histórico a fim de prepará-los para um diferente olhar do estudo da 

perspectiva, da geometria projetiva e espacial.  

O autor desenvolveu seu trabalho com alunos da Rede Pública, da 2ª 

série do Ensino Médio. Aborda a perspectiva cônica e a geometria projetiva, 

buscando analisar experimentalmente a percepção visual e a formação do olhar. 

A pesquisa foi composta por atividades para a aquisição de conceitos 

geométricos e a conquista pelo olhar da compreensão e representação espacial.  

Para isso, o autor usou técnicas, instrumentos e situações que beneficiem a 

apropriação do espaço pelo olhar, no trabalho são apresentadas atividades 

exploratório-vivenciais (motivação), ótico-científicas, técnico-representativas 

(formação de conceitos) e plástico-espaciais (estudo das propriedades). 

Do mesmo modo que indicou Flores, Costa (2004) faz uma 

retrospectiva histórica até se deter no Renascimento Italiano e nas técnicas 

desenvolvidas neste período por vários estudiosos como arquitetos, cientistas e 

artistas.  

O autor fez uma apresentação com uso de transparências com 

imagens da época, mapas históricos e obras do Renascimento e na seqüência foi 

disponibilizado aos alunos um roteiro para discussão onde podemos verificar:  

 
“... Baixa Idade Média e Renascimento. Fatos históricos principais: 
Europa de Carlos Magno a Reforma, O Sacro Império, as Invasões 
árabes e bárbaras, as cruzadas, a formação das primeiras 
Universidades, a queda de Constantinopla, os relatos de Marco Polo, as 
cidades-república italianas, a formação dos Estados Nacionais, as 
Grandes Navegações, a Peste Negra, o Grande Cisma, a Guerra dos 
Cem anos e a invenção dos tipos móveis (imprensa). Na Matemática: de 
Fibonacci a Desargues. Na ciência: de Bacon a Galileu. Na Arte: do 
gótico e bizantino até início do maneirismo” (p.111 e 112). 
 
 

No trabalho, os alunos têm contato com exemplos da arquitetura, da 

pintura em afrescos e de quadros famosos. Nos primeiros dois encontros, 

reinterpretaram informações e conceitos a partir de debates e da análise de 

obras, utilizando o contexto histórico para situar e justificar o avanço da 



19 
 

representação geométrico-espacial. No terceiro encontro, os alunos iniciaram o 

processo de apropriação do espaço projetivo e vivenciaram o percurso de trem e 

metrô pelas estações Jaraguá – Barra Funda – República. Para a produção do 

relatório individual, os alunos puderam registrar o que viram dentro e fora do trem 

e do metrô, por meio de anotações, desenhos ou esquemas, ou de fotografias. 

Partindo do ponto de vista, o autor buscou construir com eles a interiorização da 

imagem. Neste encontro, os alunos vivenciaram e observaram obras de arte no 

metrô, a plataforma, a linha do trem (externa e internamente) e a Praça da 

República (ruas e edifícios). Nos próximos quatro encontros, o autor visou à 

observação e experimentação da perspectiva por meio de instrumentos, 

“desenvolvidos pelos renascentistas Albrecht Dürer, Filipo Brunelleschi e do 

dispositivo desenvolvido pelo Prof. Katinsky, a partir das técnicas de Alberti sobre 

perspectiva” (p.113), observaram e analisaram o que foi efetivamente 

representado. Alguns alunos desenharam o que viam, enquanto outros 

desenharam o que não podia ser visto sob o ângulo trabalhado. Nesta unidade as 

atividades eram de percepção do espaço. 

Nos quatro encontros seguintes, os alunos fizeram uma releitura de 

obras do renascimento a partir da perspectiva. Os grupos escolheram um modelo 

para uma posterior aplicação, confeccionar uma maquete, “sendo os alunos 

orientados a levantar as dimensões e localização das edificações..., proporcional 

à escala escolhida” (p.124). 

Por fim, o autor sugere a elaboração de um currículo de matemática do 

Ensino Médio que integre este trabalho não só com Álgebra ou Trigonometria, 

Biologia ou Literatura, mas com um projeto que permita desenvolver o saber 

humano.  

Nesta pesquisa, percebemos como o autor procurou desenvolver em 

seus alunos um novo olhar, sugerido por Flores (2002), fazendo com que eles 

fossem sensibilizados a ver, representar e preparar o olhar para o estudo da 

geometria projetiva e espacial.  

No trabalho de Kodama (2006), podemos verificar seu foco na 

Perspectiva Cavaleira. Para isso, ela utilizou um grupo de sete alunos do Terceiro 

ano do Ensino Médio, em uma escola da rede pública.  
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Em sua pesquisa, a autora fala sobre o ensino da Geometria no Brasil 

e sobre a importância do desenho na Geometria, pois “ele relaciona o espaço 

sensível com a teoria” (p.3).  

Após apresentar pesquisas de referência feitas quanto ao estudo da 

Geometria, a autora se questiona sobre o jogo dialético entre a Geometria 

concreta e a Geometria espaço-gráfico e se ele contribui para a apropriação das 

regras da perspectiva cavaleira. No trabalho, encontramos um estudo histórico, 

sobre as primeiras representações até chegar à definição de perspectiva paralela.  

Kodama (ibid.) utilizou como metodologia, a engenharia didática e, 

portanto, seu trabalho se inicia com uma análise a priori das atividades no qual é 

previsto pela pesquisadora, possíveis dificuldades, estratégias utilizadas pelos 

alunos e coerência entre as atividades. Antes de iniciar suas atividades de 

experimentação, a autora optou por uma familiarização com o software que foi 

utilizado no estudo, ou seja, o Cabri-Géomètre6 e aproveitou para retomar alguns 

conceitos que eram fundamentais para as atividades posteriores. 

As atividades de experimentação foram divididas em:  
 
Bloco 1 
 

 
Bloco 2 

 
Bloco 3 

 

Atividades em ambiente 

externo à sala de aula e com 

sol. 
 

Atividades desenvolvidas na 

sala de informática 

Atividades desenvolvidas na 

sala de informática 

 Quadro 1 – resumo das atividades realizadas por Kodama, 2006 
 

Bloco 1 – os alunos desenvolveram as atividades em ambiente externo 

e, à luz do sol, foram feitas projeções das sombras dos sólidos no chão; este 

bloco foi dividido em seqüência experimental I executada no plano paralelo de 

projeção e a seqüência experimental II executada no plano não paralelo ao plano 

de projeção, os três grupos utilizaram quatro sólidos geométricos em cada 

seqüência. 

                                            
6 Software desenvolvido no Instituto de Matemática Aplicada de Grenoble (IMAG), da Universidade Joseph Fourier 
(França); é um ambiente de Geometria Dinâmica que possibilita construir e explorar figuras geométricas de forma 
interativa. 
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Neste bloco, para a autora, ficou clara a necessidade do professor para 

direcionar os trabalhos. Os alunos conseguiram verificar quase todas as 

propriedades da perspectiva cavaleira, mas não fizeram ligação com a Geometria 

Espacial. A atividade externa ao ambiente de sala de aula torna mais rica a troca 

de idéias e possibilita experimentar os problemas e resolvê-los na presença do 

professor, o que, segundo Kodama, é fundamental para a articulação das 

atividades. 

Bloco 2 – em ambiente informático, os alunos desenvolveram 

atividades propostas para a construção de objetos tridimensionais e 

bidimensionais na tela, usando o software Cabri-Géomètre; este bloco também foi 

dividido em duas seqüências experimentais III (plano paralelo ao plano de 

projeção) e IV (plano não paralelo ao plano de projeção), a finalidade do bloco foi 

a de comparar os resultados obtidos pelos alunos no bloco 1.  

Durante a resolução dos blocos 2 e 3, os sólidos geométricos estavam 

à disposição dos alunos na sala de informática, caso houvesse dúvidas. 

Os alunos refizeram várias das atividades, buscando a melhor solução 

o que é permitido pelo software, diferente do papel e lápis que exige muito mais 

tempo. Foi verificado que existe muita dificuldade na passagem da geometria 

concreta para o espaço-gráfico. 

Bloco 3 – os alunos resolveram cinco atividades de construção e dois 

problemas. As construções necessitaram do uso de algumas propriedades da 

perspectiva cavaleira e os problemas foram mais complexos e fizeram uso de 

elementos teóricos da Geometria.  

Nas atividades onde os alunos deveriam utilizar o coeficiente de 

redução, a autora percebeu que existem dificuldades em compreender o conceito. 

A produção dos alunos não mostrou um avanço na percepção dos 

objetos tridimensionais, foi necessária, então, a intervenção da professora para a 

realização dos trabalhos. Segundo Kodama (ibid.), a apropriação das regras de 

perspectiva cavaleira não é suficiente para o uso espontâneo na resolução de 

problemas.  

Assim, a pesquisadora concluiu que a geometria concreta permitiu aos 

alunos praticarem conjecturas de algumas propriedades que puderam ser 
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confirmadas pelo software. Ela ressalta a necessidade de retomar conteúdos do 

Ensino Fundamental e Médio e instrumentar os alunos com relação ao software. 

A autora afirma:  

 
[...] a análise das produções dos alunos mostrou que a ausência de 
conhecimentos dos alunos fez a função da perspectiva cavaleira nessa 
seqüência fosse apenas de técnica de desenho (Kodama apud. 
Korkmaz, 2003) e não de ferramenta para auxiliar na resolução de 
problemas. [...] a seqüência não conseguiu mostrar aos alunos que a 
perspectiva cavaleira, pode favorecer o tratamento de outras noções do 
espaço. (KODAMA, 2006, p.154). 
 

Pelos trabalhos escolhidos para serem estudados e citados 

anteriormente, notamos algumas idéias que consideramos relevantes, como a 

importância do momento histórico, do valor da perspectiva e uma necessidade de 

mudança de olhar. No trabalho desenvolvido por Kodama (2006), percebemos 

que o enfoque dado às suas atividades foi de explorar as propriedades da 

perspectiva cavaleira e sua escolha foi a de trabalhar a geometria concreta e 

espaço-gráfico. 

Para o desenvolvimento de nossa pesquisa, resolvemos explorar o 

assunto de maneira diferente, ou seja, primeiro explorando a história da 

perspectiva com os alunos e mostrando a aplicação até os dias de hoje.  Para 

explorar a idéia de que os alunos necessitam aprimorar o olhar para “ver” objetos 

tridimensionais em representações bidimensionais escolhemos enfatizar a 

construção de imagens em perspectiva cônica e cavaleira. Pretendemos, para 

esta exploração, alternar atividades com papel e lápis e com o software CABRI 

3D e, com isso, esperamos aprimorar o olhar dos alunos para a representação de 

objetos tridimensionais.  

 

1.4 Objetivos de nosso estudo 
 

Nosso objetivo é explorar a Perspectiva para auxiliar o aluno a ampliar 

a capacidade de visualização dos objetos geométricos tridimensionais usando o 

CABRI 3D. 
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Desse modo devemos ter atenção a alguns pontos ressaltados por 

Parzysz (1991) como: 

• a dificuldade dos alunos em elaborar e interpretar a representação 

de objetos no plano; 

• a necessidade de trabalhar com os alunos os princípios da 

representação plana de figuras tridimensionais; 

• a representação nem sempre é utilizada e serve apenas como mera 

ilustração. 

 

Com o propósito de investigar e contribuir para a ampliação da 

visualização optamos por elaborar, aplicar e analisar os resultados obtidos em um 

estudo experimental, cuja finalidade segue discriminada abaixo:  

• Apresentar um momento histórico do surgimento da perspectiva e da 

mudança que ela provocou no modo de olhar os objetos. 

• Contextualizar os diferentes tipos de perspectivas usando pinturas, 

fotos, maquetes, etc. 

• Utilizar o CABRI 3D como uma ferramenta na exploração de objetos 

geométricos.  

• Observar e analisar, utilizando a ferramenta Plug-in do CABRI 3D, 

nos objetos de estudo da geometria espacial, como pontos, retas, etc. 

• Explorar a construção de diferentes perspectivas utilizando o CABRI 

3D. 

• Provocar diferentes pontos de vista sobre um mesmo objeto e fazer 

com que ele amplie sua visualização. 

 

A base de nossas pesquisas são os trabalhos desenvolvidos por 

Parzysz (1991), onde ele ressalta a necessidade de um trabalho com a 

Perspectiva Paralela e mais especificamente, com a Perspectiva Cavaleira. Em 

nosso estudo, buscamos aliar a ferramenta CABRI 3D visando analisar como as 

representações nesse ambiente podem ampliar o estudo da Geometria Espacial 

tendo como âncora o estudo prévio de Perspectiva indicado por Parzysz (ibid). 
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1.5 Questão de pesquisa 
 

Em que medida o ensino da perspectiva pode auxiliar o aluno a mudar 

ou articular diferentes pontos de vista sobre um objeto geométrico tridimensional? 

De que forma CABRI 3D pode contribuir com os alunos para que articulem entre a 

imagem real e suas representações e para que possam explorá-las? 
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CAPÍTULO II – QUADRO TEÓRICO 

 

Para o desenvolvimento de nossa pesquisa, escolhemos nos apoiar 

nos trabalhos de Parzysz (2001), nos quais o autor propõe um quadro teórico 

para o ensino da geometria. O quadro possui quatro níveis formadores das etapas 

de desenvolvimento do pensamento geométrico: G0 (Geometria Concreta) – onde 

o aluno identifica figuras, exclusivamente, pelo aspecto geral dos objetos 

concretos e validam de forma perceptiva; G1 (Geometria Espaço-gráfica) – início 

da identificação de propriedades, os alunos manipulam objetos bidimensionais 

(em folha de papel ou tela de computador) e a validam ainda de forma perceptiva; 

G2 (Geometria proto-axiomática) - os objetos provêm de axiomas e definições e a 

prova é teórica e por fim o nível G3 (Geometria axiomática) – os objetos 

analisados são teóricos e os alunos validam por meio de axiomas e propriedades 

dos sistemas axiomáticos. Verificamos assim, que no quadro teórico proposto por 

Parzysz os níveis G0 e G1 apresentam objetos de natureza física, onde a 

validação pode ser perceptiva e nos níveis G2 e G3 os objetos são de natureza 

teórica e a validação é lógico-dedutiva. 

Para nossa pesquisa, os alunos devem desenvolver suas atividades 

inseridas no nível G1, pois temos o objetivo de trabalhar o olhar (manipulação de 

objetos no papel e na tela do computador) e a percepção e não definições e 

provas no estudo da perspectiva.  

Os alunos normalmente consideram as propriedades do desenho como 

sendo propriedades do próprio objeto. Ao passar um objeto tridimensional para 

um desenho de suporte bidimensional, utilizam-se projeções que não conservam 

todas as propriedades do objeto geométrico espacial. Pelo desenho sofisticado e 

próximo do objeto, os alunos acreditam ou têm a ilusão de que podem fazer uma 

representação sem ambigüidades (PARZYSZ, 1988, p.79). 

Segundo Parzysz (1991), no ensino de Geometria Espacial, em 

escolas francesas, são utilizadas representações gráficas de objetos que têm 

como única função ilustrar. Estes desenhos são, em geral, estereótipos e não 
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possuem (ou não adquirem) status matemático, eles contêm convenções 

implícitas. Para os alunos, segundo o autor, essas convenções podem beneficiar 

a revelação de concepções errôneas, caso elas não sejam dominadas pelos 

estudantes. 

Em seu estudo Parzysz (1988), oferece a relação entre: objeto 

geométrico e suas representações. Temos dois níveis de representações: 
 

Nível 1 Nível 2 

 
Representações próximas Representações distantes 

 
De objetos planos e modelos de objetos 
tridimensionais. 
 

Planas – de objetos tridimensionais. 
 
 

Maquete Desenhos em um suporte bidimensional. 

Quadro 2 – níveis de representações, segundo Parzysz (1988) 
 

Em seu trabalho Parzysz (ibid), solicitou que os alunos representassem 

uma pirâmide de base quadrada, entre outras atividades e adotou critérios para 

sua análise, levantando algumas características. Em sua conclusão, o autor 

coloca que os alunos não fazem escolhas conscientes e deliberadas de uma 

perspectiva e os resultados desta pesquisa mostram: 
 

1 2 

 

Existe uma lógica entre aquisição de 

conhecimentos em Geometria Espacial e 

domínio de representações tridimensionais. 

 

Uma representação tridimensional é como um 

modelo de um objeto e o aluno deve ter este 

hábito de leitura. 

 

É necessário abandonar uma parte das 

propriedades geométricas, na representação 

gráfica de objetos espaciais. 

 

É necessário dar um status claro, consistente e 

explícito aos desenhos de Geometria Espacial.  

 
Ex: para desenhar um bloco retangular, sabe-

se que as arestas são paralelas e 

perpendiculares entre si e na representação 

não é possível transferir para todas as arestas 

estas propriedades. 

 

Quadro 3 - quadro de escolhas não conscientes, segundo Parzysz (1988) 
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Nesta investigação, o autor tem como objetivo pontuar e pesquisar 

alguns meios de dotar os alunos do Ensino Médio de uma maior eficácia na 

resolução de problemas de Geometria Espacial. Ele indica em um primeiro 

momento uma utilização sistemática com um material concreto tridimensional e 

em outro momento a utilização de um sistema de representação plana do espaço, 

integrado na geometria. 

A Perspectiva Paralela foi eleita, por Parzysz (ibid), entre os principais 

sistemas existentes, não por estar de acordo com a tradição e com a prática, mas 

sim como conseqüência de resultados de investigações anteriores. Este trabalho 

promoveu efeitos que demonstraram uma correta aplicação dos conhecimentos 

relativos aos objetos geométricos, como aqueles referentes ao sistema de 

representação gráfica.   

Como seu objeto de estudo e problemática, Parzysz (ibid) indica, entre 

outros itens: ensinar a geometria como uma modelização do espaço físico 

(domínio das figuras geométricas); um sistema de representação plana de figuras 

espaciais (domínio das representações gráficas). Indica ainda três objetos que 

correspondem a três questões de ensino aprendizagem: o desenvolvimento de 

ensino aprendizagem, a elaboração de um sistema de regras geométricas que 

permitam trabalhar sobre um modelo e por fim codificar e decodificar as 

construções. 

Em sua hipótese de estudo Parzysz (ibid) apresenta:  

1. A interação de diversos aspectos da aprendizagem o levou a 

pesquisar um quadro de representação gráfica para a geometria 

espacial. 

2. Especificidades da construção em geometria espacial, como: 

visualização, reconhecimento das propriedades, provar e conjecturar. 

3. Necessidade de uma aprendizagem das representações planas, 

contaminadas por estereótipos de modelos que constituem uma 

tradição secular, para isso o autor explora: as produções de livros 

didáticos do ensino médio, trabalhos realizados pelos alunos e os 

contratos de construção da geometria espacial e seu nível de 

comunicação (envio e recepção). 
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Sua pesquisa aponta: 

- um conflito entre o visto e o sabido: o que o autor chama de habitude 

perceptive são referências implícitas ou pontos de vista habituais. 

- o princípio da transferência de propriedades, reconhecer certas 

propriedades geométricas de transportar para o objeto espacial e sua 

representação.  

4. Ponto de vista histórico na utilização da perspectiva paralela como 

princípio para a construção de planos de fortificações do século 

dezessete, pois esta perspectiva mantém propriedades do objeto 

principal. 

 

Como hipóteses fundamentais, Parzysz (ibid) indica: 

1. Que sistema de representação utilizar? 

A utilização de maquetes tridimensionais que favorecem a construção 

de imagens mentais diferentes e uma aprendizagem de um sistema de 

representação gráfica do espaço. 

Como existem vários sistemas de representação gráfica do espaço, 

como a geometria descritiva, a perspectiva cônica, a linear entre outras, o autor 

tem sua preocupação com os perigos de uma utilização não controlar a 

transferência de propriedades o que pode levar a incoerências na representação 

e para isso é necessário um sistema que seja coerente e explícito.  Entre vários 

sistemas o que resulta de um maior nível de preservação da construção nos leva 

ao ensino da perspectiva paralela que oferece vantagens por conservar mais 

propriedades que a perspectiva linear (paralelismo, verdadeira grandeza, entre 

outras). O professor necessita trabalhar com seus alunos o sistema de 

representação utilizado na geometria espacial, mesmo que este sistema já esteja 

implícito e deve ser papel do professor explicitá-lo.  

2. Necessidade das maquetes. 

Não somente as representações gráficas, mas também as maquetes 

tridimensionais podem contribuir para melhorar o nível de visualização e favorecer 

as mudanças de ponto de vista que são indispensáveis para a resolução de 

problemas espaciais. 
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Crônica comentada 

1) A primeira seqüência: foi a aplicação dos questionários aos alunos. 

2) Da sombra para a perspectiva: mostra, a partir de uma seqüência 

didática, o início da perspectiva central, não como objeto de estudo, mas como 

um modelo de representação associado a um tipo de sombra. Buscando um 

material que permita uma comparação Parzysz utilizou em seu experimento a 

janela de Dürer7. 

Figura 6 – Perspectógrafo - Janela de Dürer 1 
 

Segundo Dürer (1471-1528), a perspectiva de uma pintura não deve 

ser desenhada de forma livre (Figura 6), mas construída, segundo princípios 

matemáticos.  

                                            
7 Dürer desenvolveu seus conhecimentos de óptica e teoria da perspectiva, quando foi a Bolonha em 1506. O próprio 
artista ilustrou os processos para obter as imagens. 
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                      Figura 7 – Perspectógrafo - Janela de Dürer 2 
 
 

No experimento (Figura 7), Dürer usou um vidro o qual olhava para o 

cenário que queria pintar. O pintor fixava o olhar, imaginava raios de luz em 

direção a cada ponto da cena, marcava os pontos no vidro e transferia, 

posteriormente, a imagem para o painel. 

3) Parzysz mostra um primeiro passo para passar da perspectiva 

central para a perspectiva paralela. A falha, segundo o autor, foi não imaginar um 

processo de transição de um para o outro e um material comparável e que mais 

se aproxima da sombra do sol.  

4) A segunda seqüência: os alunos utilizaram elásticos para simular os 

raios do sol e resultar na sombra e efetivamente na perspectiva do objeto. Uma 

dificuldade pratica está na manipulação do material para obter diferentes vistas do 

objeto. O aluno ainda pode apresentar dificuldade em relacionar a sombra do 

objeto e sua ligação com os raios do sol, ou seja, entre o ponto obtido e o que 

está sendo projetado.  

Desta dificuldade que o material concreto pode provocar temos uma 

vantagem, pois o CABRI 3D nos permite observar facilmente diferentes vistas do 

objeto e simular os raios paralelos do sol.  

5) A institucionalização; levantamento de itens como: as propriedades 

que não são vistas na perspectiva paralela, as convenções (semi-transparência, 



31 
 

etc), o significado das fulgantes, as ambigüidades da construção (necessidade de 

uma legenda). 

Como conclusão, Parzysz (ibid) indica que a construção em 

perspectiva paralela esta presente na aprendizagem que visa o ensino da 

geometria espacial no ensino médio e também a resolução de problemas 

(perspectiva cavaleira, vistas, secções,...). E, segundo ele, é importante valorizar 

estes aspectos na educação do ensino médio e não como freqüentemente 

acontece utilizar uma lista de ilustração sem sentido para o aluno. As maquetes 

têm uma relevância positiva na formação de imagens mentais. Do ponto de vista 

metodológico o tipo de organização que foi adotado pelo autor as situações 

problema são mais interessantes e constituem uma proposta para equilibrar e 

desequilibrar o aluno. As diferentes etapas utilizadas por Parzysz (ibid) têm a 

pretensão de possibilitar a ação em um leque de exemplos que mostraram as 

diferentes etapas percorridas até a concepção dos níveis de aquisição das 

imagens espaciais. O autor, ao final, indica que mesmo os resultados sendo 

positivos é conveniente buscar novas investigações. Nesse sentido, seguimos o 

caminho aberto por Parzysz e iremos investigar e atrelar nosso trabalho aos 

pressupostos indicados por ele e procurar que os nossos objetivos sejam 

atingidos.  
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CAPÍTULO III – TECNOLOGIA E O SOFTWARE 
 

 
A Tecnologia Informática faz parte das atividades cotidianas de uma 

parte de nossa sociedade e as atividades que dependem desta tecnologia cresce 

velozmente. Para nossa prática docente, temos programas dos governos 

municipais, estaduais e federal para incentivar principalmente a Informática 

Educativa.  

Segundo Almeida (2000), os computadores podem ser equipados com 

softwares que possibilitam representar e testar idéias ou conjecturas e ainda 

diferentes formas de atuar e interagir entre as pessoas.  

 
“Essas novas relações, além de envolverem a racionalidade técnico-
operatória e lógico-formal, ampliam a compreensão sobre aspectos 
sócio-afetivos e tornam evidentes fatores pedagógicos, psicológicos, 
sociológicos e epistemológicos”. (ALMEIDA, 2000, v. 01, p.12) 

 

Temos nas escolas professores formados por uma pedagogia baseada 

na acumulação de informações pelo aluno e, pelas mudanças que percebemos 

em nossa sociedade, estes formadores não podem mais questionar o uso do 

computador na educação. Almeida (2000) questiona “Como preparar o professor 

para atuar nessa nova realidade” (apud, p.14) e coloca: “A verdadeira função do 

aparato educacional não deve ser a de ensinar, mas sim a de criar condições de 

aprendizagem.” (apud, p.15). Por concordarmos com estas afirmações e por 

considerarmos a utilização das tecnologias um incentivo a mais para o estudo da 

Matemática, procuramos pesquisar um assunto que sabemos ter problemas no 

desenvolvimento de seu conteúdo, a Geometria Espacial. Pelo que já foi exposto 

anteriormente escolhemos utilizar o computador e pretendemos utilizá-lo como 

um criador de ambientes de aprendizagem.   

Lembrando a importância de um contato com ambientes dinâmicos 

para nossos alunos, pretendemos levar os estudantes a descobrirem 

propriedades e conceitos geométricos e ampliarem possibilidades de exploração 

das figuras, agilizando a visualização e transformação dos objetos construídos. 
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Procuramos dentre os softwares de Geometria Dinâmica8 disponíveis aquele que, 

em nossa opinião, pudesse contribuir no aprimoramento da exploração de objetos 

tridimensionais.  

Como ressaltou Zullato (2002) em seu trabalho, os softwares de 

Geometria Dinâmica permitem ao aluno simular e investigar a partir das 

construções, gerando hipóteses e estimulando o desenvolvimento de idéias. Este 

é um dos motivos que o professor deve levar em consideração na escolha do 

software e cabe ao professor ter atenção e cuidado ao trabalhar com programas 

de geometria dinâmica, pois compete a ele apresentar as possibilidades do 

software aos seus alunos e possibilitar aos estudantes investigar a diferença entre 

desenhar e construir um objeto matemático.  

A falta do Desenho Geométrico pode comprometer o desenvolvimento 

do processo do que foi pedido aos alunos, pois eles devem levar em 

consideração as propriedades e conceitos envolvidos no processo. A partir de um 

objeto construído é possível explorar outras situações propostas pelo professor, 

sem que o mesmo sofra deformações, ou seja, sem que o objeto perca suas 

propriedades.  

Em nossas pesquisas sobre softwares, encontramos o s3D SecBuilder 

(Figura 8) que está disponível para download9 e permite construir e observar 

secções determinadas em diferentes tipos de sólidos geométricos. No entanto 

este programa não atende nossas necessidades, pois pretendemos explorar a 

mudança de pontos de vista e para as construções necessitamos de ferramentas 

mais amplas, como criar retas, planos, verificar intersecções etc. Descartamos 

este programa para uso em nossa pesquisa, mas observamos que ele é uma boa 

opção para ser adotado por professores que vão explorar os poliedros e suas 

secções.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8 Com o objetivo de diferenciar este tipo de software dos demais softwares geométricos, o termo foi inicialmente usado por 
Nick Jakiw e Steve Rasmussen, e é designado para programas interativos que permitem a criação e a manipulação de 
figuras geométricas a partir de suas propriedades. (ALVES e SOARES, 2008)  
7 Disponível em http://mat.malha.eu, acesso em 16/08/2008. 
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Outro software disponível, o Calques 3D10 (Figura 9), foi desenvolvido 

pelo Professor Nicolas van Labeke da Universidade de Edinburgh na Inglaterra. 

Este programa também é baseado no ambiente de geometria dinâmica e permite 

ao aluno ou ao professor testar conjecturas, pois, ele gera exemplos e contra-

exemplos facilmente. Este programa permite que uma mesma cena seja 

visualizada por ângulos diferentes, para que o aluno tenha uma melhor percepção 

tridimensional. Este software apresenta algumas diferenças com outros 

programas de geometria dinâmica, mas todos têm o mesmo princípio básico. 

Assim, as atividades desenvolvidas para o nosso trabalho podem ser facilmente 

adaptadas para o Calques 3D.  

 

 

 

 

                                            
10 Disponível para download em: http://www.professores.uff.br/hjbortol/calques3d/, acesso em 24/08/2008. 
 

Figura 8 – s3D SecBuilder 
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Encontramos outro software, chamado Google Schet-Up (Figura 10). 

Ele faz parte das ferramentas do Google, é utilizado principalmente por alunos e 

professores dos cursos de arquitetura. Mesmo assim, ele se mostra uma boa 

opção, para trabalhar com objetos tridimensionais, notamos que suas ferramentas 

são de fácil acesso e existe uma comunidade de usuários na internet. 

Existe uma versão gratuita, disponível para download. 

Lembramos que o Google Schet-Up não é um software voltado para o 

ensino da geometria dinâmica como o Calques 3D e o CABRI 3D, assim será 

necessário adaptar as atividades e devemos ressaltar a necessidade de um bom 

equipamento.  

Figura 9 - - Calques 3D 
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Figura 10 – Tela do Google Schet-Up 
  

Mesmo assim, acabamos por optar pelo CABRI 3D, pois nossa 

experiência nos mostrou vantagens na manipulação e compreensão em relação 

ao Calques 3D. 

Fizemos a escolha do CABRI 3D, por acreditar que ele atende às 

nossas expectativas e objetivando favorecer a exploração das várias vistas de 

objetos tridimensionais construídos pelos alunos. Esse software permite construir, 

visualizar e manipular todo tipo de objetos tridimensionais, além de disponibilizar 

uma ferramenta que permite repetir o processo de construção de uma figura e ter 

um quadro de possibilidades de mudança no tipo de perspectiva e possibilita a 

mudança de textura das faces dos sólidos, planos, retas, entre outras facilidades. 

 

3.1 Histórico do CABRI 3D 
  

O CABRI 3D foi desenvolvido nos laboratórios do Centre National de 

La Recherche Scientifique (CNRS) na França e na Universidade Joseph Fourier 

em Grenoble. O mentor do Cabri, Jean-Marie Laborde, deu início ao projeto em 

1985, tornando a geometria bidimensional mais agradável de ensinar e mais fácil 

de aprender. O CABRI 3D traz a filosofia do Cabri (Cahier de Brouillon Interactif, 

que significa “caderno de rascunho interativo”) ao mundo 3D e possibilita 
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descobrir ferramentas notáveis para ajudar a estudar e resolver problemas 

matemáticos em construções dinâmicas e tridimensionais.  

Ao explorar este ambiente de geometria dinâmica, os alunos podem 

ver sua construção nos vários ângulos, como se existisse uma “bola de vidro” que 

roda em diversos sentidos. O software ainda diferencia por cores mais claras os 

objetos mais distantes e por cores mais escuras os objetos mais próximos dando 

a noção de profundidade.  

Ao abrir o programa, o aluno encontra um plano default que 

denominamos de plano base e a partir dele se podem criar pontos, retas, planos e 

objetos contidos ou não neste plano base. O software traz ferramentas que 

permitem desenhar a trajetória criada pelo movimento de determinados objetos; 

ocultar e mostrar objetos previamente construídos; revisar todos os passos da 

construção de uma figura; modificar o aspecto dos objetos como cores e 

espessura; criar páginas que dizem respeito ao mesmo conjunto de construções, 

para observar e modificar as construções com diferentes perspectivas, entre 

outras.  O aluno pode explorar as mudanças de ponto de vista manualmente, 

fazendo uso do botão direito do mouse. 

O CABRI 3D permite criar, construir objetos geométricos em três 

dimensões utilizando propriedades da geometria; ver e manipular estes objetos, 

possibilitando deformar a figura mantendo as propriedades do objeto no momento 

de sua construção. 

Das ferramentas que fazem parte deste software, mostramos, a seguir, 

um resumo de seus menus. 

Figura 11 - Menu 1 do CABRI 3D 
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Esta é a primeira opção do menu e vale lembrar que ao teclar F1, o 

usuário terá para cada grupo uma tela de ajuda com informações adicionais sobre 

cada item. 

Cada menu do CABRI 3D possui uma tela de ajuda. Para esta primeira 

opção do menu, a tela de ajuda é: 

 
Figura 12 – tela de ajuda do menu 1 
 

Seguem, abaixo, os demais grupos de opções do menu. 

 

Figura 13 – tela do menu 2 
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Figura 14 – tela do menu 3 
 

 

Figura 15 – tela do menu 4 
 

 

Figura 16 – tela do menu 5 
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Figura 17 – tela do menu 6  
 

 

Figura 18 – tela do menu 7 
 

 

 

Figura 19 – tela do menu 8 
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Figura 20 – tela do menu 9 
 

 

Figura 21 – tela do menu 10 
 

A tela inicial do CABRI 3D traz um plano base (cinza) e três vetores 

concorrentes em um mesmo plano. 
 

 
Figura 22 – tela inicial do CABRI 3D 
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Para nosso trabalho, elaboramos dois tipos de atividades: 

familiarização e construção/exploração. A primeira atividade envolve o uso de 

ferramentas que serão necessárias na atividade posterior. Os alunos serão 

apresentados a algumas características específicas desse software para que as 

ferramentas não se tornem um impedimento na resolução/exploração da atividade 

seguinte.  

Na atividade seguinte, os alunos terão propostas apresentadas para 

construir, explorar objetos no Cabri 3D e formular conjecturas sobre os tipos de 

perspectiva. Mesmo contando com vários tipos diferentes de perspectivas no 

software, não iremos utilizar estes recursos em nossas atividades. Os alunos irão 

construir objetos em perspectiva cônica e paralela, observar os resultados obtidos 

em diferentes vistas, e não apenas explorá-las. 
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CAPÍTULO IV – METODOLOGIA: DESIGN EXPERIMENT 

 

Segundo Steffe e Thompson (2000), esta metodologia pode ser 

utilizada para entender o raciocínio e a aprendizagem Matemática dos estudantes 

por meio da construção de modelos da Matemática. O Design Experiment tem 

como sua parte essencial, olhar o que há por trás do que os estudantes falam e 

fazem. Por ser considerada ao mesmo tempo uma metodologia pragmática e 

teórica, o Design Experiment solicita ao pesquisador que explique como sua 

pesquisa funciona e ofereça sugestões de como ela pode ser adaptada a novas 

circunstâncias, além de gerar e testar novas hipóteses.  

As raízes do Design Experiment surgiram nos Estados Unidos, 

representando um tipo de experimento de ensino para pesquisas em Educação 

Matemática. Este estudo considera o progresso do estudante diante de uma 

comunicação matemática interativa. No início esta metodologia, classificada como 

desenho clássico experimental, selecionava uma amostra de sujeitos e os 

submetia a diferentes tratamentos. Este tipo de experimento omitia a análise 

conceitual, ou seja, os estudantes não eram o foco da análise, ao contrário da 

proposta do Design Experiment.  

Como método científico de investigação o Design Experiment dá 

ênfase para a análise do pensamento matemático do estudante e para as 

modificações desses pensamentos. Para que isso ocorra, cabe ao pesquisador 

criar situações e modos de interação entre os alunos, encorajando-os a modificar 

seus pensamentos usuais.  

Uma das características do Design Experiment - e que a distingue das 

demais - é a insolubilidade entre os papéis de pesquisador e professor, a intenção 

em destacar aspectos que são esperados na aprendizagem e buscar meios de 

possibilitar novas formas de aprendizagem em uma sala, que possui grande 

variedade de fenômenos. Desenvolvemos o trabalho de pesquisa em nossa 

escola de atuação com ex-alunos, ou seja, o pesquisador já foi professor do grupo 

de alunos, o que justifica em parte a metodologia adotada. 
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A intervenção é a segunda característica do Design Experiment, 

segundo Coob et al. (2003) para o qual a intenção é investigar para possibilitar 

uma melhoria educacional. Para isso, são utilizadas pesquisas anteriores, 

realizadas na mesma área e são estudados seus resultados empíricos e teóricos.  

Durante o processo vamos criando formas de aprendizagem e isto nos permite 

uma medida de controle, ao invés de uma investigação puramente naturalista.   

Como terceira característica do Design Experiment, temos a condição 

do Design desenvolver modelos partindo de uma hipótese. Conforme os trabalhos 

de Coob et al. (ibid) a hipótese tem duas fases: a prospectiva e a reflexiva. 

Sempre com o objetivo de sustentar o aparecimento de outros caminhos para a 

aprendizagem a face prospectiva é implementada com hipóteses sobre processos 

e meios de possibilitar a aprendizagem e estes devem estar expostos em 

detalhes no processo. A fase reflexiva tem o objetivo de testar conjecturas do 

experimento, de forma freqüente e em vários níveis de análise. 

Uma das hipóteses de nosso trabalho é que o aluno ao reconhecer 

uma imagem tridimensional nos livros didáticos terá êxito na análise de questões 

de Geometria Espacial. Outra hipótese é que a ferramenta de geometria dinâmica 

CABRI 3D amplie as possibilidades de análise e resolução de questões, por 

permitir ao aluno visualizar diferentes pontos de vista de uma imagem 

anteriormente estática no livro didático. Sendo assim, as atividades realizadas 

durante esta pesquisa deverão ser elaboradas e testadas continuamente. 

O Design Experiment tem ainda uma quarta característica, que é seu 

design cíclico. Durante a pesquisa são desenvolvidas conjecturas, que podem ser 

alteradas ou reformuladas ao longo do processo, possibilitando novas conjecturas 

e um novo teste. Assim, forma-se um ciclo que exige do pesquisador, elaboração 

e revisão sistemática para comprovar a aprendizagem e, para isso, atenção ao 

desenvolvimento de medidas sensíveis à aprendizagem. 

O Design Experiment, segundo Coob et al. (ibid), reflete suas raízes 

pragmáticas novamente, na quinta característica, onde os modelos de 

experimentação, desenvolvidos durante o processo, preocupam-se com os 

processos de aprendizagem de domínios específicos. 

Recentemente, um grupo de pesquisadores voltou-se para focalizar 

alguns problemas práticos com a pesquisa em ensino. Um primeiro grupo de 



47 
 

problemas, segundo eles, está associado ao desenho, à metodologia e aos 

quadros teóricos da pesquisa. Eles colocam “que é importante construir algumas 

estruturas comuns” com o objetivo de desenvolver “um repertório de 

conhecimentos profissionais para o ensino”. (DOERR & WOOD, in BORBA, 2006, 

p.115). 

As dificuldades com a escala e o escopo da coleta fazem parte do 

segundo grupo de problemas práticos. Mesmo que as pesquisas produzam 

importantes insights sobre o ensino tem-se dificuldade em entender e generalizar 

as metodologias e os resultados dessas pesquisas, pois elas envolvem um 

número maior de professores. Os autores indicam que o tempo é outro problema 

encontrado e sugerem vários anos como necessários para o desenvolvimento de 

pesquisas do conhecimento docente. A análise dos dados produzidos e o escopo 

da coleta apresentam problemas particulares e para produzir um material que 

contribua diretamente com os conhecimentos profissionais para o ensino, 

sugerem os autores que sejam produzidos artefatos ou instrumentos para 

possibilitar melhoria na sua prática dos professores. 

A terceira área problemática é a necessidade do aprimoramento da 

pedagogia a partir de intervenções, alinhada com visões atuais sobre a 

aprendizagem. Para isso, é necessário “um desenho de intervenções efetivas [...] 

conferindo, uma coerência necessária à pesquisa e os projetos de 

desenvolvimento profissional”. (ibid, p.116). 

Como princípios norteadores, os autores indicam a intenção de 

desenvolver um processo ou produto. “No caso da aprendizagem docente, os 

processos e os produtos que buscamos aprimorar são as interpretações [...] que 

os professores utilizam para dar sentido a seu ensino e os artefatos e 

instrumentos que são utilizados”. (ibid, p.117).  

Segundo os autores, além de descrições ricas os indicadores deveriam 

conter uma orientação sobre as variações que os professores poderiam produzir 

dentro de seus próprios cenários. A pesquisa ainda requer ciclos de análise, para 

melhorar a produção e a interpretação em múltiplos níveis. Uma das dificuldades 

é articular as “interpretações em cada nível de modo que sejam testadas, 

revisadas e progressivamente compartilhadas, e generalizadas a novos 

participantes e novos contextos” (ibid, p.117 e 118). 
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Doerr e Wood (2000) descrevem os múltiplos níveis de interação 

(Quadro 4): 

Nível 3 
Pesquisadores 

 

Com a ajuda de estudantes e professores, os pesquisadores desenvolvem 

modelos que dão sentido à aprendizagem de alunos e professores, e 

reinterpretam e estendem suas teorias. 
 

Nível 2 
Professores 

 

Os professores trabalham com colegas e pesquisadores para descrever, 

explicar e dar sentido à aprendizagem do aluno. 

 

Nível 1 
Estudantes 

 

Equipes de estudantes resolvem, com a ajuda de professores, atividades 

matemáticas por meio das quais eles constroem , revisam e refinam sua 

interpretação de uma situação problema.  
 

Quadro 4 – níveis de interação, Doerr e Wood (2000) 
 

Este estudo terá os níveis 2 e 3 unificados, pois, além do papel de 

pesquisador, fomos professoras desses alunos no ano anterior, o que esperamos 

ser um item facilitador na análise dos processos e dos resultados. 

Além dos problemas levantados acima, Doerr e Wood (2000) colocam 

que um dos maiores desafios está na dificuldade de desenhar atividades, para 

organizar os professores e levá-los a auxiliar a aprendizagem dos alunos. Os 

autores citam alguns tipos de atividades que podem ser úteis (ibid, p.118 e 119): 

 
• Desenvolver uma biblioteca de respostas exemplares e ilustrativas [...] 
• Criar uma folha de “notas rápidas” para que outros professores as 

utilizem com seus alunos [...] 
• [...] A geração de “folhas de modos de pensamento” engaja os 

professores na tarefa de antecipar e avaliar como as idéias dos 
estudantes poderiam se desenvolver. 

• Desenvolver e registrar rótulos e categorias para descrever atos 
comunicativos de ensino [...], para que se possa refletir sobre o ensino 
e aprimorá-lo. 

• [...] Planejar diretrizes para obter explicações dos alunos [...]. 
 

Na metodologia do Design Experiment, segundo Collins et al (2004), é 

necessário utilizar técnicas diferentes na observação para avaliar as variáveis 

dependentes e independentes, dessas podemos destacar pela sua importância: 
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4.1 Variáveis Dependentes 

Variáveis 
de 

Clima 

Compromisso, cooperação entre 

os alunos, grau de esforço que os 

alunos fazem para entender o 

tópico. 

Para avaliar são necessárias técnicas de 

observação, notas de campo enquanto se 

observa a intervenção na prática. 

Variáveis 
de 

Aprendizagem 

Conteúdo, conhecimentos, 

habilidades, disposições, 

estratégias de metacognição e de 

aprendizado. 

Para avaliar são necessárias entrevistas 

orais, pré-testes, perguntas e respostas 

curtas, instrumentos para avaliar se houve 

mudanças nas convicções dos alunos e que 

mostrem alterações nas metas de 

desempenho. 

Variáveis 
Sistêmicas 

Expansão, alteração, 

sustentabilidade, facilidade de 

adoção e custos. 

Para isso, pode-se desenvolver um 

questionário que mostre as vantagens e 

dificuldades encontradas pelos professores 

ao aplicar o experimento em sala de aula. 

Quadro 5 – variáveis dependentes 
 
4.2 Variáveis Independentes 
 

Ambiente 
É uma variável crítica e podem alterar em 

lugares de trabalho, escolas, faculdades, 

centros de formação. 

Uma inovação será determinada 

se for experimentada em 

diferentes ambientes. 

Natureza dos 
aprendizes 

Fatores como idade, sexo, freqüência, etc. 

Deve-se determinar qual o 

publico a que se destina o 

experimento. 

Recursos 
exigidos e apoio 

para a 
implementação 

Indicar se haverá necessidade de recursos; 

apoio de materiais, técnico, administrativo, 

etc. 

É necessário identificar os 

recursos exigidos para o 

experimento. 

Desenvolvimento 
profissional 

Para obter êxito no experimento os 

professores devem receber desenvolvimento 

profissional como seminários, cursos, práticas 

guiadas por especialistas, reuniões reflexivas 

com os colegas, etc. 

Deve-se delinear estes aspectos 

na inovação profissional. 

Exigências 
financeiras 

Para gerar intervenções deve-se adicionar 

custos. 

Necessitamos mapear os custos 

quanto a equipamentos, 

serviços, apoio profissional, 

desenvolvimento, etc. 

Caminho da 
implementação 

Tempo dedicado, duração de sua utilidade. 
Deve-se indicar o modo pelo 

qual se inseriu a inovação. 

Quadro 6 – variáveis independentes 
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Segundo Collins et al (ibid), as variáveis dependentes e independentes 

produzem uma rede de inter-relações e a divisão entre as duas está vinculada 

aos resultados de nosso interesse. 

Para tentar responder a nossa questão de pesquisa, objetivamos 

explorar a Perspectiva para auxiliar o aluno a ampliar a capacidade de 

visualização dos objetos geométricos tridimensionais usando o CABRI 3D. 

Lembramos que Parzysz (1991) em seus estudos ressaltou a dificuldade dos 

alunos em elaborar e interpretar a representação de objetos no plano, a 

necessidade de trabalhar com os alunos os princípios da representação plana de 

figuras tridimensionais; 

Optamos, assim, por elaborar, aplicar e analisar os resultados obtidos 

em um estudo experimental, cuja finalidade é apresentar um momento histórico 

da perspectiva e da mudança que ela provocou no modo de olhar os objetos. 

Pretendemos ainda contextualizar os diferentes tipos de perspectivas usando 

pinturas, fotos, maquetes e utilizar o CABRI 3D como uma ferramenta na 

exploração de objetos geométricos.  

Acreditamos que e a construção de diferentes perspectivas, irá 

provocar diferentes pontos de vista sobre um mesmo objeto, ampliar sua 

visualização e sensibilizar seu olhar. 

A base de nossas pesquisas são os trabalhos desenvolvidos por 

Parzysz (ibid), onde ele ressalta a necessidade de um trabalho com a Perspectiva 

Paralela e mais especificamente, com a Perspectiva Cavaleira. Em nosso estudo, 

buscamos aliar a ferramenta CABRI 3D visando analisar como as representações 

nesse ambiente podem ampliar o estudo da Geometria Espacial tendo como 

âncora o estudo prévio de Perspectiva indicado por Parzysz (ibid). 

A pesquisa foi aplicada em uma Escola Particular, situada no Bairro do 

Ipiranga, subdistrito do Sacomã, pertencente à Diretoria de Ensino Centro-Sul, 

sendo a comunidade de classe média. A escola possui Ensino Médio e 

Fundamental II, no período da manhã e Ensino Fundamental I, no período da 

tarde e ainda mantém uma creche para a comunidade carente do bairro.  

Nas suas dependências, a escola possui uma sala de informática, com 

26 computadores em bom estado e têm uma boa equipe de professores de 

matemática, todos comprometidos com conteúdos de cada série. Vale ressaltar 



51 
 

que um trabalho mais específico com geometria, teve início há três anos. Os 

alunos têm livro didático, volume único, Matemática de Olho no Mundo do 

Trabalho, de Youssef, Soares & Fernandes (2005) e no ensino médio a disciplina 

está dividida em duas frentes, Álgebra com três aulas e Geometria com duas 

aulas semanais. 

Os alunos foram convidados a participar da pesquisa e dos dez que 

aceitaram tivemos, uma dupla da segunda série e quatro duplas da terceira série 

do Ensino Médio. Os encontros foram em horário extraclasse, tendo sido 

previstos quatro encontros de duas horas cada, perfazendo um total de 8 horas. 

      Apresentamos a seguir, o esquema das atividades aplicadas (Quadro 

7) e suas respectivas datas. É importante ressaltar que a ordem das atividades 

está alterada em alguns encontros de acordo com nossa metodologia do Design 

Experiment. 
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Encontros 
Data / 
Duração 

Atividades da proposta 

Um pouco da História 
da Perspectiva 

Apresentação em Power Point. Sensibilização 

Atividade 2 
Trabalho com imagens e ponto de fuga. Uso do lápis 

e papel. 
1º 

07/05/08 

2 h 

Exploração Exploração do software CABRI 3D. 

Atividade 1 

Composta de: 

Parte A – Análise de figuras tridimensionais e 

estáticas. Os alunos devem responder as questões 

no próprio documento do Word. 

Parte B – Composta pelas mesmas questões da 

parte A, mas agora as figuras são exploradas com o 

recurso do plug-in11 do CABRI 3D. A análise e as 

respostas devem ser feitas em outro documento do 

Word. 

Parte C – São questões mais complexas, também 

exploradas com o recurso do plug-in. Estas questões 

também devem ser analisadas e respondidas em 

novo documento do Word. 

2º 
14/05/08 

2 h 

 

Atividade 4 
Familiarização com o Cabri 3D, composta de quatro 

exercícios. 

Um estudo sobre 
Perspectiva 

Apresentação em Power Point, nova sensibilização.  

Atividade 3 

Composta de dois exercícios, resolvidos com lápis e 

papel, explorando a Perspectiva Cônica na 

representação de Cubos. 
3º 

21/05/08 

2 h 

Atividade 5 
Exercício de Caixa Preta12, proposto para resolução 

CABRI 3D. 

Atividade 6 

Composta de 4 exercícios para representação em 

Perspectiva Cavaleira de objetos geométricos, sendo: 

3 bidimensionais e 1 objeto tridimensional.  
4º 

28/05/08 

2 h 

Encerramento 

Reprodução em telão, do exercício 4, Atividade 6 e 

discussão com os alunos sobre o olhar e a 

representação dos objetos tridimensionais.   

Quadro 7 – Atividades  
 

                                            
11 Plug-in é um recurso do CABRI 3D, que permite ao usuário manipular uma construção publicada em páginas da Web ou 
em documentos do Microsoft Office. 
12 Caixa-Preta é uma atividade com o objetivo de desenvolver habilidades de observação, exploração, levantamento de 
hipóteses e validação.  Este tipo de atividade foi desenvolvida pelo grupo de pesquisadores do Laboratório de Estruturas 
Discretas e de Didática (LSD2) da Universidade Joseph Fourrier, Grenoble – França.  
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Na seqüência, vamos descrever e analisar cada uma das atividades 

aplicadas nos quatro encontros. Esclarecemos que o desenvolvimento da análise 

foi baseada em nosso quadro teórico-metodológico, ou seja, os estudos de 

Parzysz (1988, 1989, 1991, 2001) e no Design Experiment fundamentado nos 

autores de Steffe e Thompson (2000), Doerr e Wood (2000), Cobb et al (2003) e 

Collins et al (2004).  Nesse sentido, nos detivemos nas variáveis dependentes, 

especificamente a de aprendizagem, porque queremos observar as estratégias 

utilizadas, os conteúdos mobilizados pelos alunos nas diferentes atividades, os 

conhecimentos demonstrados nas diversas resoluções e quais habilidades foram 

necessárias. Todos estes aspectos podem permitir resposta à nossa questão de 

pesquisa. 

 
4.3 Primeiro Encontro 

 

1. Houve uma breve apresentação da professora sobre o que motivou 

a pesquisa, ou seja, nosso interesse pelo estudo da geometria, nosso gosto pela 

pesquisa da história e pelas obras de arte, principalmente aquelas que 

representam o Renascimento Italiano. A seguir, foram apresentadas as duas 

professoras observadoras que acompanharam duas das cinco duplas durante a 

pesquisa. Para concluir a professora agradeceu aos alunos pela disposição de 

participar nos encontros e pediu para que não atrasassem e não faltassem, pois 

estes imprevistos poderiam prejudicar o trabalho de observação. 

2. Utilizando a sala de informática da escola, os alunos se dispuseram 

em duplas, sendo quatro duplas do 3º ano do Ensino Médio e uma dupla do 2º 

ano do Ensino Médio. Houve o acréscimo de duas meninas do terceiro ano, que 

pediram para participar dos encontros. 

Segue um breve relato sobre os alunos que participaram da pesquisa: 

(D1) duas alunas do terceiro ano, da mesma turma, ambas têm 

interesse pelo assunto, pretendem trabalhar com arquitetura e design, 

respectivamente. 

(D2) dois alunos do terceiro, da mesma turma, têm interesse pela área 

de exatas, são curiosos e gostam de pesquisar. 
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(D3) duas alunas, da mesma turma de terceiro ano, são interessadas 

no estudo em geral e na geometria espacial para o vestibular. 

(D4) – (T) e (C) alunas do terceiro ano, de turmas diferentes, ambas 

gostam de aprender, têm interesse na área de Biológicas e no vestibular. 

(D5) _ (T) e (A) dupla mista do segundo ano, da mesma turma, muito 

interessada em matemática, pois são questionadores, curiosos e gostam de 

pesquisar. Lembramos que em dois encontros a aluna (A) não esteve presente e 

as atividades foram resolvidas pelo aluno (T), que fez suas observações em voz 

alta para possibilitar a gravação de seus comentários e conjecturas. 

É importante observar que os alunos do terceiro ano haviam estudado 

o conteúdo de geometria espacial no ano anterior e a dupla do segundo ano 

estava iniciando este estudo. Apenas as duplas (D4) e (D5) foram acompanhadas 

pelas professoras observadoras que gravaram os encontros, fazendo anotações 

quanto a resoluções e conjecturas.  Neste trabalho, as transcrições são literais. 

Fizemos alterações na ordem e no conteúdo deste primeiro encontro, 

pois percebemos que os alunos estavam ansiosos por trabalhar com o software 

CABRI 3D. 

No primeiro momento, apresentamos em Power Point uma breve 

história da perspectiva e dos estudos de vários artistas e arquitetos, sobre o ponto 

de fuga, com o objetivo de sensibilizar os alunos para as obras clássicas da 

pintura do renascimento. O homem passou a olhar e representar seu cotidiano 

através de imagens que davam a idéia de profundidade. Seguindo a 

apresentação, chegamos a imagens utilizadas em nosso dia-a-dia, onde também 

podemos encontrar a perspectiva.  

Durante a apresentação questionamos os alunos quanto às imagens 

apresentadas, se existiam pontos de fuga e onde eles estavam em cada figura. A 

maioria respondia, às vezes com certo receio, mas com respostas comuns e 

muitas vezes corretas.  

3. Na seqüência, os alunos resolveram as questões da Atividade 2. 

Procurando descobrir o(s) ponto(s) de fuga, os alunos discutiam entre si e 

exploravam com a régua e lápis cada figura e, por vezes, chamavam para 

questionar sobre dúvidas nas imagens, principalmente as de número 3 e 5. 

Traçaram as semi-retas e marcaram o que foi solicitado, sem maiores problemas. 
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 4. Como a parte de exploração do ponto de fuga nas imagens, 

estendeu-se por um período de tempo maior que o previsto e, por perceber a 

ansiedade de algumas duplas para explorar o CABRI 3D, optamos por deixar a 

Atividade 1, para o próximo encontro. 

5. Com uma breve explicação sobre algumas ferramentas disponíveis, 

deixamos que os alunos explorassem o software CABRI 3D por um tempo. As 

duplas construíram poliedros e alteravam cores, estilos de superfície, entre outros 

itens.  

6. Nos 10 minutos finais, pedimos para que cada dupla construísse, 

utilizando apenas cubos, uma letra qualquer do alfabeto.  

Ao final, pedimos aos alunos que dessem suas opiniões sobre o 

encontro e eles se mostraram ansiosos para trabalhar no ambiente de geometria 

dinâmica. 

 
4.3.1 Um pouco sobre a História da Perspectiva 
 

A apresentação foi elaborada buscando sensibilizar os alunos para o 

momento histórico onde surgiu a perspectiva e a revolução que ocorreu no modo 

de olhar e representar o mundo. Os alunos que têm a disciplina de Arte no seu 

currículo escolar mostraram-se atentos e sensíveis com as imagens de obras da 

arquitetura e pintura renascentistas. Tivemos a preocupação de buscar imagens 

mais atuais tanto de pintura, arquitetura e até fotos disponibilizadas na Web.  

 

Objetivo: sensibilizar o olhar dos alunos para representação de imagens 

tridimensionais, o ponto de fuga, a proporção e as relações que acompanham as 

imagens em nosso dia a dia. 
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4.3.2 Os slides da Apresentação 
 
A professora fez uma breve explicação da apresentação, na qual o 

objetivo é mostrar aos alunos a necessidade de representar imagens 

tridimensionais em planos bidimensionais. 

 

 
Esta apresentação procura utilizar imagens de 
obras de arte e do cotidiano do aluno para 
sensibilizar e ampliar o olhar dos alunos para 
os detalhes e o todo.  
 

 
A imagem quer mostrar como eram 
representadas as imagens pelos egípcios.  

Entre os trabalhos de Euclides, já existiam 
idéias sobre profundidade “Os fenômenos e 
Óptica” refere-se a um tratado elementar do 
que se definiu como perspectiva. 
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Uma das obras de Giotto13: a imagem já traz a 
idéia de profundidade, nota-se, principalmente 
no teto, mas ainda não existia um estudo 
sobre esse assunto. [...] temos o vigor da 
representação figurativa, a expressão dos 
sentimentos e o posicionamento no espaço e 
no tempo. (COSTA, 2004, p. 60) 
 

 

No Renascimento14, o famoso arquiteto 
Brunelleschi, fez estudos e utilizou a 
planificação de diferentes vistas sobre um 
mesmo objeto.  Ele deu início a um estudo 
sobre a perspectiva.  

 
...Brunelleschi, o qual havia realizado, poucos 
anos antes, uma série de experiências que 
compuseram importante subsídio para a 
matematização da perspectiva. No mais 
conhecido desses experimentos, realizado em 
frente ao Batistério de Florença, Brunelleschi 
posicionou uma tela quadrada, na qual se via 
uma representação perspectivada do próprio 
Batistério. Um pequeno orifício fora 
previamente aberto num específico ponto da 
tela. Entre a tela e o Batistério, voltado para a 
primeira, Brunelleschi colocou um espelho. 
Olhando por detrás da tela, através do orifício, 
a pintura, refletida no espelho, surgia como 
uma cópia exata do Batistério ao fundo... 
(FRAGOSO, 2004) 
 

 
Foi, segundo Costa (2004), Brunelleschi que 
inventou a construzione legittima. 
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Exemplos onde o ponto de fuga está colocado 
em locais diferentes, para, assim, ampliar as 
opções de análise dos alunos. Vale chamar a 
atenção para as linhas do piso e do teto. 

 
 
Esta obra foi uma das primeiras pinturas de 
acordo com regras matemáticas, o único ponto 
de fuga está situado na interseção entre o eixo 
central e a linha do horizonte, ou seja, abaixo 
das figuras ajoelhadas que, segundo Flores 
(2003), teria sido também o ponto de vista do 
pintor.  
 

 
 
Neste quadro, pintado por Lorenzetti em 1344, 
temos um exemplo de como o pintor construiu 
um piso com linhas concorrentes em um ponto 
principal (ponto de fuga). 
 

 
 
Perspectógrafo consiste em um objeto com um 
certo número de linhas que auxiliam na 
construção de uma perspectiva perfeita.  
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Alberti utiliza métodos geométricos 
elementares e, segundo Costa (2004), 
estabelece que uma representação em 
perspectiva correta pode ser obtida pela 
projeção dos objetos sobre um plano.  
 

Os alunos verificam as obras e discutem onde 
está posicionado o ponto de fuga e se existe 
mais de um ponto de fuga.  

Em suas pinturas, Piero della Francesca 
podemos notar simetria, a relação áurea, além 
da perspectiva. O resultado são pinturas que 
refletem seus estudos.  
 

 
 

Sua obra recorre à técnica da perspectiva e 
coloca o homem no centro da natureza. 

 
 
Neste slide, a nossa intenção é mostrar como 
os chineses percebiam a idéia de 
profundidade, mas não utilizavam a técnica da 
perspectiva como podemos notar na obra de 
Crivelli. 
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O clímax da descoberta da perspectiva de 
Brunelleschi aparece nas obras de Leonardo, 
onde se pode notar a arte e a ciência unidas. 
Giorgio Vasari em sua obra destaca três 
períodos: a emancipação com Giotto como o 
melhor representante, a maturidade que 
segundo ele foi atingida por Masaccio e a 
perfeição iniciada por Leonardo e completada 
por Michelângelo. (Bramly (1989), apud Costa, 
2004, p. 73) 
 

Uma das obras deste pintor. 
 

 
Podemos comparar o ponto do espelho com a 
experiência de Brunelleschi. Acima do 
espelho, vemos uma inscrição15 onde o autor 
assina de maneira peculiar sua obra. 

 
 
Nesta imagem, o aluno pode ter a idéia de 
como um mesmo objeto pode ser 
representado de várias maneiras, sempre com 
o mesmo ponto de fuga. 
 

 

Neste slide, temos uma imagem construída a 
partir de dois pontos de fuga e podemos notar 

 
 
Com o objetivo de mostrar uma aplicação de 
imagens em perspectiva nos dias de hoje. 
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como o piso acompanha os dois pontos.  Nesta foto como nosso olhar nos leva em 
direção ao sol, devemos ter a atenção em 
salientar aos alunos a direção das sombras.  
 

 
 
Outra imagem que nos dá a idéia de dois 
pontos de fuga. 

 
 
Em nossa pesquisa, encontramos esta obra de 
Manabu Mabe: uma pintura em outro estilo, 
mas que também nos traz a idéia de 
perspectiva. 
 

 
 
Outra obra com estilo diferente e que nos traz 
a idéia de dois pontos de fuga. Este pintor tem 
várias obras com este tipo de perspectiva. 
 
 

 
 

Podemos notar a perspectiva nesta imagem 
de mangá16 e como temos a idéia de 
profundidade neste ambiente.  

 
 
Neste slide, podemos notar o estudo feito por 
alunos do curso de arquitetura. 
 

 

Outro estudo do curso de arquitetura.  
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Figura 23 –  Os slides da primeira apresentação 
 

 

Durante a apresentação da professora sobre as linhas imaginárias que 

se direcionavam a um ponto, os alunos foram se familiarizando com o tipo de 

obra, dando início a indicações sobre os possíveis pontos de fuga. Percebemos, 

pelas falas, que o conteúdo ponto de fuga não havia sido trabalhado 
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anteriormente, mas foram mobilizados conhecimentos sobre a geometria plana 

(retas paralelas, concorrentes, etc), principalmente, após os slides que mostram 

os estudos de pontos de fuga de artistas e arquitetos do Renascimento. A partir 

deste momento, o olhar deles se tornou mais atento, eles discutiam ou apontavam 

para o telão e comentavam para o grupo suas conclusões.  

  

4.3.3 Atividade 2 – Com Lápis e Papel 
 
Objetivo: Verificar se os alunos, após sensibilização com a parte 

histórica da perspectiva, identificam nas imagens o(s) ponto(s) de fuga. 

Esperamos também que eles treinem o olhar para ver o todo e os detalhes de 

cada imagem. 

 
Descrição da Atividade 2: Está atividade estava prevista para o 

primeiro encontro onde os alunos, após uma breve sensibilização com uma 

apresentação de obras do renascimento até os dias atuais, deverão observar e 

traçar com auxílio da régua semi-retas que partem do(s) ponto(s) de fuga da 

imagem. As figuras são imagens da internet, tratam-se de obras de arte e também 

de fotos. Resolvemos pedir aos alunos que utilizassem o lápis e papel para 

treinarem a visualização e manipulação em um ambiente diferente e também por 

acreditamos que a atividade promoverá discussões e explorações interessantes. 

A atividade traz como primeira imagem um exemplo (Figura 24) onde 

foram traçadas várias semi-retas que partem de um mesmo ponto de fuga. Após 

observar o exemplo, distribuímos o material necessário e pedimos para que, 

individualmente, os alunos fizessem o mesmo com as outras imagens. 

Lembramos que as duplas podiam discutir sobre cada item. 
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Atividade 2 

Observando a figura abaixo, identificamos a partir de retas o ponto de 

fuga: 

 

Figura 24 - foto de revista com estudo de ponto de fuga17 
 
Parzysz (1988) divide em dois níveis de representação, como já foi 

escrito anteriormente. Nesta atividade, localizamos nossa atividade no nível 2, ou 

seja, tem um desenho em suporte bidimensional, é uma representação plana de 

objetos tridimensionais e distantes. 

Dos níveis descritos por Doerr e Wood (2000) no Design Experiment, 

localizamos estas atividades no Nível 1, no qual, os alunos resolvem com o 

auxílio do professor, revisando, refinando e interpretando cada situação proposta. 

Da aplicação, observamos as seguintes variáveis dependentes:  

- de aprendizagem: leitura do todo e dos detalhes de cada imagem, os 

alunos eram questionados pela professora e indicavam a compreensão ou a 

dúvida em cada imagem.  

 

Das variáveis independentes, temos:  
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- natureza dos aprendizes: destina-se a alunos do ensino médio. 

- recursos exigidos: foram cedidos régua, lápis e canetas hidrocor. Para 

a atividade devem ser feitas cópias coloridas devido às imagens apresentadas.  

- desenvolvimento profissional: antes o professor deve se familiarizar 

com as imagens e resolver com antecedência a todos os itens, prevendo as 

possíveis dificuldades dos alunos.  

- exigência financeira: o custo da cópia colorida, mas deve-se observar 

a quantidade e tamanho das imagens e ter cuidado para que fiquem no tamanho 

apropriado para facilitar a visualização e a compreensão dos detalhes. 

- implementação: os alunos estavam envolvidos e discutiram cada 

imagem antes de resolver, o tempo previsto é de 30 minutos. 

 

Agora, procure fazer o mesmo estudo, com as imagens abaixo, trace 

as linhas e obtenha o(s) ponto(s) de fuga se ele(s) existir (em):  

foto 01  

 
Figura 25 – “ ...paralelas...”18 

 

Nesta imagem (Figura 25), pressupomos que os alunos irão encontrar 

um ponto de fuga sobre a cabeça de um homem, localizado entre as duas faixas 

amarelas da calçada e que resolverão esta questão com facilidade. 
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Descrevemos abaixo o diálogo da dupla (D5), eles observaram a figura 

e deram início ao trabalho em suas fichas. 

 
 

(T) Eu acho que é no centro, né? [referindo-se ao centro da figura] 

(A) Onde o está o ponto de fuga? É o ponto na cabeça do cara? 

(T) [ele fez dois pontos de fuga, um na cabeça do “cara” e outro no céu, perto da 

cabeça, depois de trocar idéias com (A), ele fala] Ah, mais eu disse que era o 

segundo... [depois dois observam a mesma figura] 

(A) Podem ter vários pontos? 

(T) sempre observa o que (A) faz e ele segue. 

[Percebe-se que era mais fácil para eles, primeiro traçar as retas para achar o 

ponto, e usaram o mesmo procedimento nas figuras seguintes, de maneira 

natural] 

 

Na observação dos alunos, notamos que eles utilizavam a régua e 

buscavam o ponto de convergência das semi-retas. Eles obtiveram sucesso 

conforme previsto encontraram o ponto de fuga sobre a cabeça do homem que 

está mais ao fundo da imagem. Construíram semi-retas sobre o capô do trem, a 

cerca lateral e nos fios de alta tensão.  

A dupla (D5) começou a procurar as retas (mudaram o objetivo) ao 

invés de procurarem o ponto de fuga. Qual o motivo? Talvez por ser mais fácil, ou 

por não terem se apropriado do conceito de ponto de fuga (olhar para o todo). 

Notamos que na dupla (D4) havia uma diferença entre as estratégias a aluna (T) 

procurava e encontrava com mais facilidade as linhas, já a aluna (C) tinha mais 

facilidade em encontrar o ponto, como era o nosso objetivo.  

Imaginamos que até este momento a maioria dos alunos ainda não se 

apropriou do conceito de ponto de fuga, pois apenas a aluna (C) da dupla (D4) 

buscava o ponto.  

Para a imagem abaixo (Figura 26), temos como pressuposto que a 

dupla fará vários questionamentos, devem ter dúvidas, mas encontrarão o ponto 

ou a direção dele sem maiores dificuldades, ou seja, na casa do lado direito da 

tela. 
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           foto 02 

 

                        Figura 26 - O mestiço (Cândido Portinari)19 
 

A dupla (D5) pensa e parecem estar com dúvidas, os dois observam 

juntos e discutem. 

 
 

Então (T) comenta... Esta parece difícil... 

e espera a aluna (A) para fazer os traços do ponto de fuga. 

Eles primeiro tentam encontrar com a régua sem traçar. 

(T) É para cá (A) Não é para cá, tem um aqui... [fazendo movimentos com a 

régua]  

(T) Acho que está na casa [eles discutem e depois traçam os pontos] 

 

Os alunos da dupla (D5) discutiram bastante nesta imagem, resolveram 

por fim traçar as semi-retas que passam pela cerca, pelo topo do morro e pelo 

lado direito da estrada. Acabaram por localizar o ponto de fuga sobre a porta azul, 

conforme esperado. 
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Interessante observar que a aluna (C) da dupla (D4) localizou também 

um ponto de fuga próximo ao queixo do mestiço, isso também se repetiu em 

outras duas duplas.  

Pensamos que novamente os alunos ainda não tenham se apropriado 

da idéia de ponto de fuga e deram, ainda, mais importâncias as retas que a 

imagem do todo.  

A imagem abaixo (Figura 27) possui dois pontos de fuga, temos como 

pressuposto que as duplas irão levantar algumas hipóteses, terão mais facilidade 

para achar o ponto de fuga que fica na base da foto e para o outro ponto, que se 

localiza entre os dois pilares e na parte superior, terão maiores dificuldades. 

 

      foto 03 

 

             Figura 27 - linhas20 
 

Quando a dupla (D5) continua fazendo o mesmo procedimento, mas 

(A) já se liberta da régua. (T) já não olha mais para a foto dela, fica mais 

independente e trabalha com sua ficha, traça várias tentativas e depois apaga.  
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(A) observa e experimenta e (T) observa e espera e resolvem como na figura 2. 

Ela passa a utilizar a ponta do dedo para indicar o ponto de fuga, deixa a régua 

de lado, enquanto observa e discute com (T). 

 (A) não sei depois a gente volta. 

[A foto com muitas linhas confundiu a dupla, eles ficaram presos as retas e não 

observaram o todo]. Ao terminar todas as fotos, a dupla retorna para este item e 

comenta... (T) e aqui? 

(A) ah!! é a reta que rebate, eu achei uma nova técnica [ela estava convencida 

daquilo que estava falando, mostrava segurança] 

(T) [ele já trabalha mais independente acha o ponto, traça as retas e marca o 

ponto de fuga] 

(A) Ah é difícil, mas vou fazer... 
 

 

A dupla (D4) leva um tempo maior para analisar esta foto, ao final as 

duas concordam que existem dois pontos de fuga.  

Nesta imagem, as duplas (D4) e (D5) tiveram muita dificuldade, acima 

do previsto por nós e não conseguiram localizar o ponto de fuga da base que, 

pressupomos como mais fácil. Eles realizaram alguns traçados para localizar o 

ponto superior entre os pilares, mas suas semi-retas não convencem.  
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Figura 28 – Atividade 2 – foto 03 - resposta da dupla (D4) 
 

Infelizmente, dos quatro alunos observados, nenhum conseguiu 

encontrar com sucesso um dos dois pontos de fuga previstos por nós e neste 

exercício as duas duplas não atingiram nossos objetivos. 

Nas outras três duplas, apenas o ponto de fuga que fica na base da 

ponte, entre os dois pilares, foi localizado com sucesso.  

Acreditamos que os alunos, ainda estão presos as retas, 

principalmente a dupla (D5) buscava, pelo movimento da régua, retas que se 

interceptavam no ponto de fuga, não procuram observar a imagem como um todo 

e demonstram não observar os seus detalhes. Será que a influência da geometria 

plana prende os alunos na construção e eles não conseguem se desvencilhar das 

regras e libertar o olhar para a imagem? Ou será a presença de um professor de 

matemática, que os leva a buscar seus conhecimentos matemáticos para resolver 

as situações propostas? 
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       foto 04 

 
 

             Figura 29 – Algures em Espanha21 
 

Pressupomos que, para esta paisagem (Figura 29) os alunos não 

tenham dificuldade e encontrem o ponto de fuga com desembaraço, localizado ao 

final da ponte.  

A dupla (D5) traça primeiro retas concorrentes e não se convencem. 

 
 

(A) começou sempre com a régua e o lápis buscando o ponto de fuga, fez duas 

tentativas e apagou, o aluno (T) espera outra fez, não traça e pergunta...  

(T) é aqui ou não? Observam a figura outra vez juntos, sempre na folha da aluna 

(A) exploram a foto e depois decidem traçar, mas (A) não está convencida. A 

aluna chama a professora para perguntar sobre o reflexo da ponte. Depois da 

intervenção da professora, eles apagam outra vez e traçam as retas encontrando 

o ponto de fuga. 

 

Nesta imagem (Figura 29), os alunos da dupla (D5) aumentaram a 

quantidade de semi-retas construídas, utilizaram para isso: os postes de 

iluminação e a sombra da ponte na água. A semi-reta que passa pela iluminação 

foi percebida apenas pela dupla de segundo ano. Será que o estudo introdutório 

da geometria espacial (pontos, retas e planos) teve alguma influência nesta 
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resposta? Todas as duplas localizaram conforme previsto o ponto de fuga no final 

da ponte e notamos também que alguns alunos utilizaram para confirmar o traço 

de uma semi-reta que passa sobre a construção amarela no fundo direito e vai em 

direção ao ponto de fuga no final da ponte. 

Acreditamos que, neste ponto da atividade os alunos começam a 

interagir com maior facilidade, mobilizando seus conhecimentos e suas 

estratégias.  

       foto 05 

  
          Figura 30 – maquete eletrônica 122 

 

Para esta imagem (Figura 30), que foi criada em um ambiente 

computacional, pressupomos que eles observarão os alinhamentos existentes e 

não terão maiores dificuldades para localizar o ponto no fundo do quarto, ao fundo 

perto da janela. 

Quanto à dupla (D5), o comportamento é o mesmo, discutem e 

discordam. 
 

 

A aluna (A) direciona o trabalho e o aluno (T) observa e depois vai para a sua 

ficha e traça com mais segurança.  
 

(A) As camas..., não está certo? 

(T) Não está errado... 
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(T) não se convence, porque ele acredita que tem outro ponto de fuga para a 

banqueta da foto, a professora faz a intervenção e esclarece a dúvida e só então 

ele fica convencido. 

(A) Ah! Aqui é mais legal, eu encontrei um monte.... [e traça várias retas] 
 

 

Figura 31 – Atividade 2 – foto 05 - respostas das duplas (D5) e (D4) 
 

A dupla (D5) seguiu a linha das camas, a dobra dos lençóis, a linha do 

teto, a parte superior das camas e localizaram o ponto de fuga, conforme previsto. 

A aluna (A) traçou mais semi-retas do que havíamos imaginado, acreditamos que 

ela tem seu olhar mais livre e mais atento aos detalhes. Quanto a dupla (D4), elas 

não tiveram sucesso nesta imagem, talvez ficassem prezas as paredes ou as 

retas novamente, a aluna (T) acreditou ter encontrado um ponto na parte superior 

do abajur, já a aluna (C) localizou o ponto na janela, mas ambas marcaram dois 

pontos de fuga, quanto às demais duplas atingiram nossos objetivos sem 

dificuldades.  

 

 

 

 

 

        foto 06 
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      Figura 32 – maquete eletrônica 223 
 

Nesta imagem (Figura 32), que possui dois pontos de fuga, temos 

como pressuposto que os alunos encontrarão os pontos com maior dificuldade, 

pois podem estranhar que estes pontos ficam fora da imagem. 

Analisando a postura da dupla (D5), temos: 
 

Depois da intervenção da professora na figura anterior, o aluno (T) verificou que 

sua dúvida estava correta, ele podia encontrar um ponto de fuga para a banqueta 

[o que deu segurança para ele]. A dupla começa a trabalhar de maneira 

independente, explora a figura, com o movimento da régua e aguarda os 

comentários de (A),... Pede-se para que trabalhem independentemente e depois 

comparem os resultados. 

(T) pergunta para a professora... O ponto de fundo pode estar fora da figura? A 

professora responde que sim. Então (T) explica para (A) o ponto que ele achou. 

(A) encontrou outro ponto, e não convencida pergunta para a professora 

(T) depois que ele compara as respostas ele fala para a professora Ah, professora 

eu só consegui ver um de cada vez, é assim?  

(T) Ah! Era só para confirmar... Continuam conversando e depois descobrem que 

tem dois pontos de fuga e fazem cada um na sua ficha. 
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Figura 33 – Atividade 2 – foto 06 – respostas das duplas (D5) e (D4) 
 
 

Conforme previsto por nós, os alunos tiveram dificuldades em aceitar 

que os pontos de fuga não estavam na imagem, mas sim fora dela. Sabiam que 

eram dois e foram traçando semi-retas que passaram pelo teto dos edifícios. Na 

dupla (D5), a aluna (A) traçou uma linha do horizonte, o que ajudou bastante na 

visualização, mas a dupla não se mostrava satisfeita. Procuraram traçar mais 

linhas, ela traçou pela esquerda da imagem uma que passa pelo jardim e pela 

parte superior da lateral baixa do edifício, já ele resolveu traçar uma semi-reta a 

direita do caminho de entrada e sobre a cobertura da entrada, encontrando o 

ponto de fuga da direita. Ao final ambos tiveram sucesso nesta imagem.  

Quanto a (D4), as alunas concordaram que existiam dois pontos de 

fuga, mas não tiveram sucesso em localizar o ponto da direita. Com as demais 

duplas ocorreu o mesmo problema. Acreditamos que as convenções e exigências 

quanto a espaço de resolução tenham influenciado a resolução deste item, pois 

algumas duplas chegaram a traçar algumas semi retas, mas, não finalizaram a 

localização do ponto fora da imagem.  

Ao final desta atividade, pedimos para que comentassem e 

reproduzimos a seguir algumas falas que consideramos interessantes para a 

nossa análise.  

O aluno (D5) comenta “Posso dizer que agora tenho um novo ponto de 

vista quando vejo uma figura”. A dupla (D4) escreve... ”atividade muito 

interessante, pois dá para ter outra visão das imagens, uma visão mais 

detalhada”.  

Quanto à aluna (D5), do segundo ano, temos: “me apresentou um lado 

da matemática que eu não conhecia e apesar de fazer parte do nosso dia-a-dia, 
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eu não tinha percebido”, termina comentando que teve maior dificuldade na foto 3. 

O que nos já havíamos diagnosticado.  

Na escrita da aluna (D4), temos: “... nunca tinha imaginado que poderia 

existir um ponto de fuga... quanto mais figuras geométricas na figura mais difícil 

de achar o ponto. Cada foto tem seu grau de dificuldade”. A dupla (D2), escreve 

“... tivemos noção, de como partiram as obras do passado”.  

Nossos objetivos, nesta atividade, foram atingidos principalmente 

quando lemos o comentário do aluno que disse “ter um novo ponto de vista”. 

Acreditamos que conseguimos uma primeira sensibilização.  Das cinco imagens, 

os alunos resolveram de forma satisfatória quatro, apenas a figura 5 gerou uma 

dificuldade maior que a prevista, mas mesmo assim três duplas conseguiram 

resolver metade deste desafio (Figura 5). Na resolução deste instrumento, 

podemos notar que houve mudanças nas convicções dos alunos, pelos 

comentários deixados e, além disso, a resolução de cada foto mostra alterações 

de desempenho por parte das duplas. 

  

4.3.4 Exploração do CABRI 3D 
 

Objetivo: como os alunos estavam ansiosos para conhecer o software 

CABRI 3D, esperamos que neste primeiro contato eles possam conhecer os 

menus, saber como localizar as ferramentas e procurem construir objetos 

tridimensionais. Para desenvolver a letra do alfabeto, conforme nosso pedido, os 

alunos devem dominar a construção do cubo e podem modificar a aparência do 

objeto construído.  

 

Descrição da Atividade: ao final do encontro, os alunos iniciam o 

contato com o software explorando os menus e a tela de ajuda, fazem algumas 

construções de poliedros, sem orientação da professora. Passados alguns 

minutos, foi solicitado às duplas que construíssem, com cubos, uma letra qualquer 

do alfabeto. 

Algumas duplas manipulam as ferramentas do Cabri e não 

demonstram dificuldades.  

A dupla (D5) teve problemas: 
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(A) manipula e não consegue sobrepor os cubos, ela cria vários cubos separados 

e diz: 

(A) Ah! (T) eu não consigo juntar os cubos... [ela não percebe que, para sobrepor 

os cubos, ela tem que clicar sobre qualquer face do cubo o que (T) já havia 

percebido]. 

O aluno (T) tenta várias vezes e começa a construir a letra “t” e ela queria 

construir a letra “a”, mas queria a letra maiúscula e em forma de V invertido [o que 

não era possível, pois eles só podiam usar cubos, talvez essa dificuldade fez com 

que ela desistisse e deixasse para o aluno (T)resolver] 

O tempo não foi suficiente, e o aluno (T) acabou construindo apenas a letra I. 

   Figura 34 - (Dupla 5, 1º encontro) 
 

 

A dupla (D4) resolveu com sucesso esta tarefa e ainda teve tempo de explorar 

outras ferramentas.  

 
  Figura 35 – (Dupla 4, 1º encontro)  

4.4 Segundo Encontro  
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A Atividade 1 estava prevista para o primeiro encontro, mas, de acordo 

com nossa metodologia, reformulamos a ordem, pois esta atividade requer um 

tempo maior de exploração e dedicação dos alunos.  

1. Na primeira parte do encontro, os alunos analisaram e responderam 

à Atividade 1 composta por figuras do CABRI 3D, dispostas em três arquivos do 

Word. Nosso objetivo, nesta atividade, era verificar a atenção e o conhecimento 

das duplas em geometria espacial e encorajá-los a modificar seus pensamentos 

usuais durante suas investigações.   

 Então, pedimos que os alunos explorassem a Parte A, onde eles leram 

e responderam, no próprio Word, procurando observar e descrever o que 

percebiam e reconheciam de geometria em cada figura.  

Na Parte B, estão disponíveis as mesmas imagens, mas com a 

ferramenta Plug-in do CABRI 3D, onde os alunos exploraram as imagens por 

pontos de vista diferentes, movimentam as figuras e tentam confirmar, 

complementar ou reescrever suas observações. 

Na Parte C, pedimos para os alunos que explorem e utilizem o Plug-in.  

2. Por motivo de tempo, pois os alunos se estenderam nos relatos da 

Atividade 1, resolvemos deixar a apresentação em Power Point e a Atividade 3, 

desenho do cubo em perspectiva com lápis e papel, para o terceiro encontro.  

3. Aplicamos a Atividade 4 de familiarização do software CABRI 3D, 

observamos algumas duplas com muita facilidade para resolver a Atividade 1 

(observar e relatar), mas esses alunos não tiveram o mesmo resultado na 

resolução das atividades de familiarização.  

Das cinco duplas, duas concluíram todas as construções, sem 

apresentar dificuldades com as ferramentas já as outras três irão terminar no 

início do terceiro encontro, percebe-se que estas duplas ainda apresentam 

problemas com o uso de algumas ferramentas do software.  

Para não estender o tempo de resolução da Atividade 4, resolvemos 

retirar o exercício 5, que era uma secção de cubo e cumprir a tarefa no tempo 

previsto para o encontro, lembramos que as modificações feitas estão previstas 

em nossa metodologia.  Redesenhar as atividades ou o encontro é possível, pois 

a metodologia Design Experiment permite que durante o processo crie-se outras 

formas de aprendizagem o que nos permite uma medida de controle 
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4.4.1 Atividade no Word  
 

Esta atividade, conforme anexo I, foi baseada nas atividades de papel 

e lápis realizadas por Parzysz (1991), e resolvemos explorar o recurso do Plug-in 

disponível no CABRI 3D, que permite ao aluno explorar as imagens 

desenvolvidas por nós e analisá-las de vários pontos de vista, buscando relações 

e conceitos estudados em geometria espacial. 

 

Objetivo: Adaptando ao ambiente computacional as atividades de 

Parzysz, com lápis e papel esperamos, com a Atividade 1, verificar se as 

respostas dos nossos alunos seriam próximas daquelas obtidas por ele 

(lembrando que aplicaremos em um contexto diferente). Ainda nesta atividade, 

esperamos ampliar o olhar e despertar maior atenção dos alunos, na leitura e 

interpretação das figuras.  

 

Descrição da Atividade 1: Nesta atividade, os alunos deverão 

observar e escrever cada item como indicado abaixo deixando seus comentários 

a respeito do que vêem e do que sabem sobre cada figura. As figuras foram 

baseadas nas atividades com lápis e papel, aplicadas por Parzysz (1991), em 

uma de suas pesquisas e adaptadas para nossos estudos. Resolvemos pedir aos 

alunos que utilizassem o Word para visualizar a atividade e gravar suas 

observações, assim eles podem ver a versatilidade do software CABRI 3D. 

Pensando na dinâmica da resolução desta atividade, percebemos que 

os alunos, ao receberem um arquivo único, com parte A, B e C, poderiam 

responder às questões em qualquer ordem. Assim, resolvemos subdividir a 

Atividade 1 em três arquivos do Word e pedimos para que os alunos explorassem 

um arquivo por vez, as partes respondidas pelas duplas foram salvas 

separadamente, foram criadas pastas com o nome das duplas:  

• Parte A, possui seis itens, onde as duplas devem observar e relatar o 

que vêem ( ) e o que sabem ( ) sobre cada item.  

• Parte B, os alunos recebem no inicio do arquivo orientações para que 

ativem o recurso do Plug-in. A seguir ele passam a manipular as 
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figuras e reescrever o que vêem e o que sabem, comentando se 

houve ou não mudança do que foi visto na Parte A. Lembramos que 

neste arquivo os seis itens contidos na Parte A estão repetidos, 

propositalmente. Nosso objetivo e verificar se o recurso amplia ou 

modifica o ponto de vista dos alunos.  

• Parte C, os três itens são figuras com maior complexidade, deixamos 

as duplas a vontade para investigar.  

Acreditamos que os comentários sobre o que os alunos vêem nesta 

atividade e o que eles sabem, não devem ser diferentes daqueles que foram 

observados por Parzysz (ibid), as dificuldades e convenções devem persistir. 

Esta atividade visa colocar em evidência a conseqüência de 

convenções e propriedades geométricas disponíveis a cada aluno. Eles devem ter 

uma leitura perceptiva envolvendo os pólos do visto e do sabido. 

Dos níveis descritos por Parzysz (1988), localizamos esta atividade no 

Nível 2, onde: as representações são distantes, estão em um arquivo do Word; 

são representações planas de objetos tridimensionais, mostram pontos, retas, 

planos e objetos no espaço e por fim são desenhos de um suporte bidimensional, 

mesmo quando os alunos acessam o dispositivo do Plug-in para explorar outras 

vistas de cada construção. 

Quanto aos níveis de interação do Design Experiment descritos por 

Doerr e Wood (2000), localizamos esta atividade no Nível 1, pois foi desenvolvida 

pelos alunos com auxílio da professora. Nestes exercícios, os alunos apenas 

exploraram as imagens para refinar a interpretação de cada situação problema. 

Das variáveis dependentes, temos: 

- de clima: o aluno resolveu a atividade interagindo com os arquivos de 

cada parte e comentou o que via e o que fez. As questões eram para que ele 

expressasse por palavras o que sentia e o que via em cada item. Assim tivemos a 

possibilidade de gravar e anotar o que foi dito ou expressado pelo aluno. 

- de aprendizagem: observação de planos, retas, pontos e objetos 

tridimensionais, comparação das respostas dadas em cada parte da atividade, 

onde os alunos devem mobilizar seus conhecimentos de geometria. 

 

Das variáveis independentes, temos: 
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- natureza doa aprendizes: houve a falta de uma aluna, ou seja, o aluno 

da dupla (D5) analisou e respondeu todos os itens sozinho, as demais duplas 

estavam presentes e completas.   

- recursos exigidos: é necessário um laboratório que disponibilize o 

programa CABRI 3D e seu arquivo de Plug-in, além do programa Word do pacote 

Microsoft Office. 

- desenvolvimento profissional: o professor necessita conhecer a 

instalação de softwares ou ter um profissional encarregado em instalar os 

programas que serão utilizados. A pesquisa na internet em busca de novos 

programas permite ao professor estar em contato com as novas tecnologias e 

suas possibilidades. Sua postura enquanto professor também deve mudar, pois 

neste tipo de interação aluno/software, o papel do professor deve ser o de auxiliar 

nas dificuldades de cada dupla ou incentivar a exploração e o levantamento das 

possíveis conjecturas. Neste ambiente o professor não é mais o centralizador do 

saber.  

- exigências financeiras: o custo é o investimento que deverá ser feito 

quando da compra do software e verificar se os equipamentos suportam as 

configurações exigidas pelo programa.  Vale lembrar que nos demais softwares 

que trabalham em ambiente tridimensional o recurso do Plug-in pode não existir. 

- caminho da implementação: esta atividade exige pelo menos 50 

minutos, bem controlados pelo professor, para que os alunos não se fixem demais 

em alguns itens.  

 Pedimos aos alunos para acessar o arquivo ATIVIDADES_PARTE _A, 

disponibilizado em rede. Ao concluir a dupla deve salvar o arquivo em sua pasta e 

abrir o próximo, ATIVIDADES_PARTE_B, que vem com Plug-in, depois da 

exploração e das respostas, a dupla deve salvar seu arquivo e abrir o último 

ATIVIDADES_PARTE_C, também com Plug-in.  

 

 

 
4.4.2 Parte A 
 

Observe atentamente cada uma das figuras abaixo. 
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Responda para cada figura: o que você está observando e o que você 

pode afirmar dentro de seus conhecimentos de Geometria. 

 

 

1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 36 – Exercício 1 (Atividade 1, parte A) 

 

  

 

Temos, como pressuposto, que os alunos responderão que vêem uma 

circunferência C1 de centro O e comentando o que sabem, eles devem responder 

que C1 é uma circunferência de centro O, contida no plano alfa. 

Lembramos que o aluno (T) da dupla (D5) realizou as atividades 

sozinho neste encontro, assim comentou com a observadora, em voz alta, o que 

pensava e o que via em cada item.  
 

O aluno (T) pergunta se pode falar ou escrever, começa a escrever e questiona, 

(T) o que eu faço? [a observadora falou para que ele lesse e resolvesse cada 

item] o aluno começou a trabalhar individualmente, sem questionar. 

 

o representa o centro da circulo 
C1 a circunferência alfa o plano 

O é um ponto C1 a linha e alfa dá o 
nome do plano 
 

A dupla (D4), analise e responde ao item 1. 

Nós observamos uma 
circunferência desenhada em um 
retângulo, com um ponto no meio. 
 

Observamos uma circunferência, 
com centro O, inscrita em um plano alfa 
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A dupla (D4) resolveu o item sem dificuldades, apenas se referiu ao 

plano como retângulo, no visto. Nas demais duplas, podemos notar que 

resolveram conforme nossos pressupostos, sendo que duas duplas foram além, 

escrevendo, no que sabem, que o plano é infinito. Apenas uma dupla, descreveu 

o ponto O como ponto do raio, diferente de nossos pressupostos.  

Podemos perceber que mesmo pela breve descrição, o que limita 

nossa análise, ambos reconheceram os itens no pólo do visto e do sabido, 

estudados por Parzysz (1988). As duplas (D4) e (D5) demonstraram ter 

conhecimento e atingiram nossos objetivos. 

 

2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37 – Exercício 2 (Atividade 1, parte A) 
 

  

 

Como pressuposto neste item, os alunos responderão que vêem um 

plano beta, um ponto A e uma reta r. No segundo item, os alunos devem saber 

que a reta r intercepta o plano α, no ponto A. 

Abaixo, a resposta dada pelo aluno dupla (D5).  
 

a linha corta o plano beta no ponto que tem ponto em comum com beta 
não está no centro e possui perspectiva 
   

Nota-se que, na escrita, o aluno não dá importância às convenções de 

nomenclatura e se refere à reta como linha e ao ponto A com letra minúscula, 

mas demonstrou atenção ao detalhes no visto. Na descrição do que ele sabe, o 

aluno se refere à reta e ao plano pelos nomes, não descreve a intersecção de 
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plano e reta e lembrando da apresentação reconhece que a figura está em 

perspectiva.  

 

Observamos um retângulo, com 
uma reta passando por ele. 

reta está em intersecção com o 
plano. 
 

 

A dupla (D4) não detalha os itens, ao descrever o que vêem 

novamente tratam o plano como retângulo. Ao descrever o que sabem, elas se 

esquecem do ponto de intersecção. 

Neste item, os alunos atingiram nossos objetivos não perdendo, na sua 

maioria, detalhes ao visualizar. Devemos ressaltar que, pelas descrições, eles 

entendem o plano como o espaço representado, como cita Parzysz quando 

ressalta sobre as contaminações por estereótipos, que seriam representações 

usuais em livros didáticos e nos desenhos feitos pelos professores. Ressaltamos 

ainda que duas duplas afirmaram no que sabem, que a reta é perpendicular ao 

plano. Será essa outra contaminação? 

 

3) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 38 – Exercício 3 (Atividade 1, parte A) 

 

Pressupomos que os alunos irão ver um segmento AA’, um plano beta 

e um semi-plano alfa. No sabido, temos como pressuposto que os alunos irão 

reconhecer um semi-plano alfa, que intercepta o plano beta, formando uma reta 
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nesta intersecção. O ponto A’ pertence ao plano beta e forma com o ponto A um 

segmento AA’. 

 

são três planos e um segmento de 
reta 

o plano alfa possui ângulos em 
comum com beta e está paralelo ao 
segmento AÁ’, que possui um ponto em 
comum com beta 
 

 

Na descrição do que vê, o aluno (T) refere-se aos semi-espaços do 

plano beta como dois planos, ele tem atenção no que vê. Ao descrever o que 

sabe, o aluno cita a intersecção dos planos por ângulos e afirma que o segmento 

está paralelo. Por fazer tais afirmações pressupomos que estes equívocos se 

devem novamente as contaminações por estereótipos que trata Parzysz (1988). 

Sua descrição ainda está no que ele vê e não no que ele sabe. 

A dupla (D4) comenta o que observa: 

 
 

(T) é um plano alfa  

(C) é perpendicular? (T) eh! É perpendicular ao plano beta. [então (T) pensa um 

pouco e comenta] perpendicular forma ângulo de noventa graus, como eu vou 

saber se forma noventa graus? 

 

observamos um quadrado em pé 
em um retângulo ao lado de uma reta. 

o plano alfa está perpendicular ao 
plano beta, e a reta AA’ está paralela ao 
plano alfa e faz intersecção com o plano 
beta. 
 

 

A dupla não faz referência aos itens pressupostos por nós e confundem 

segmento com reta.  Na descrição do que sabem, podemos notar, o que 

pressupomos ser contaminações, a afirmação da posição do plano como 

perpendicular e novamente a confusão do segmento com a reta que segundo elas 

está paralela. 

Neste item, os alunos não atingiram nossos objetivos, quanto as outras 

duplas, segundo Parzysz (ibid), estão contaminadas. Observamos que os 

conhecimentos sofrem interferência do pólo do visto, pois, se referem a plano 
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perpendicular e reta paralela. Um objeto geométrico na vertical é descrito pelos 

alunos como perpendicular e o segmento é tratado por reta, será falta de 

conhecimento? Pelas nossas leituras, acreditamos que o pólo do visto se 

sobrepõem ao pólo do sabido, este conflito segundo Parzysz (ibid) indica 

referências implícitas. A importância do papel do professor será a de ressaltar e 

explicitar estas convenções que interferem no saber, esta deve ser sempre nossa 

preocupação, muitas vezes o que está claro para o professor não é compreendido 

pelos nossos alunos. Nossos objetivos não foram atingidos neste item. 

 

 

4) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

         Figura 39 – Exercício 4 (Atividade 1, parte A) 
 

  

 

Para o item 4, temos como pressupostos, que os alunos devem ver 

dois segmentos AA’ e BB’, um ponto C e um plano gama. Para o sabido, nosso 

pressuposto é que os alunos reconheçam que no plano gama, existem dois 

pontos distintos A’ e B’ que formam com os pontos A e B fora do plano gama, dois 

segmentos, respectivamente, AA’ e BB’, C é um ponto que não se pode afirmar se 

pertence ou não ao plano gama. 

 

 

O aluno (T), dupla (D5), comenta: 
 

(T) Ah! Estas são retas paralelas [a observadora questiona, São retas?]  
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(T) Ah! São segmentos de retas. Ele já havia respondido retas e resolveu apagar 

e corrigir para segmentos de retas. 

Ele faz uma explicação oral da relação e da posição dos objetos (plano, 

segmentos e ponto). 

(T) Os segmentos parecem paralelos e o ponto C está fora do plano. 

 

dois segmentos um plano um ponto os segmentos a a' e b b´ são 
paralelos e estão reversos ao ponto C 
 

 

Notamos, pela sua fala, que ele havia confundido os segmentos por 

retas, fez a correção e apontou corretamente o que via na figura. No pólo do 

sabido, ele não dá importância às convenções e descreve os segmentos com 

letras minúsculas, descreve os segmentos como paralelos, mas em sua fala 

notamos que ele diz que “parecem” paralelos. Quanto aos planos e o ponto C ele 

denomina como “reversos”, acreditamos que o conceito não está claro para (T). 

 

vemos duas retas em cima de um 
retângulo e um ponto flutuando  

Vemos duas retas fazendo 
intersecção com o plano gama, sendo 
que essas retas são paralelas entre si, e 
um ponto paralelo ao plano gama.  
 

 

A dupla (D4) continua tratando o plano como retângulo e os segmentos 

são confundidos com retas. Será que a noção de infinito está clara para esta 

dupla ou o visto interfere na interpretação das meninas? 

Quanto ao ponto C, todos os alunos afirmam que está fora do plano, 

nota-se, novamente, a contaminação por estereótipos, ou seja, os alunos 

entendem como plano apenas a região do quadrilátero. A confusão entre retas e 

segmentos, serão dúvidas ou dificuldade em descrever o que vêem e o que 

sabem? 

Neste item, os alunos atingiram parcialmente nossos objetivos apenas 

ao descrever o que viam. Acreditamos que estamos confirmando as dificuldades e 

contaminações citadas por Parzysz (ibid). 
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5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40 – Exercício 5 (Atividade 1, parte A) 

 

  

 

Neste item, nosso pressuposto é que os alunos devem observar três 

pontos M, N e P, um plano gama e dois semi-planos alfa e beta. Na parte do 

sabido, o aluno deve citar que existem três pontos distintos, sendo P pertencente 

ao plano gama e sobre os pontos M e N nada podemos afirmar. Os semi-planos 

alfa e beta são concorrentes e ambos interceptam o plano gama. 

 

O aluno (T), dupla (D5), comenta: 
 

(T) Ah! Este é mais complexo, que o anterior. [a observadora, questionou: por 

quê?] 

(T) Por que tem vários pontos e tem que ver a perspectiva. O que ele observou, 

coincidiu com o que ele sabe. 

 

existem vários pontos em comum 
entre as retas e o plano  

as retas formam um novo plano que 
possui pontos em igual com y 
 

 

O aluno (T) descreve sucintamente o que vê e não cita os detalhes 

comenta apenas sobre o plano gama. Na descrição do que sabe, o aluno se 

refere aos semi-planos alfa e beta no singular, o que limita nossa análise, pois 
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não sabemos se ele reconheceu cada um deles. Novamente, o aluno não faz uso 

das convenções de escrita e descreve a intersecção como “pontos em igual”.   

 

A dupla (D4) comenta: 

(C) Eu vejo um livro sobre um plano  

(T) A (C) é criativa... 

(C) Vejo dois quadrados 

(T) para ser um quadrado tem que estar pintado... Olha... Esses são planos, olha 

as letras... [se referindo aos planos alfa e beta]. 

 

Vemos várias retas em cima de 
um retângulo. 

observamos o plano alfa e o plano 
beta, que são concorrentes em um ponto 
e fazem intersecção com o plano gama. 
 

 

A dupla (D4) continua a descrever o plano como retângulo, pela fala 

percebemos que tratam os semi-planos por quadrados e descrevem no que vêem 

como retas. Novamente nos perguntamos, será que sabem a diferença? Na 

descrição do que sabem descrevem os semi-planos como planos concorrentes, 

mas escrevem “em um ponto”. Não comentam sobre os outros pontos e suas 

possíveis posições.  

Quanto aos outros alunos, duas duplas comentam dos pontos no 

sabido e descrevem N e P como contidos no plano gama, quanto ao ponto M eles 

indicam como fora do plano gama.  

Neste item, pela descrição feita pelos alunos nenhum atingiu nossos 

objetivos. Vale ressaltar que o aluno (T), dupla (D5) novamente comenta sobre a 

perspectiva da figura. Acreditamos, que as concepções implícitas podem revelar 

concepções errôneas, como cita Parzysz (ibid) os alunos confundem o que vêem 

e o que sabem. Os alunos perdem detalhes ao ficarem presos no que vêem e 

acabam por confundir seus conhecimentos e informações da própria figura. Ao 

acompanhar as duplas, questionamos alguns pontos e ouvimos explicações e 

algumas falas eram pertinentes. O que nos leva a pensar será que os detalhes se 

perderam na descrição, os alunos não conseguiram expressar tudo o que 
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estavam vendo e o que sabiam? Neste item também não atingimos nossos 

pressupostos. 

 

6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41 – Exercício 6 (Atividade 1, parte A) 

 

 

Para este item, nossos pressupostos são que os alunos devem 

observar um plano alfa, um cubo e quatro pontos A, B, C e D. Para descrever o 

que sabem, temos como pressuposto que os alunos irão responder que figura é 

composta do plano alfa, um cubo, cuja base está contida no plano base e o ponto 

A pertence a aresta superior frontal do cubo, o ponto C está na aresta frontal 

inferior, o ponto B está na aresta lateral inferior e quanto ao ponto D nada 

podemos afirmar. 

Resposta do aluno (T), dupla (D5): 

 

tem uma figura que está ligada a 
um plano 

a figura é um cubo que possui infinitos 
pontos e retas em comum com o plano alfa 
 

 

O aluno (T) novamente é muito sucinto na escrita e não descreve os 

detalhes da imagem, se refere ao cubo como figura e não cita os pontos. Na sua 

descrição do que sabe, ele se refere ao cubo, mas não dá importância aos pontos 

realçados na construção e confunde a base do cubo com plano, quando diz que 

“possui infinitos pontos e retas em comum”.  

vemos um dado em cima de um observamos um cubo inscrito em 
um plano alfa. 
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retângulo.  

 

A dupla (D4) foram sucintas demais e acreditamos após ler todas as 

observações do que vêem, que a dupla confundiu ver com descrever objetos sem 

referência com ponto, reta e plano. Esta dupla também não faz referência aos 

pontos.  

Das demais duplas duas fazem referência correta aos pontos A, B e C 

e apenas uma dupla indica o ponto D como contido em uma das faces do cubo 

perpendicular ao plano alfa.  

Os alunos na maioria não se prendem aos detalhes de pontos e não 

atingem nossos objetivos na descrição do que vêem, faltam referências a vários 

itens importantes da imagem. Mas acreditamos que neste item, o relato do que 

sabem teve uma descrição mais satisfatória.  Podemos pensar que este item teve 

maior sucesso, pois os alunos têm uma identificação maior com o objeto cubo, 

facilitando sua descrição. 

 

Resultado da Parte A 
 

Esta parte da atividade visava a evidenciar as conseqüências das 

convenções e a leitura de desenhos espaciais pelos alunos, mas esta leitura 

depende das propriedades geométricas disponíveis ao aluno, seus 

conhecimentos e domínio dos conteúdos. Notamos pelas respostas que os alunos 

apresentam lacunas nas respostas o que imaginamos estar relacionado ao 

conhecimento das propriedades e resulta em uma leitura mais perceptiva. 

Segundo Parzysz (ibid) as respostas são comprometidas por convenções, mesmo 

assim, acreditamos, ter atingido de forma satisfatória nossos objetivos nesta 

primeira parte da atividade. 

Esperamos que as fases a seguir, Partes B e C, os alunos ampliar seus 

pontos de vista, que eles desenvolvam um olhar mais atento com o uso da 

ferramenta Plug-in do CABRI 3D. No início da segunda parte desta atividade, os 

alunos abrem outro arquivo do Word e encontram instruções para ativar a 

ferramenta Plug-in e observar os seis itens analisados na Parte A. 
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4.4.3 Parte B: Figuras Dinâmicas – uso do Plug-in 
 

Vamos movimentar as figuras, para isso: 

- clique com o botão direito do mouse sobre a figura escolhida 

- escolha o item do menu (Objeto Cabri3ActiveDoc) 

- escolha agora com o botão esquerdo, o item (Manipulação) 

- volte para a figura e com o botão direito do mouse (pressionado) você 

pode movimentá-la 

Faça o mesmo para todas as figuras e responda o que você está 

observando e o que se pode afirmar após a movimentação. 

 

1) 

 

 

 

 
Figura 42 – Exercício 1 (Atividade 1, parte B) 

 

  

 

Nesta parte da atividade, pressupomos que não ocorrerá qualquer 

alteração nas descrições. 

Comentários do aluno (T), dupla (D5): 

 

A professora fez uma intervenção sobre o recurso do plug-in e pediu que o aluno 

lesse as indicações, de como utilizar, na atividade. 

 (T) Ah! Eu posso ter outra perspectiva da imagem.  E movimentou o plug-in. [Ele 

não escreve na parte de observação, somente na parte do pólo do sabido]. 

 

  nova perspectiva 
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Como o aluno não descreve os itens, apenas demonstra que entendeu 

a mudança de ponto de vista que o recurso do plug-in disponibiliza, acreditamos 

que não houve mudança sobre suas respostas da Parte A, como havíamos 

previsto. 

Quanto à dupla (D4), temos: 

 

vemos a mesma coisa. Podemos observar melhor a 
circunferência circunscrita com o plano 
e associamos com o sistema solar. 
 

 

A aluna (C) tem dificuldade na manipulação do objeto com o recurso do 

Plug-in. 

A dupla ainda apresenta dificuldades em descrever o que vêem e 

associar a conteúdos estudados, vemos que elas cometem um engano ao 

escrever “circunferência circunscrita”.  

Na exploração do objeto, a dupla (D2) deixou a imagem com uma vista 

frontal e os alunos responderam que viam uma reta e um ponto inscrito na reta. 

Assim, podemos verificar que o movimento da imagem auxiliou os alunos a ter 

uma nova vista do objeto.  

 

 

2) 

 

 

 

 

 
 
Figura 43 – Exercício 2 (Atividade 1, parte B) 
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Nesta parte da atividade, temos como pressupostos que, em ambos os 

casos, não ocorrerá qualquer alteração. 

 

 nova perspectiva 
 

 

Na resposta acima, da dupla (D5), não ocorreram mudanças nos pólos 

do visto e do sabido, como previsto anteriormente. 

 

vemos a mesma coisa. observamos melhor a intersecção 
com o plano beta. 
 

Para a dupla (D4), também não houve mudança. Ao final desta 

investigação, a aluna (C) já havia aprendido a manipular o objeto.  

Como previsto, não houve alteração.  

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44 – Exercício 3 (Atividade 1, parte B) 

 

Temos, como pressupostos neste item, que os alunos devem perceber 

que os elementos anteriores se mantêm. Para a descrição do que sabem, os 

alunos devem reconhecer a intersecção do plano beta com o semi-plano alfa e 

comentar que segmento AA’ está contido no plano beta e não interceptando o 

plano como visto na imagem estática da Parte A. 
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T) Ah! Esse aqui, mudou o que eu pensava. Ele mexeu por várias vezes, 

observando as diferentes posições e querendo voltar à posição inicial.  

[A observadora, por quê? Ele mexeu outra vez e explicou... 

(T) Eu pensei que eram três planos e são só dois. 

 

  antes, parecia que o alfa era 
paralelo ao azul e que a reta era um 
plano por causa da perspectiva 
 

 

Conforme previsto, o aluno teve surpresas, como podemos notar pela 

sua fala, mas na sua descrição ele não consegue explicar o que pode perceber. 

Contudo, o aluno notou que o segmento não é paralelo ao semi-plano alfa e que 

eram apenas dois planos e não três como ele havia descrito. Neste item, 

percebemos a importância do registro oral e escrito para completar a idéia do 

aluno.  

Pelo registro da dupla (D4), notamos que a exploração com o Plug-in 

ajudou.  

 

vemos a mesma coisa. vimos que a reta na verdade está contida 
no plano beta e não faz intersecção com ele. 
 

  

A dupla percebeu uma mudança, mas continuou a chamar o segmento 

AA’ de reta.  

Analisando as demais duplas, notamos que apenas o aluno (T) 

comentou que o semi-plano alfa esta interceptando o plano beta. Todas as duplas 

comentaram que mudou a posição do segmento AA’ contido no plano beta e não 

interceptando como haviam dito.  Infelizmente as demais duplas também 

confundiram o segmento AA’ com reta.  

Acreditamos que, após esta mudança do que foi previsto por nós, as 

duplas estarão mais atentas nas descrições.  
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4) 

 

 

 

 

 

Figura 45 – Exercício 4 (Atividade 1, parte B) 
 

  

 

Neste item, pressupomos que os alunos irão ver que o ponto C está na 

continuação do plano base. Para o sabido, os alunos devem reconhecer que o 

ponto C pertence ao plano gama e que os dois segmentos não são paralelos 

entre si e nem perpendiculares ao plano, apenas interceptam o plano base. 
 

Movimentou outra vez.  

(T) Ah! Porque antes os segmentos pareciam, estar assim... (fazendo movimento 

com as mãos, mostrando que estavam em pé e paralelos) e agora não. 

E percebeu que antes pareciam paralelas, mas que não são paralelas. Quanto ao 

ponto, ele foi firme, sua resposta anterior foi confirmada. 

 

 antes, parecia que estava 
perpendicular e na verdade estão 
inclinadas 
 

 

Neste item, podemos notar como o recurso do plug-in do CABRI 3D é 

muito importante e permite explorações das imagens que anteriormente eram 

estáticas. O aluno fala com gestos e descreve as mudanças que ele notou nas 

posições dos segmentos escrevendo o que esperávamos que eles incidem 

obliquamente ao plano. Mas infelizmente não fez referência escrita ao ponto C, 

sabemos apenas que ele disse na Parte A que o ponto está fora do plano.  
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O aluno pela sua fala deve acreditar que a imagem do quadrilátero se 

refere ao plano, temos novamente as convenções atrapalhando o conhecimento, 

conforme o estudo de Parzysz (ibid).  

A dupla (D4) comenta: 

 

vimos a mesma coisa. percebemos que as duas retas não estão 
perpendiculares ao plano e são apenas 
concorrentes a ele. 
 

 

A dupla se mostra desatenta com os detalhes novamente e trata 

segmento como retas e não comenta sobre o ponto C. Mas com a exploração 

pode-se notar que a posição dos segmentos foi modificada.  

Observando as respostas das demais duplas, ficamos felizes em 

perceber que a dupla (D1) comentou que o ponto C pertence ao plano gama.  

No geral, nossos pressupostos não foram atingidos.  

 

5) 

 

 

 

 

 

Figura 46 – Exercício 5 (Atividade 1, parte B) 
 

  

 

Neste item, ao manipular a figura, pressupomos que os alunos vão 

observar mudanças, quantos aos pontos M e N, ou seja, eles não pertencem ao 

plano gama. Para descrever o que sabem, os alunos devem perceber que o ponto 

N pertence ao semi-plano alfa e o ponto M pertence ao semi-plano beta. 
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Recuperando a imagem do aluno (T), temos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 – Imagem da dupla (D5) a partir do exercício 5. 
 
A dupla (D5) comentou: 
 

 

Ele movimentou e falou. 

(T) Agora tenho certeza, antes só parecia. 

Antes ele já havia identificado os planos e os pontos contidos em cada um. 

 

  agora se tem certeza de que cada 
ponto está em um plano 
 

 

A fala e a escrita do aluno (T) já indicam que nossos propósitos foram 

alcançados, ele reconhece a posição de cada um dos pontos.  

A dupla (D4) respondeu: 

 

vimos a mesma coisa. vimos que somente um dos planos é 
um quadrado e o outro é um retângulo. 
 

 

Acreditamos que, pela descrição, elas não exploraram o suficiente e 

desconsideram os pontos da figura.  

Novamente, temos a dupla (D1) comentando a posição dos pontos M, 

N e P corretamente. Assim podemos concluir que o movimento permitido pelo 

Plug-in auxilia na visualização, desde que o aluno esteja atento aos detalhes, 

quanto ao aluno da dupla (D5), mesmo sozinho nas observações está 

conseguindo atingir a maioria dos nossos pressupostos. 
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6) 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 48 – Exercício 6 (Atividade 1, parte B) 

 

  

 

Nosso pressuposto é que os alunos percebam, ao manipular a figura, 

que o ponto D pertence a face frontal do cubo. Explorando os pontos, os alunos 

devem verificar que o ponto B é ponto médio da aresta lateral inferior e comentar 

no que sabem. Quanto aos pontos A e C, eles se movimentam apenas nas suas 

respectivas arestas. O ponto D pertence ao plano frontal do cubo e pode se 

movimentar pelas arestas que formam esta face. 

Recuperando a imagem da atividade do aluno (T): 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Figura 49 – Imagem da dupla (D5) a partir do exercício 6 
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Segue o comentário do aluno (T), dupla (D5): 
 

 

Com relação ao ponto D, o aluno falou... 

(T) ele está numa face do cubo, antes podia pensar que estava dentro ou fora 

dele. 

Com relação aos outros pontos, ele apenas confirmou o que já havia visto que 

eles pertencem às arestas do cubo. 

 

  antes, não sabíamos se  
o ponto d estava dentro na face ou fora 
do cubo 
 

 

Com a movimentação, o aluno consegue concluir o que era esperado, 

atingindo nossos objetivos.  

A dupla (D4) respondeu: 

 

a mesma coisa  vimos a mesma coisa. 
 

 

Novamente, as meninas não se referem ao ponto D, acreditamos que 

seja falta de atenção ou de exploração mais detalhada da imagem.  

Neste item só o aluno (T), dupla (D5), atingiu nossos objetivos.  

 

Resultado da Parte B 
 

Esta parte da atividade visava a modificar as conseqüências das 

convenções e a leitura de desenhos, mas como já afirmamos anteriormente esta 

leitura depende dos conhecimentos e domínio dos conteúdos, por parte dos 

alunos.  

As duplas, no geral, não atingiram nossas expectativas, observaram 

mudanças com a exploração das imagens, mas não explicitaram tudo o que foi 

visto e o que era sabido por eles em suas descrições. Imaginamos que isso se 

deva a dificuldade de escrever tudo o que observaram, pois notamos que 

algumas vezes a fala completava os dados observados e descritos por eles.  
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Mesmo assim, o aluno (T), dupla (D5) e a dupla (D1) se destacaram 

nas observações e explorações, o que nos leva a concluir que nossos 

pressupostos foram atingidos parcialmente nesta parte da atividade. Esperamos 

ter mais sucesso na última parte desta atividade. 

 

4.4.4 Parte C 
 

Após suas observações com papel e lápis, e suas explorações com o 

plug-in do Cabri 3D, gostaríamos de convidá-lo a analisar os objetos abaixo, 

primeiramente na sua forma estática e responder o que você vê em cada um 

deles.  Depois, utilizando o recurso do plug-in, volte a explorar cada objeto, na 

forma dinâmica e responda: O que é possível afirmar sobre cada objeto abaixo? 

Justifique sua resposta. 

 

 

1) 

 

 

 

 

 
Figura 50 – Exercício 1 (Atividade 1, parte C) 

 

Se os alunos utilizarem o recurso do Plug-In, podem notar que o ponto 

M pertence ao semi-plano beta, o ponto N pertence ao semi-plano alfa e os 

pontos P e Q não estão contidos no plano gama. 

 

A dupla (D5) comenta: 
 
O aluno (T) fala. Não é tão complicado, é a mesma coisa.... 
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O aluno (T) comentou sobre os pontos, novamente não se detendo às 

convenções da escrita para pontos e se enganou ao citar que o ponto Q está 

contido no plano gama. A posição modificada da figura, deixada por ele, permite 

observar a posição dos pontos. 

Na dupla (D4) a aluna (T) comenta:  
 

Temos uma visão mais espacial!   

 

 Assim, mesmo a dupla (D4) sendo mais vaga na resposta, pois não se 

referiram aos pontos M e N, eles atenderam aos nossos pressupostos para esta 

atividade, como já esperávamos os olhares estão mais perceptivos.  

 

2) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Figura 51 – Exercício 2 (Atividade 1, parte C) 

 
 

1) que m, n e q estão cada um em um plano e que p não está em nenhum 
desses planos. 
2) minha percepção  não mudou. 
 

vemos dois planos fazendo intersecção com o plano gama. E os pontos P e Q 
paralelos ao plano gama. 
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Os alunos devem notar com a movimentação que as retas “r” e “s” não 

são concorrentes, pois estão contidas em faces opostas do cubo e responder que 

se trata de retas reversas. 

Imagem recuperada da exploração do aluno (T): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 52 – Imagem da dupla (D5) após exploração do Exercício 2 

 
 
Nos comentários da dupla (D5), temos: 
 

 

(T) explica...  A reta s está numa cara do cubo e a outra está contida no plano, dá 

a idéia que se cruzam, mas elas não se cruzam, não... Depois, ele movimentou 

no plug-in e viu que as retas não se cruzam efetivamente. Chamou a professora e 

avisou que havia acertado a questão.  

 

 

Podemos notar, ao comparar a fala do aluno (T) com sua escrita, que 

ele teve um cuidado na descrição deste item. Quanto à posição das retas, ele foi 

mais enfático na fala que na escrita dizendo que elas não se interceptavam. O 

aluno (T) ainda fez questão de registrar que, após sua exploração, suas 

concepções não mudaram, neste ponto podemos perceber como o aluno tem 

refinado sua visualização.  

1) a reta s passa por uma das faces do cubo e depois pelo plano alfa e que a 
reta r está no plano e acho que não se cruzam. 
2) não mudou nada. 
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Quanto à dupla (D4), elas novamente não detalham o que vêem e 

deixam de responder a posição entre as retas, fazem referência das retas com os 

planos.  

Em relação aos nossos pressupostos, a posição entre as retas não foi 

a preocupação dos alunos, apenas duas duplas citaram que elas são reversas. A 

descrição ficou presa na posição das retas e dos planos, percebemos que mesmo 

as outras duplas, escrevem que depois do Plug-in detectaram mais detalhes e até 

confirmaram o que haviam imaginado.  

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 – Exercício 3 (Atividade 1, parte C) 
 

 

 

Nesta figura, temos como pressupostos que os alunos devem 

identificar que as retas passam pelos pontos médios das arestas e as retas “r”, “s” 

e “t” se interceptam no centro do tetraedro regular. 

 

vemos a reta r fazendo intersecção com o plano alfa e a outra reta está 
contida no plano alfa assim como o cubo. 
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O aluno (T), dupla (D5): 
 

Ele explica sobre a intersecção das retas. [ele tem certeza de que elas se 

interceptam em um ponto] 

 
Neste item, o aluno (T) identificou que as retas passam pelas arestas, 

mas não citou o ponto médio. Quanto à intersecção das retas, ele descreveu com 

sucesso.  

A dupla (D4) comenta: 

 
 

[A aluna (C) observa detalhes da figura com mais facilidade e a aluna (T) possui 

uma visão mais ligada ao espaço e preocupada com a escrita comenta] você não 

se lembra que reta se representa com letra minúscula e pontos com maiúsculas? 

 

 
A dupla (D4) novamente não detalharam o que foi visto, elas não 

comentam as arestas e não detalham o ponto de encontro das retas.  

Verificando as demais duplas notamos que elas citam que a 

intersecção está no centro do Tetraedro. Quanto ao ponto médio das arestas, eles 

não foram identificados pelos alunos.  

Mesmo não se detendo aos detalhes, as duplas localizaram a 

intersecção o que nos leva a acreditar que nossos pressupostos foram atingidos 

parcialmente.  

 
 
 
 

1) cada reta passa por uma aresta e depois se encontram em um ponto. 
2) não mudou nada. 
 

vemos retas fazendo intersecção com o plano alfa e o tetraedro está inscrito 
no plano alfa, e por ele passam as retas. 
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Resultados das partes B e C 
 

Nota-se, comparando as duas partes da atividade com Plug-in com a 

primeira, o refinamento ocorrido no olhar do aluno (T) e como ele se mostra 

satisfeito com suas observações, quando escreve: “não mudou nada”.  

Mesmo mantendo a dificuldade de explicitar, tudo o que foi observado 

na escrita, a fala novamente completou a descrição das duplas. O que nos leva a 

concluir que os alunos mostram-se mais atentos aos detalhes, o que vem ao 

encontro das propostas de Parzysz (ibid), que indica um trabalho para ampliar o 

olhar e a percepção do aluno. 

  Vale lembrar que os alunos levaram um tempo maior que o previsto 

para resolver a Atividade 1, eles se detiveram nas explorações e algumas duplas 

se estenderam nas descrições. 

  Ficamos satisfeitos com o resultado e acreditamos que este recurso 

do Plug-in é um diferencial positivo do CABRI 3D, em relação aos demais 

softwares educativos. 

  Na próxima atividade, os alunos começam a resolver exercícios 

propostos, utilizando o CABRI 3D. 
 

4.4.5 Atividade 4 – Familiarização com o CABRI 3D 
 
Objetivo: nosso principal objetivo, nesta atividade, é familiarizar os 

alunos com algumas ferramentas disponíveis no CABRI 3D, buscando favorecer a 

elaboração e validação experimental de conjecturas. 

 

Descrição da Atividade 4: esta atividade, composta de quatro 

exercícios, pode ser entendida como uma construção guiada. Ela traz para os 

alunos tarefas onde eles devem explorar ferramentas do CABRI 3D, que serão 

necessárias para as atividades futuras no estudo da perspectiva. Os exercícios 

solicitam para que as duplas resolvam tarefas que farão com que eles reflitam 

sobre as diferenças entre ponto no plano e fora dele, reta contida no plano ou 

secante ao plano, que as duplas criem planos paralelos e perpendiculares, entre 

outras tarefas. 
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Atividades de familiarização 
 
Os alunos não têm conhecimento prévio da ferramenta Cabri 3D e 

também não conhecem softwares de geometria dinâmica, a dupla do segundo 

ano está estudando geometria espacial e os demais estudaram no ano anterior. 

As atividades propostas não tinham o objetivo de apresentar todas as ferramentas 

do Cabri 3D, mas foram elaboradas para explorar os conceitos de ponto de fuga, 

pontos de vista de um objeto, perspectiva e desenvolver habilidades de 

observação, levantamento de hipóteses e construção de objetos.  

 Analisando os estudos de Parzysz (1988), identificamos esta 

atividade no Nível 2, no qual as representações são distantes, figuras planas de 

objetos tridimensionais, os desenhos têm um suporte bidimensional. Os alunos 

utilizaram objetos como pontos, retas, planos e cubos para conhecer algumas 

ferramentas disponíveis e interagir com suas construções ao explorar as 

diferentes vistas com o botão direito do mouse e não com as ferramentas default.  

Dos níveis de interação do Design Experiment, esta atividade está 

inserida no Nível 1, no qual o professor auxilia os alunos nas atividades por meio 

das quais eles constroem, revisam e refinam a solução da situação problemas 

propostos. Isto se deve a uma ferramenta do CABRI 3D que possibilita ao aluno 

rever cada passo de sua construção e estudar outras resoluções possíveis. 

 

Analisando as variáveis dependentes, temos: 

- de clima: neste encontro, a aluna desta dupla faltou, portanto a 

interação foi entre o aluno e o software. Para ter registro gravado e notas de 

campo, a professora fez alguns questionamentos e solicitou que ele procurasse 

falar o que estava pensando e as decisões que resolveria tomar para concluir a 

atividade.  

- de aprendizagem: para resolver as questões, o aluno necessita 

conhecer algumas propriedades como reta contida no plano, reta secante e 

perpendicular, segmento contido ou secante ao plano, ponto médio, polígono, 

posições relativas entre planos, entre outras. Pode-se notar que, ao decorrer da 

atividade, o aluno descobre características do menu que podem facilitar sua 

construção e melhorar seu desempenho.  
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Das variáveis independentes, localizamos: 

- ambiente:  laboratório de informática utilizando o software CABRI 3D.  

- natureza dos aprendizes: o aluno (T), da dupla (D5), comentou suas 

hipóteses em voz alta para uma das professoras observadoras, pois a aluno (A) 

esteve ausente neste encontro. 

- recursos exigidos: apenas a ficha da atividade para dar suporte ao 

aluno e registrar suas respostas. 

- desenvolvimento profissional: neste item, o professor deve estar 

atento para não sobrecarregar a atividade com ferramentas que não serão 

utilizadas nesta seqüência. Facilitando para que o aluno se familiarize com o 

conjunto de ferramentas escolhidas e procure desenvolver explorações das 

questões com elas. 

- exigências financeiras: apenas a despesa com as cópias das 

atividades a serem aplicadas.  

- caminho da implementação: esta atividade durou cerca de uma hora, 

sendo que algumas duplas concluíram com maior agilidade e outras não 

terminaram no tempo previsto.  

Repensamos as questões desta atividade 4 e modificamos alguns 

itens, acrescentamos mais um exercício, agora a atividade tem cinco itens, sendo: 
 

Exercício 1 
Ao abrir o software CABRI 3D, você verá na sua tela um plano cinza 

chamado plano de base, 

• Toda vez que um ponto for criado na parte cinza da tela, ele 

pertencerá ao plano de base, 

• Se o ponto for criado na parte branca da tela, ele também pertencerá 

ao plano de base, no entanto, ele poderá não pertencer a esse plano desde que 

se movimente o ponto para cima ou para baixo mantendo pressionada a tecla 

shift, 

 Crie pontos no plano e fora dele. A seguir nomeie cada um. 

Utilizando os pontos, crie uma reta no plano, uma reta secante ao plano e uma 

reta perpendicular ao plano. Não se esqueça de nomear as retas. 
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  Salve sua construção nomeando o arquivo da seguinte forma:  

    <nome dos alunos>_A4_E1 

 

Nesta tarefa, o aluno tem uma apresentação do plano de base e, para 

explorar a ferramenta ponto, a dupla deve criar pontos no plano e fora dele, 

nomear os pontos, criar uma reta secante e uma reta perpendicular ao plano. 

Como os alunos são incentivados a mudar o ponto de vista de suas construções, 

pressupomos que eles irão ter dificuldade em construir pontos fora do plano de 

base e trabalhar com estes pontos para criar retas secantes ou perpendiculares 

ao plano base. 

Na dupla (D5), observamos: 
 

O aluno (T) sempre apaga os vetores centrais do plano de base e cria os pontos 

[para ele o recurso shift não é desconhecido] 

Cria os pontos e nomeia com facilidade. Para criar a reta perpendicular, usa a 

ferramenta reta e usa shift. Ele mexeu e tentou deixar perpendicular, mas não 

conseguiu. Tentou por duas vezes e só na terceira tentativa, ele usa a ferramenta 

perpendicular. Explora o recurso estilo e muda as cores, estilo dos pontos, plano 

e a cor do fundo. 

 

 

Figura 54 – Imagem da dupla (D5) - Exercício 1 - Atividade 4 
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Diferente do que foi previsto, o aluno (T), dupla (D5), não apresentou 

dificuldades na resolução. Cometeu apenas uma pequena falha ao nomear a reta 

perpendicular, ele se esqueceu de criar uma reta no plano. Mas devemos 

ressaltar que neste item ele estava atento às convenções de escrita e nomeou os 

pontos com letras maiúsculas e as retas com letras minúsculas.  

 

Na dupla (D4), a aluna (T) apaga o plano sem querer, fechou e abriu o programa. 

A dupla nomeou os pontos com letras minúsculas, (C) avisou e renomearam 

corretamente. [(T) domina a movimentação do plano de base] cria uma reta 

perpendicular, para cada ponto seguinte ela cria uma reta. 

(C) Já criamos o suficiente, vamos para a próxima etapa... Vamos nomear as 

retas. [não percebem que criaram várias retas no plano]. 

(T) Como criar um ponto fora? (C) Vá para a parte branca e clique... Elas têm 

dificuldades para criar pontos fora do plano, a aluna (T) cria uma reta e (C) 

percebe que surge outro plano conforme ela movimenta o mouse, a dupla nomeia 

a reta, discutem sobre as retas secantes, chegam a uma conclusão e passam 

para o próximo exercício.  

 

Recuperando a imagem da dupla (D5), temos: 

 

 
Figura 55 – Imagem da dupla (D5) – Exercício 1 – Atividade 4 
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A dupla (D4) atingiu nossos pressupostos, apesar de levar um tempo 

maior que o previsto para o exercício, elas são preocupadas com os detalhes e 

resolveram corretamente. 

 

Exercício 2. 

 Construa um cubo. 

Para isso, ative a opção cubo. Clicar 3 vezes sobre o plano. O primeiro 

clique indicará o plano no qual a face do cubo será criada. O segundo clique 

indicará o centro da face do cubo apoiada no plano. O terceiro clique indicará o 

vértice da face contida no plano. A seguir, clicar com o botão direito sobre o cubo 

e procure a opção estilo de superfície. Opte por vazio. Para visualizar o cubo sob 

diversos pontos de vista, clique sobre o plano de base com o botão direito 

mantendo-o pressionado. 

 Quando desejar, você pode modificar o estilo dos objetos (cor, 

espessura, preenchimento, esconder/mostrar, etc.) selecionando o objeto com o 

botão direito do mouse. 

 Salve sua construção nomeando o arquivo da seguinte forma:        
 <nome dos alunos>_A4_E2 

 

Nesta tarefa, a dupla deve construir um cubo, a partir das orientações 

dadas. Pressupomos que os alunos não devem apresentar dificuldades na 

resolução, pois utilizaram os cubos no final do primeiro encontro, quando pedimos 

que eles construíssem uma letra do alfabeto utilizando apenas cubos. 

Recuperando os comentários e a imagem da dupla (D5): 

 
 

O aluno (T) apaga os vetores, e movimenta o plano. Depois, ele movimenta o 

plano com o botão direito do mouse, usa ferramenta cubo e cria um cubo com 

facilidade e muda a superfície para vazia. Outra vez muda o ponto de vista e 

procura a vista superior, dizendo... (T) Olha, é um quadrado... 

Então, ele esconde o plano de base e o ponto do centro da face do cubo, também 

diminui os pontos dos vértices. 
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Figura 56 – Imagem da dupla (D5) - Exercício 2 - Atividade 4 
 

Nota-se que o aluno utiliza as ferramentas disponíveis e realmente 

explora a sua construção e, como esperávamos, não houve problemas nesta 

atividade. O aluno (T) não apresentou problemas em descobrir e utilizar as 

ferramentas e faz questão de mudar o ponto de vista de sua imagem, visualiza a 

figura por cima, registrando em sua fala que via um quadrado. Mas, caso isto não 

ocorra deve ser papel do professor incentivar a exploração do maior número de 

ferramentas e pontos de vista, para que a dupla possa tomar consciência das 

possibilidades que estão a sua disposição e como esta investigação amplia seus 

conhecimentos.  

Na dupla (D4), temos: 

 

A aluna (C) orienta para clicar três vezes no plano e (T) lê as observações da tela 

de ajuda e oculta o cubo que foi criado incorretamente. (C) novamente orienta (T) 

para seguir as regras da folha.  

 
Figura 57 - Imagem da dupla (D4) - Exercício 2 - Atividade 4 
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Como previsto, a dupla (D4) resolveu o exercício sem dificuldades e 

atingiu nossos pressupostos. As alunas mostraram desenvoltura para trabalhar 

com as ferramentas do CABRI 3D. 

 

Exercício 3. 

a. Construa um segmento AB  no plano horizontal de referência. 

b. Construa outro segmento CD  que intercepte o plano horizontal de 

referência em um único ponto. 

c. E outro segmento EF que seja paralelo ao plano de base. Depois, 

com a ferramenta “Ponto médio”, construa os pontos médios de cada segmento. 

d. Una os pontos médios dos segmentos. Que polígono obtém-se? 

Determine o plano que contém esse polígono e a sua intersecção com 

o plano horizontal de referência. Com o mouse, movimente os objetos e modifique 

a vista (botão direito). 

e. Construa outro polígono no plano construído. 

 Salve sua construção nomeando o arquivo da seguinte forma: 

 <nome dos alunos>_A4_E3 

 

Temos como pressupostos para este exercício que os alunos terão 

dificuldades em construir o segmento CD  interceptando o plano de base. Outro 

ponto que deve gerar problemas é a construção do segmento EF , na qual a 

dupla deve saber que o segmento pertence a uma reta paralela ao plano de base. 

Para construir o plano que contém o polígono formado pelos pontos médios dos 

três segmentos, a dificuldade deve ser na escolha das ferramentas mais 

adequadas. 

Registrando as observações da dupla (D5), temos: 

 
 

O aluno pergunta... (T) Como deve estar o segmento? Em que posição? 

Ele criou um segmento que atravessava o plano e depois criou o segmento no 

plano, que nomeou AB . [Ele sempre movimenta muito e muda o ponto de vista, 

mexe]. Ele cria segmentos para unir os pontos médios e ele fala... 
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(T) Ele fala é um triângulo? 

[A observadora falou, então cria um triângulo] e ele foi procurar na ferramenta 

polígono e uniu os pontos, verificando que era um triângulo.  

Ele criou o plano, utilizando a ferramenta plano e clicando direto no triângulo. 

Depois, ele movimenta a construção e cria no plano outros polígonos.  

 

 
Figura 58 – Imagem da dupla (D5) - Exercício 3 - Atividade 4 

 
 

Novamente, o aluno (T), dupla (D5) cumpre o exercício e não 

apresenta as dificuldades previstas por nós, ele demonstra ter domínio das 

ferramentas, principalmente quando cria o plano a partir do triângulo. Os 

segmentos foram nomeados corretamente e ele resolveu criar outras figuras para 

explorar as demais ferramentas. 

 

Resgatando a discussão da dupla (D4), temos: 

(T) agora é complicado... Vou trocar a cor do plano...  (C) intercepte  

(T) O que é para fazer? 

Discutem a respeito da criação de um segmento que intercepta o plano, elas 

exploram a ferramenta ponto médio. 

(T) como unir os pontos médios?  (C) com reta...  

(T) Que figura formou? (C) formou um triângulo... 
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A dupla resolveu o exercício, mas, ao analisar com cuidado a 

construção, percebemos algumas dificuldades. Elas constroem pontos distantes 

do plano o que dificulta o controle e no segmento paralelo ao plano de base, 

existem três pontos e não só o ponto médio. No geral elas conseguiram cumprir a 

tarefa.  Como comentamos anteriormente, elas se detiveram demais na em cada 

item e não completaram exercício neste encontro.  

Nos minutos iniciais do terceiro encontro elas, dupla (D4), concluíram o 

exercício.  

Resgatando a imagem da dupla, temos: 

 
Figura 59 - Imagem da dupla (D4) - Exercício 3 - Atividade 4 

   

A dupla cumpriu o exercício proposto, mas não demonstra domínio 

das propriedades entre planos e retas.  

 

Exercício 4 
 

  Crie dois planos α e β, respectivamente, um paralelo e outro 

perpendicular ao plano dado. Utilize os recursos para nomear e alterar as cores 

de cada plano. 
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 Salve sua construção nomeando o arquivo da seguinte forma: 

     <nome dos alunos>_A4_E4 

 

Nesta tarefa, pressupomos que, depois de explorar a ferramenta 

“plano” no exercício anterior, as duplas não devem apresentar dificuldades.  

Na fala do aluno (T), dupla (D5), temos: 
 

 

Ele pressiona shift e joga o ponto no espaço e já cria tranqüilamente o plano 

paralelo.  

Para nomear o plano, ele pede ajuda para o aluno da dupla (D2) e consegue 

nomear com letras gregas. 

Depois, ele criou uma reta perpendicular ao plano de base e, com a ferramenta 

específica, cria o plano perpendicular ao plano de base. 

O aluno observa e se pergunta... 

(T) Será que é perpendicular? 

A observadora pediu que ele verificasse. O aluno usa a ferramenta ângulo com 

erro e mede 78º, ele não ficou convencido fez novamente e conseguiu o ângulo 

de 90º. 

 
         Figura 60 – Imagem da dupla (D5) - Exercício 4 - Atividade 4 
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Importante verificar como o aluno resolveu a questão com facilidade e, 

não convencido se a reta construída era perpendicular, utilizou a ferramenta 

ângulo para medir e concluir que sua resolução estava correta. 

Não temos registro da dupla (D4) para o exercício 4, elas perderam 

muito tempo na resolução e não concluíram a atividade. 

Agora que você concluiu suas explorações, qual, ou quais ferramentas 

vocês não acharam fáceis de utilizar? Explique: 

 

  

 

O aluno (T), dupla (D5), deixa no seu comentário que a ferramenta 

ângulo foi, segundo ele, a mais difícil de usar. Acreditamos que a dificuldade 

advém do conceito de ângulo, que não deve estar claro para o aluno.   

Uma das duplas deixa o seguinte comentário, quanto ao exercício 3 

“construir os segmentos, não foi nada fácil”. No geral as duplas cumpriram nossos 

pressupostos. 

 
Resultados 
 

Na dupla (D5), o aluno (T), superou as expectativas, lembrando que, 

neste encontro, ele estava sozinho nas resoluções e não teve com quem discutir 

suas idéias. Pela sua resposta final, percebe-se que ele tem domínio sobre as 

ferramentas disponíveis no CABRI 3D e procura sempre manipular e visualizar 

suas construções por diferentes vistas.  

Duas duplas não cumpriram o exercício 4 por falta de tempo, se 

detiveram demais em detalhes e modificações na construção. Mas no geral a 

Atividade 4 foi executada com sucesso e as duplas tiveram facilidade em 

trabalhar com as ferramentas. Algumas ferramentas exigem domínio de alguns 

conteúdos e exigem mais tempo de exploração por parte dos alunos, pois eles 

devem descobrir quais devem ser as informações (conhecimentos prévios) 

necessárias para escolher a ferramenta apropriada.  
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4.5 Terceiro Encontro 
 

1. As duplas tiveram 10 minutos iniciais para concluírem a última 

questão de familiarização. Mesmo assim, duas duplas não finalizaram. Pedimos 

que encerrassem a Atividade 4, pois iríamos comprometer o tempo das demais 

duplas. 

Como a dupla do segundo ano não estava completa no encontro 

anterior e nos minutos iniciais da aula, algumas duplas finalizaram suas 

atividades. Na dupla (D5), o aluno (T) aproveitou para explicar a aluna (A) o que 

ele havia feito e apresentou a ela algumas ferramentas.  

2. Apresentamos em Power Point o estudo das representações de 

figuras tridimensionais e enfatizamos através de imagens e propriedades, nosso 

objeto de estudo a Perspectiva Cavaleira e sua importância para o Ensino de 

Geometria, comentamos também sobre as propriedades que são conservadas. 

3. Depois de observarem as diferentes representações, pedimos que 

utilizando papel e lápis, os alunos resolvessem a Atividade 3 e desenhassem um 

cubo em perspectiva com um ponto de fuga. No segundo momento, dado o 

segmento AB , eles deveriam desenhar o cubo com dois pontos de fuga, 

modificando a posição do segmento AB , desenhar o objeto acima da linha, na 

linha e abaixo da linha do horizonte. Concluídos os desenhos, pedimos que 

analisassem as imagens e comentassem as diferenças, dificuldades e outras 

observações que julgassem necessárias. 

4. Atividade 5, as duplas utilizaram o software CABRI 3D resolvendo 

tarefas para a construção e o estudo de objetos em perspectiva. No primeiro 

exercício, eles analisaram uma figura pronta, chamada caixa preta, a seguir 

responderam qual era a função do ponto P na construção. No segundo momento, 

receberam o desafio de construir um modelo com as mesmas propriedades da 

caixa preta24.  

A partir desta atividade, percebemos a necessidade de redesenhar 

nosso quarto encontro. Não achamos interessante interromper o trabalho das 

duplas. Os alunos estavam empenhados em resolver o exercício e desvendar as 

propriedades necessárias para uma construção “robusta”, que no CABRI 3D, 

significa uma seqüência de ações baseadas em propriedades do desenho 
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geométrico as quais não permitem que o movimento do objeto altere suas 

características principais. 

Algumas duplas tiveram muitas dificuldades para descobrir a 

necessidade de construir o objeto utilizando as propriedades, apenas as duplas 

que concluíram a atividade, começaram a explorar o exercício 2 sobre 

perspectiva. 

 

4.5.1 Um estudo sobre Perspectiva 
 

Objetivo: neste encontro, buscamos sensibilizar os alunos sobre os 

estudos para representar figuras tridimensionais no plano, enfatizando os casos 

de Perspectiva Cônica e Paralela.  

 

Descrição da atividade: na apresentação as imagens mostram a 

aplicação de um ou dois pontos de fuga e as diferentes perspectivas, além disso, 

os alunos têm a possibilidade de ver uma aplicação deste, contudo no processo 

de uma criação de arte. 

Novamente, localizamos esta atividade no Nível 2 de Parzysz, ou seja, 

por mais que as imagens retratem objetos do cotidiano do aluno, são 

representações distantes, plana e o desenho traz um suporte bidimensional.  

Quanto aos níveis de interação do Design Experiment, permanecemos 

no Nível 1, como já citado anteriormente.  

Analisando as variáveis dependentes, temos: 

- de clima: os alunos assistem às imagens e analisam, buscando 

identificar as diferenças entre perspectivas apresentadas.  

- de aprendizagem: representações gráficas como, Geometria 

Descritiva, Perspectiva Paralela e Cônica, reconhecimento do(s) ponto(s) de fuga. 

 

 

 

Analisando as Variáveis independentes, registramos: 
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- ambiente: os encontros foram no laboratório de informática, como já 

descrevemos. Durante a apresentação, os alunos foram questionados, sobre 

detalhes das imagens. 

- natureza dos aprendizes: uma dupla do segundo ano e quatro duplas 

do terceiro ano do Ensino Médio. 

- recursos exigidos: um telão para a reprodução dos slides, assim todos 

podem seguir uma única ordem de apresentação.  

- desenvolvimento profissional: o professor necessita mostrar as 

diferentes formas de representar objetos espaciais no plano, a princípio não há 

problemas em procurar imagens disponíveis na internet, que auxiliem a 

visualização e a comparação dos resultados. 

- exigências financeiras: um retroprojetor com o telão, ou até uma TV 

conectada ao micro para que os alunos possam acompanhar a apresentação. 

- caminho da implementação: a duração da apresentação foi de um 

total de 20 minutos, a professora fez intervenções e solicitou a participação dos 

alunos, comentando os exemplos práticos mostrados.  

 

 

4.5.2 Os slides da Segunda Apresentação  
 

 Antes de iniciar a apresentação, a professora 
comentou sobre a importância da perspectiva 
para o Estudo da Geometria e que era 
necessário trazer uma idéia geral sobre as 
diferentes representações para que pudessem 
ampliar seus conhecimentos. 
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Com este slide, a professora apresentou aos 
alunos as diferentes formas de representar 
imagens tridimensionais. Falou sucintamente 
sobre cada quadro, para dar exemplos nos 
slides que seguem.  

Com esta figura, a professora pretende mostrar 
como a figura é fragmentada e representada 
em três planos diferentes. Salientou também 
para seus alunos que o estudo deste tema 
trabalha com o objeto pedindo suas 
representações e vice-versa.  
 

Neste slide, os alunos comentaram sobre o tipo 
de representação, pois, após este momento, 
eles resolverão questões sobre este tipo de 
perspectiva. A imagem familiar veio para 
ressaltar que além de objetos geométricos 
podemos representar objetos de uso pessoal, 
mobiliário, etc. 

Neste slide, a professora questionou os alunos 
sobre quais diferenças podem ser notadas 
diretamente ao comparar com a perspectiva 
cônica. Onde eles colocaram que as retas 
principais que contornam a figura são paralelas 
duas a duas, ficou claro que o nome da 
perspectiva também os ajuda a concluir.  
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Neste slide, o objetivo foi mostrar aos alunos 
uma subdivisão no estudo da perspectiva 
paralela e também foi comentado para os 
alunos a diferença entre as retas (raios) que 
vão orientar a construção da representação.  

 
Nosso objetivo não era explorar as 
propriedades da perspectiva, mas apenas fazer 
com que eles descobrissem algumas 
características (propriedades) presentes em 
suas explorações futuras. O slide acima apenas 
comenta sobre algumas propriedades, 
ressaltamos para os alunos que eles deveriam 
reconhecer estes casos em exercícios futuros. 
 

 
Acreditamos ser interessante ressaltar para os 
alunos o porquê da nossa escolha nesse 
estudo, indicando a importância dessa 
perspectiva no uso das representações 
indicadas nos livros didáticos. E ainda, a idéia 
em que o ponto de fuga tende ao infinito o que 
faz que tenhamos a idéia de retas paralelas 
para os raios, diferente do que eles já haviam 
trabalhado na perspectiva cônica.  
 

 
Neste slide, a professora mostrou um processo 
de criação de uma representação em 
perspectiva cônica para auxiliar na criação das 
atividades propostas posteriormente. 
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As imagens deste slide vêm representar um 
estudo para o desenvolvimento de uma imagem 
em perspectiva cônica, nossa intenção é 
mostrar a aplicação deste estudo em projetos 
atuais. Lembrando que anteriormente os alunos 
haviam sido apresentados a obras de arte e 
fotografias.  
 

 

Figura 61 – Os slides da apresentação do terceiro encontro 
 

Resultados 
 
Notamos o interesse dos alunos em comentar o que eles relacionavam 

com seu cotidiano e demonstraram especial atenção no último slide que mostrou 

um estudo, em Perspectiva Cônica.  

 

4.5.3 Atividade 3 – Com Lápis e Papel  
 

Objetivo: após sensibilizar os alunos sobre os estudos feitos para 

representar figuras tridimensionais, eles resolveram a Atividade 3. Desenharam o 

cubo, observando os diferentes resultados obtidos com um ponto de fuga e com 

dois pontos de fuga, na Perspectiva Cônica.  

 

Descrição da Atividade 3: Está atividade está prevista para o segundo 

encontro onde os alunos deverão desenhar, no exercício 1, a partir de um 

quadrado e da linha do horizonte um cubo em perspectiva cônica, escolhendo um 

ponto de fuga na reta dada. No exercício 2, a partir de um segmento AB  (vertical) 

sobre a linha do horizonte, os alunos devem marcar dois pontos de fuga sobre a 
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reta e desenhar um cubo em perspectiva. Em seguida, a dupla deve deslocar o 

segmento AB  para cima e para baixo da linha do horizonte e desenhar outros 

dois cubos. A atividade foi baseada em desenhos, do livro A Arte em Perspectiva 

(PARRAMÓN, 1998).  
Novamente, localizamos esta atividade no Nível 2 de Parzysz (1988), 

ou seja, por mais que as imagens retratem objetos do cotidiano do aluno, são 

representações distantes, planas e o desenho traz um suporte bidimensional de 

um objeto tridimensional.  

Quanto aos níveis de interação do Design Experiment, permanecemos 

no Nível 1, como já descrito anteriormente. Nesta atividade a dupla tem questões 

propostas sobre como representar um cubo, diferenças entre as perspectivas e 

outras questões.  

Analisando as variáveis dependentes, temos: 

- de clima: os alunos devem discutir e transpor suas idéias de 

perspectiva cônica, após a apresentação, para a resolução da atividade. 

- de aprendizagem: dispor o ponto de fuga sobre a linha do horizonte e 

a certa distância do objeto a ser desenhado, favorecendo a construção da 

imagem em Perspectiva Cônica. 

Analisando as Variáveis independentes, registramos: 

- ambiente: utilizamos as bancadas do laboratório de informática, para 

desenhar.  

- natureza dos aprendizes: as mesmas duplas (D4) e (D5).  

- recursos exigidos: cópia da atividade com espaço suficiente para a 

sua resolução e comentários.  

- desenvolvimento profissional: o professor deve investigar em livros de 

desenho ou de Educação Artística exemplos de imagens construídas em 

perspectiva cônica. 

- exigências financeiras: valor das cópias necessárias para a atividade. 

- caminho da implementação: a duração destes exercícios foi de 20 

minutos. 
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LH

A B

C D

ATIVIDADE 3 
 

1. Construa a partir da linha do horizonte e do quadrado ABCD 

abaixo, um cubo em perspectiva. Utilize apenas um ponto de fuga. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 62 – Exercício 1 - Atividade 3 
 

No primeiro exercício, a dupla deve construir a partir da linha do 

horizonte e do quadrado ABCD dado, um cubo, para isso os alunos devem trocar 

idéias e escolher um ponto qualquer da linha do horizonte, que será o ponto de 

fuga desta construção. Pressupomos que neste primeiro exercício as duplas não 

tenham dificuldades, pois eles viram exemplos na apresentação em Power Point, 

lembramos que estes alunos não têm aula de Desenho Geométrico sendo assim, 

imaginamos que eles possam ficar intimidados em desenhar sabendo que seus 

desenhos serão analisados. 

A dupla do (D5) inicia o trabalho:  

 

O aluno (T) fez o ponto de fuga na linha do horizonte e (A) faz o traçado das 

linhas. 

(T) falta um ponto (faz pontilhado) 

(A) faz todas as linhas 

(T) tem que fazer a linha de baixo pontilhada, porque está atrás [(A) desfaz e 

redesenha o cubo].  
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Figura 63 – dupla (D5) - Exercício 1 - Atividade 3 
 
 

A dupla (D5) atingiu nossos pressupostos, construíram a imagem do 

cubo em perspectiva cônica, com sucesso e ainda o aluno (T) se preocupou com 

as linhas tracejadas para mostrar as arestas escondidas. Esta preocupação nos 

remete as convenções tratadas por Parzysz (ibid).  

Seguem os comentários da dupla (D4), temos: 
 

 

(C) você vai fazer aqui e a aluna aponta com o dedo o local, um ponto de fuga. 

Tem que ligar primeiro, que é aqui.  

A aluna (C)  mostra o ponto. 

A seguir, elas tentam descobrir onde colocar os segmentos paralelos. 
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LH

A

B

 
Figura 64 – dupla (D4) - Exercício 1 - Atividade 3 
 

A dupla (D4) construiu seu cubo em perspectiva. No geral, as duplas 

cumpriram este primeiro exercício com sucesso e todas as demais duplas 

também utilizaram o pontilhado para mostrar as arestas escondidas.  

 

2. A seguir, construa um cubo em perspectiva, mas agora vocês devem 

utilizar dois pontos de fuga. Fazer um estudo do que ocorre com o objeto, quando 

movimentamos o segmento AB  para cima e para baixo da linha do horizonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 65 – Exercício 2 - Atividade 3 

 
Neste exercício, o aluno deve marcar dois pontos de fuga na linha do 

horizonte, pressupomos que os alunos terão maior dificuldade neste item, pois 

com segmento AB  dado sobre a linha, eles deverão construir mais dois cubos um 

sobre a linha e outro abaixo da linha, com pontos de vista diferentes. 
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A dupla (D5) pede a ajuda da professora que lhes dá algumas 

indicações sobre os pontos. 

 

(T) entendeu sobre como deveria desenhar os dois pontos de fuga e comenta... É 

uma idéia sobre o que é o cubo de lado! 

(A) não entende as indicações e chama a professora,  

(T) acha que entendeu e começa a traçar as linhas para um ponto de fuga e 

quando vai traçar em direção ao segundo ponto, tem dúvidas e comenta... 

(T) pra que deu o segmento AB? Thiago desenhou um quadrilátero e teve que 

apagar... A professora faz novas indicações. 

(A) Te falei que era o canto? [parece que (A) entendeu], eles desenham e 

apanham várias vezes.  

A professora é chamada mais uma vez e explica novamente. 

(T) faz o desenho [mas não entende]  

(A) apaga tudo! [ela acha que entendeu] 

(A) só não entendi como fazer... [a idéia ela entendeu...] a dupla discute como 

fazer e (A) desenha. Apresentam muita dificuldade. 

Para desenhar o segmento AB sobre a linha do horizonte (T) faz o desenho de 

um lado e (A) do outro. 

(A) Ah! Tá agora vi... 

(T) agora você faz o outro...  

(A) faz o desenho, mas não está convencida e chama a professora.  

(A) Muito difícil!  

Ela faz uma explicação mais geométrica para a professora e a professora 

comenta sobre a mudança de ponto de vista do CABRI 3D. 
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. 
Figura 66 –Dupla (D5)- Exercício 2 - Atividade 3 

 
A dupla (D5) solicitou o auxílio da professora, até compreender o tipo 

de representação pedida, depois de sofrer, pois havia a necessidade de mudança 

de pontos de vista, a questão foi resolvida sem maiores problemas. 

A dupla (D4) teve dificuldade para visualizar a aresta do cubo que 

estava de canto, chamaram a professora que deu indicações.    
 

 
Figura 67 – Imagem da dupla (D4) - Exercício 2 - Atividade 3 

 
A dupla obteve sucesso no desenho conseguiram reproduzir as três 

vistas do cubo.  
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Quanto às outras duplas realizaram a tarefa com sucesso e em seus 

comentários resgatamos duas falas de duplas diferentes, que acreditamos serem 

relevantes, “tortura completa, os cubos ficaram tortos” e “é uma atividade que 

nos fez pensar muito... nos mostra outras noções de perspectiva...”. 

Podemos ressaltar, pelos comentários dos alunos, que as duplas 

tiveram dificuldades, como havíamos previsto, mas entenderam o objetivo 

principal de observar os objetos por pontos de vista diferentes.  

A dificuldade dos alunos em construir os cubos nos mostra como a 

ferramenta CABRI 3D é poderosa, a construção e mais rápida e os alunos tem 

muito mais possibilidades de ponto de vista. Mesmo assim acreditamos que 

alternar os ambientes de papel e lápis e CABRI 3D, amplia as possibilidades de 

observação e permite que eles ultrapassem convenções que os levam a 

concepções erradas, segundo Parzysz (ibid).  

 
4.5.4 Atividade 5 – Caixa Preta 

 

Objetivo: na Atividade 5, os alunos deverão abrir o arquivo 

“Caixa_preta_A5” observando e descobrindo qual a função do ponto P na 

construção. Os alunos devem pesquisar o cubo, a sombra e o ponto P para 

reproduzir a construção do arquivo. Para isso, devem explorar as ferramentas 

disponíveis no CABRI 3D, principalmente aquela que esconde os objetos. Nosso 

objetivo nesta atividade é partir da Perspectiva Cônica e chegar à Perspectiva 

Paralela, mais especificamente na Perspectiva Cavaleira. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Figura 68 - Caixa_preta_A5 
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Descrição da Atividade 5: Esta atividade está prevista para o terceiro 

encontro onde os alunos deverão observar e resolver, cada item como indicado 

em cada exercício. As figuras foram baseadas no trabalho de pesquisa com 

CABRI 3D de Bongiovanni (2006). A seqüência de exercícios, os alunos deverão 

utilizar as ferramentas do CABRI 3D para explorar um objeto pronto (caixa preta) 

e para construir imagens em perspectiva das figuras solicitadas. 

Novamente, localizamos esta atividade no Nível 2 de Parzysz, ou seja, 

por mais que as imagens retratem objetos do cotidiano do aluno, são 

representações distantes, planas e o desenho traz um suporte bidimensional de 

um objeto tridimensional.  

Quanto aos níveis de interação do Design Experiment, permanecemos 

no Nível 1, como já descrito anteriormente. Nesta atividade a dupla tem questões 

propostas explorar um arquivo caixa preta sobre Perspectiva Cônica e um início 

de construção em Perspectiva Cavaleira.  

Analisando as variáveis dependentes, temos: 

- de clima: os alunos devem discutir e aplicar seus conhecimentos 

sobre perspectiva cônica e cavaleira, para a resolução da atividade. 

- de aprendizagem: observar a função ponto de fuga do ponto P e as 

características da Perspectiva Cavaleira. 

Analisando as Variáveis independentes, registramos: 

- ambiente: utilizamos o laboratório de informática, com o software 

CABRI 3D.  

- natureza dos aprendizes: as mesmas duplas (D4) e (D5). 

- recursos exigidos: cópia da atividade contendo as orientações e 

tarefas a serem seguidas. 
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- desenvolvimento profissional: o professor pesquisar e criar atividades 

tipo caixa preta, um recurso a mais para explorar e investigar propriedades. 

- exigências financeiras: valor das cópias necessárias para a atividade. 

- caminho da implementação: a duração destes exercícios foi de 50 

minutos. 

 Reproduzindo a imagem do Exercício 1 – Caixa Preta, temos: 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 69 – Exercício 1 - Atividade 5 
 

Temos como pressuposto que os alunos devem identificar a 

propriedade do ponto P, que tem a função do ponto de fuga. Ainda neste 

exercício, pressupomos que os alunos irão explorar as ferramentas utilizadas para 

obter o objeto do arquivo, caixa preta com as mesmas características e não terão 

dificuldades em reproduzir a construção. 
A dupla (D5) estuda e discute o exercício: 

 
  

(T) que tenho que movimentar? O ponto P? 

(A) se movimentar? Ah! Mas se deforma... , a imagem foi disponibilizada em rede 

para que eles pudessem explorar com o CABRI 3D, a dupla usou a ferramenta 

ESCONDER/ MOSTRAR objetos escondidos e viram as retas concorrentes no 

ponto P.  

(A) que é esse negócio rosa? Ela se refere ao quadrilátero que na base do cubo.   

(T) Ah! Entendi esse ponto é o ponto de fuga. Eles verificam que com o 

movimento do ponto de fuga a sombra aumenta ou diminui.  
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(A) manipula e cria três cubos, desfaz. Depois constrói um cubo grande, apaga.  

(T) manipula para tentar construir o cubo, consegue construir, depois usa a 

ferramenta reta, traça umas duas... [não percebe que elas estão no plano], 

constrói mais retas.  

(A) Ah! Deixa assim... Vai ter dois pontos de fuga? 

(T) Está errado... o aluno apaga e começa outra vez. Ele cria o cubo, cria um 

ponto no espaço e começa a criar as retas que passam pelo ponto e pelos 

vértices do cubo. [Não convencidos]. Resolvem chamar a professora que explica 

e eles recomeçam]. 

(T) cria o ponto no espaço perto do vértice e retas que interceptam este ponto e 

os vértices [agora usam o ponto de fuga, mostram que entendem a função do 

ponto P] 

A dupla chama a professora, (P) Está perpendicular?  e movimenta o ponto P, 

eles verificam que as retas se movimentam. 

(T) apagou tudo, só deixa o cubo 

(A) Ah! Então faço uma reta, ok! E traçam a reta que passa pelo ponto P e é 

perpendicular ao plano. 

(A) cria um ponto P nesta reta e retas que passam pelos outros vértices do 

cubo.... (T) manipula e chama a professora outra vez, movimenta e faz um 

polígono no plano de base com os pontos de intersecção das retas e do plano. 

(T) Agora foi não é? Questionando a professora, que comenta. (P) Está fora... 

(T) Deve ser que não é uma construção robusta... 

(P) Reveja a minha construção! 

Eles não olham e (T) faz outra vez, tira a reta que estava fora do vértice. 

(T) Tem que fazer igualzinho? 

(A) Thiago não quer ver... 

A professora intervém outra vem porque a construção deles não dá certo. 

(A) se eu colocar um segmento aqui ele vai? [eles tem um obstáculo na seqüência 

da construção] a dupla não verifica o modelo e não levam em conta a 

necessidade da ordem (reta, segmento e ponto) na construção. 

Discutem quando nomeiam os vértices, mas não verificam [parece que 

cansaram!!]. 
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Recuperando a imagem da dupla (D5): 

 
       Figura 70 – Imagem da dupla (D5) - Exercício 1 - Atividade 5 

 

A dupla (D5) teve muita dificuldade para reconstruir o objeto, eles 

descobriram rapidamente que o ponto P era o foco desta construção, mas foi 

difícil identificar as propriedades necessárias para reproduzir a mesma função.  

Uma das propriedades do ponto P é pertencer a uma reta 

perpendicular à base e que passa pela aresta BF . Os alunos tiveram dificuldades 

para observar esta característica, pois a dupla não fez a revisão da construção 

pedida em sala. Ao final, eles resolveram utilizar a ferramenta e revisar os 

detalhes e finalizaram com a construção do segmento acima da aresta BF  para 

restringir o movimento do ponto P.  

A dupla (D4), elas exploram a construção: 

 

(C) sugere que girem o plano, elas manipulam o ponto P e (C) digita sua função. 

(T) reassume a construção e percebe que elas não conseguem reproduzir as 

retas que passam pelo ponto P. 

(C) o objeto principal é o cubo, (T) recomeça a construção... 

(C) sugere que as retas saiam de P e encontrem os pontos dos vértices do cubo, 

definindo o plano 

(T) não consigo fazer o plano 
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(C) faça a união dos pontos, você viu que o ponto tem nome? 

A dupla chama a professora, (P) como se determina o quadrado? 

(C) usando a ferramenta polígono, ela assume a construção e nomeia os 

vértices... 

A dupla chama a professora para observar a construção, (P) e o segmento que 

existe na minha construção, tem função? 

Elas verificam... Discutem... Entram em um acordo, tiram as retas e reconstroem 

o ponto P no segmento, depois colocam o ponto e traçam as retas. Concluem o 

exercício com sucesso! 

 

 

Recuperando a construção da dupla (D4): 

 
          Figura 71 - Imagem da dupla (D4) - Exercício 1 - Atividade 5 

 
 

A dupla (D4) teve dificuldades para construir, pois elas estavam presas 

a construção do polígono da base. Quando a dupla explorou o objeto pronto 

mudaram o ponto de vista, elas passaram a se preocupar com as retas e o ponto 

P. 

Esta dupla teve menos problemas que a dupla (D5), acreditamos que 

isto se deva a maior exploração e comparação com o objeto pronto, elas 

revisaram mais vezes a construção dada. 
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A dupla (D4) se mostra mais dependente das indicações de suporte 

que a dupla (D5), talvez este seja o motivo da dificuldade do aluno (T) questionar 

se ele deveria fazer igual. A dupla (D5) gosta de criar e tiveram dificuldades para 

reproduzir, pois este exercício exigia atenção aos detalhes e às propriedades de 

cada ponto, segmento e reta, para atingir o objetivo. 

Neste exercício, nossos pressupostos não se confirmaram, as duplas 

no geral tiveram muita dificuldade para reconstruir o objeto, mas na exploração 

eles descobriram rapidamente a função ponto de fuga do ponto P, como 

havíamos previsto. A maioria das duplas não usou a ferramenta que possibilita 

esconder objetos, mesmo assim o ponto tem a função correta. Duas duplas não 

conseguiram desvendar a seqüência correta e prender o ponto P no segmento, o 

que acaba comprometendo o resultado final. 

Quanto ao tempo previsto, ele não foi suficiente. As duplas estavam 

comprometidas com a resolução do exercício e a metodologia Design Experiment 

permite redesenhar a atividade. Assim, resolvemos cancelar os demais exercícios 

e rever a tarefa para o último encontro.  

 
4.6 Quarto Encontro  

 

Na Atividade 6, pedimos aos alunos que, utilizando o ambiente CABRI 

3D, resolvessem os exercícios propostos para a construção e o estudo de 

imagens em perspectiva. Na descrição da atividade, aproveitamos para indicar as 

ferramentas que seriam utilizadas pelos alunos, pois nesse momento eles 

deveriam focar a atenção na resolução e propriedades necessárias para construir, 

a partir de figuras planas, imagens em Perspectiva Cavaleira, sem perderem 

tempo com as ferramentas que deveriam escolher.  

Algumas duplas resolveram os três primeiros exercícios com facilidade 

e verificaram se as propriedades solicitadas se mantinham para a imagem. 

O quarto exercício era para os alunos desenharem a imagem do cubo 

(um objeto tridimensional) em perspectiva cavaleira, neste exercício não demos 

indicações sobre a construção, os alunos deveriam utilizar suas experiências nos 

exercícios anteriores e aplicar na resolução deste desafio e explorar as diversas 

vistas. Todas as duplas cumpriram com a atividade no tempo esperado. 
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4.6.1 Atividade 6 – Perspectiva Cavaleira no CABRI 3D 
 

Objetivo: na Atividade 6, os alunos deverão resolver quatro exercícios. 

Nesta atividade, os alunos irão construir imagens em Perspectiva Cavaleira, 

observar e analisar suas propriedades. Nosso objetivo, nesta atividade, é, a partir 

da Perspectiva Cônica trabalhada na atividade de “Caixa Preta”, levar o aluno a 

enxergar as diferenças com a Perspectiva Paralela e as vantagens quando 

escolhemos mais especificamente a Perspectiva Cavaleira. 

 

Descrição da atividade: neste encontro, os alunos devem explorar e 

construir a representação plana de objetos bidimensionais e tridimensionais, para 

isso eles irão responder as questões propostas. As questões desta atividade 

foram baseadas em Bongiovanni (2006). Nas três primeiras figuras planas, as 

duplas devem construir a imagem em Perspectiva Cavaleira, utilizando a idéia dos 

raios do sol (retas paralelas). Para a quarta figura, eles receberão um arquivo com 

uma construção (caixa preta) e deverão montar, baseados na experiência 

anterior, a Perspectiva Cavaleira deste objeto.  

 

Atividade 6 – Perspectivas 
 

 No Cabri 3D: 

Exercício 1. 
 

 Nesta questão, ABCD é um quadrado que está contido no plano 

de base (horizontal) α. 

a) Usando a ferramenta “paralela”, crie uma reta paralela ao lado AB  

do quadrado; 

b) Com a ferramenta “perpendicular”, crie uma reta perpendicular à reta 

anteriormente criada, depois construa o plano β perpendicular ao plano α. 

c) Crie uma reta que passa pelo vértice B e cruza (secante) o plano β, 

não se esqueça de nomear o ponto B' no plano β; 
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d) Utilizando a ferramenta paralela, criar retas que passam pelos os 

três vértices A, C e D e sejam paralelas à reta BB'; 

e) Com a ferramenta “ponto de intersecção”, marcar os pontos A’, C’ e 

D’ no plano β. 

f)  Com a ferramenta “polígono”, construa o polígono A’B’C’D’ com os 

pontos obtidos no plano β; 

g) Usando a ferramenta “comprimento”, medir os lados do polígono 

criado, comparando com as medidas dos lados do quadrado ABCD; 

Descreva o que você observou: 

 

 

 

h) Manipule um dos vértices do quadrado e descreva o que foi 

observado; 

 

 

    Salve sua construção, nomeando o arquivo da seguinte forma: 

 

<nome dos alunos>_A6_E1 

  

Como pressuposto neste item, os alunos devem construir um 

quadrado, nomear seus vértices (ABCD), no plano de base e, a partir das 

instruções, construírem um plano beta, perpendicular ao plano de base, construir 

retas secantes a esse plano que passam pelos vértices do quadrado e são 

paralelas entre si e nomear os pontos de intersecção, obtendo um quadrilátero 

(A’B’C’D’). Ao final, os alunos devem identificar a imagem do quadrado em 

perspectiva, explorar as diferentes vistas, modificar a posição da primeira reta 

traçada e observar o que acontece com as demais retas e com a imagem no 

plano de projeção (plano beta). Estas tarefas devem ser executadas sem 

dificuldade. 
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Revendo a construção do aluno (T), dupla (D5), temos: 

 

Figura 72 – Imagem da dupla (D5) - Exercício 1 - Atividade 6 
 
 

 
Figura 73 - Imagem da dupla (D4) - Exercício 1 - Atividade 6 

 
No item g, temos como respostas, duplas (D5) e (D4), respectivamente: 

 

Que AB e A’B’ são sempre paralelos e que CD e C’D’ também.  

 

Nos observamos que o polígono do plano beta possui duas arestas C’B’ e A’D’ 

menores em relação a perspectiva normal. 
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No item h, as respostas foram, duplas (D5) e (D4), respectivamente: 

 

AB e CD sempre têm mesma medida A’B’ e C’D’ respectivamente. 

 

Houve uma movimentação onde as medidas do polígono aumentaram, enquanto 

o quadrado do plano alfa continuou com as mesmas medidas.  

 

Pelas construções podemos notar que as duplas (D4) e (D5) obtiveram 

sucesso. Mas ao contrário do que foi previsto, os alunos tiveram dificuldades em 

construir os planos perpendiculares. Acreditamos que esta construção dependia 

de conhecimentos prévios, como saber que planos podem ser determinados por 

retas perpendiculares. 

Quanto às observações, o aluno do (D5) percebeu que as medidas 

conservadas se referiam aos lados paralelos ao plano beta, a outra dupla não fez 

esta observação. 

Analisando as respostas dos demais grupos verificamos que eles 

perceberam que as medidas dos lados paralelos ao plano beta, quando 

projetados, permanecem em verdadeira grandeza.  

  
Exercício 2 

 Com a ferramenta “polígono regular”, um polígono no plano 

de base, repita os procedimentos efetuados no Exercício 1. 

 Salve sua construção, nomeando o arquivo da seguinte 

forma: 

< nome dos alunos>_A6_E2 

 

Pressupomos que os alunos irão resolver este exercício sem 

dificuldades, pois a seqüência de execução e as ferramentas que deverão ser 

utilizadas são as mesmas da questão anterior. Apenas pedimos que a dupla 

construa um polígono regular com mais de quatro lados. Esperamos que as 

duplas ao explorarem a imagem obtida, observem as propriedades da imagem em 
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relação ao polígono escolhido e comparem com a figura anterior, eles deverão 

observar que a propriedade da verdadeira grandeza se mantém para os lados 

paralelos ao plano beta. 

 

Seguem as imagens das duplas (D5) e (D4), respectivamente: 

 
 

         Figura 74 – Imagem da dupla (D5) - Exercício 2 - Atividade 6 
 

 
        
 Figura 75 - Imagem da dupla (D4) - Exercício 2 - Atividade 6 

 

Notamos que o aluno (T), da dupla (D5), desenvolveu a atividade 

conforme nossos pressupostos e, além disso, fez uso da ferramenta distância 

para medir os segmentos paralelos e verificar a propriedade da verdadeira 

grandeza, explorada em nossa segunda apresentação. 
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As meninas do (D4) também resolveram a atividade com sucesso e 

também as demais duplas. Vale comentar que uma das duplas optou por construir 

um polígono de onze lados mediram e identificaram corretamente a propriedade.  

 

Exercício 3 
 
 

 Construa um triângulo ABC, encontre o ponto médio M do lado 

AB .  

Agora, repetir o procedimento do Exercício 2, não se esqueça de incluir 

o ponto M’. 

 

 Salve sua construção, nomeando o arquivo da seguinte forma: 

< nome dos alunos>_A6_E3 

 

Como queremos levar os alunos a identificarem as propriedades da 

Perspectiva Cavaleira, temos como pressupostos neste item: os alunos, ao 

construírem o triângulo qualquer ABC, sem apresentar dificuldades, marcarão o 

ponto médio M e construirão a mediana AM . Esperamos também que eles 

identifiquem quais propriedades se conservam na imagem obtida no plano de 

projeção. Quanto à construção, pressupomos que eles não terão dificuldades, 

pois será a terceira perspectiva de uma figura plana.  
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Recuperando as imagens das duplas (D5) e (D4), respectivamente: 

 

 
      Figura 76 – Imagem da dupla (D5) - Exercício 3 - Atividade 6 

 
 
 

 
     Figura 77 - Imagem da dupla (D5) - Exercício 3 - Atividade 6 

 
Podemos verificar que o aluno do (D5) resolveu este exercício 

conforme nossos pressupostos e também verificou que a propriedade do ponto 

médio se conserva na imagem. O aluno resolveu as três primeiras questões com 

facilidade. Notamos que no (D4), as alunas não mediram os segmento BM  e 
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'' MB  para verificar se a medida se conserva, mas acreditamos que elas tenham 

concluído pela medida do lado AB  comparando com '' BA . Nos outros grupos 

observamos que o exercício foi resolvido com sucesso, apenas a dupla (D3) não 

cumpriu a tarefa conforme nossos pressupostos, pois, faltou localiza o ponto M’ e 

verificar os comprimentos.  

 

Exercício 4 
 

  Desafio: 

 Abra o arquivo cubo.cg3 e utilize o mesmo processo para a 

construção da perspectiva. 
 

 Salve sua construção nomeando o arquivo da seguinte forma: 

< nome dos alunos>_A6_E4 

 

 
Figura 78 – Exercício 4 - Atividade 6 

 

Este exercício foi planejado como uma “caixa preta”, ou seja, os alunos 

receberão um arquivo onde consta um cubo construído no plano de base. Os 

alunos devem utilizar seus conhecimentos e construir a Perspectiva Cavaleira 

deste objeto em um plano de projeção, procedendo como nos exercícios 
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anteriores. Temos como pressupostos que eles podem apresentar dificuldades na 

finalização da imagem em perspectiva, pois haverá oito pontos no plano beta que 

deverão dar origem a imagem do cubo. Acreditamos que seqüência dos pontos e 

a montagem dos quadriláteros podem confundir alguns alunos.  

 

Seguem as imagens das duplas (D5) e (D4), respectivamente: 

 

      Figura 79 – Imagem da dupla (D5) - Exercício 4 - Atividade 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 80 - Imagem da dupla (D5) - Exercício 4 - Atividade 6 
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Notamos que o aluno do (D5) fez sua construção sem problemas, 

resolvendo o desafio de construir a Perspectiva Cavaleira de um objeto 

tridimensional. Além disso, o aluno já faz uso da ferramenta “Mostrar/Esconder 

objetos” e tomou o cuidado de pontilhar as linhas de fundo da sua projeção, 

dando a noção de profundidade.  

O grupo (D4) resolveu o exercício conforme nossos pressupostos, a 

dupla apresentou dificuldades na finalização da imagem e não usou a ferramenta 

para esconder as retas. Quanto aos outros grupos todos resolveram conforme o 

previsto e, além disso, tiveram o cuidado de desenhar as arestas que não estão 

visíveis com linhas pontilhadas. 

Nosso desafio foi desenvolvido com sucesso e conforme previsto 

alguns grupos tiveram dificuldades na escolha da melhor ferramenta para unir os 

pontos da imagem e montar a Perspectiva Cavaleira do Cubo.  
 

No estudo das Perspectivas, vimos que elas estão divididas em 

Cônicas e Paralelas. A Perspectiva Paralela, também, é dividida em 

Perpendicular e Cavaleira. Nas construções anteriores, foram desenvolvidas 

imagens em Perspectiva Paralela Cavaleira, justifique: 

 

 

 

Seguem os comentários deixados pelas duas duplas analisadas. 

 
    Figura 81 – Comentário da dupla (D5) – Atividade 6 

 
     Figura 82 - Comentário da dupla (D4) – Atividade 6 
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Pelas respostas dos grupos (D4) e (D5), podemos observar que eles 

identificaram as retas paralelas, como característica da Perspectiva Cavaleira. 

Pelas respostas dadas pelos outros grupos, podemos notar também que eles 

relacionaram a Perspectiva Cônica ao ponto de fuga e a Perspectiva Cavaleira as 

retas paralelas.  

O aluno do (D5) depois de concluir suas atividades com sucesso 

comentou que havia entendido, porque o professor fazia sempre a representação 

do cubo pela lateral e pontilhava as arestas posteriores, para dar a noção de 

profundidade.  

Este comentário nos deixou satisfeitos com os resultados dos 

exercícios mesmo que algumas duplas não tenham aprofundado suas análises 

até o ponto esperado por nós.  

Terminada a atividade por todas as duplas, apresentamos a resposta 

do desafio (exercício 4), comentando sobre a representação feita por eles e 

lembrando como são as imagens do livro didático. Nosso objetivo era ressaltar a 

representação plana do objeto cubo (tridimensional) feita por eles como a mesma 

imagem que eles observam nos livros didáticos. 

 

Encerramento dos encontros 
 
Entregamos os certificados para todos os participantes e percebemos, 

em suas falas, que eles gostaram muito da oportunidade de trabalhar com o 

ambiente CABRI 3D. 

No próximo capítulo, apresentaremos as considerações finais do 

trabalho.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Iniciamos nossa pesquisa procurando investigar em que medida o 

ensino da perspectiva pode auxiliar o aluno a articular diferentes pontos de vista 

sobre um objeto geométrico tridimensional, e em que medida o CABRI 3D pode 

auxiliar os alunos a articularem entre a imagem real e suas representações.  

Na concepção de Parzysz (1989), os alunos não vêem no espaço, ou 

seja, basicamente não percebem uma situação espacial a partir de um desenho 

bidimensional, pois demonstram falta de conhecimento em noções básicas de 

perspectiva. A investigação da Perspectiva Cavaleira de Parzysz (1991) visou ao 

estudo de representações planas de figuras espaciais, e, para o autor, a escolha 

desta perspectiva facilita a representação de um objeto geométrico espacial 

diminuindo o conflito do aluno entre o que ele vê e o que sabe, porque este tipo 

de perspectiva conserva algumas propriedades do objeto original.  

Nesta investigação Parzysz (ibid.) utilizou a concepção básica que os 

alunos tinham sobre a sombra produzida por uma lâmpada, que é a perspectiva 

cônica, e, mediante situações apresentadas em seus experimentos, o autor 

chegou à perspectiva paralela, definida por ele como sombra do sol.  Após esta 

investigação Parzysz (ibid.) considerou que, o desenho em perspectiva paralela e 

especificamente em perspectiva cavaleira, pode ser uma ferramenta adequada 

para a aprendizagem da Geometria Espacial. 

Parzysz apresenta a necessidade de apresentar um momento histórico 

do surgimento da perspectiva e da mudança que ela provocou no modo de olhar 

os objetos.  

Em nossas leituras sobre a perspectiva observamos que após a 

antiguidade clássica, a forma de ver a realidade e o mundo se modificam. No 

Renascimento Italiano, o pintor Giotto (1266-1337) é citado como o primeiro 

artista que se incomodou com as representações planas de imagens do cotidiano, 

mesmo que intuitivamente, tenha utilizado a perspectiva em suas pinturas. A 

técnica da representação geométrica tem sua gênese em Brunelleschi (1277-
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1446), famoso arquiteto e desenhista, que planejou a famosa cúpula da Catedral 

de Firenze, usando fatores básicos da arquitetura, como a vista em planta, a vista 

em alçado frontal e a vista em perfil e Alberti (1404-1472) sintetizou o que fora 

descoberto por Brunelleschi. Segundo Parramón (1988), a técnica estruturada por 

Brunelleschi o levou a determinar um ponto de vista principal, mais conhecido 

como ponto de fuga. 

A perspectiva desenvolveu tratados, instrumentos de pesquisa e 

manuais, próximos àqueles conhecidos por nós e presentes nas gravuras Dürer 

que mostram os estudos desenvolvidos por ele. 

A partir dos séculos XVII e XVIII, arquitetos militares elaboraram 

tratados para construção de fortificações que permitiam observar imagens em 

perspectiva, as quais conservam o paralelismo das retas, forma e dimensões. 

Estas representações fornecem uma visão do alto como um ponto de vista de 

cavaleiro da época. Este tipo de representação utilizada nos tratados militares, 

segundo alguns pode ter dado origem ao nome de perspectiva Militar ou 

Cavaleira.  

Para responder a nossas questões de pesquisa, buscamos atividades 

para sensibilizar o olhar dos alunos e no primeiro encontro foram apresentados 

alguns aspectos da história da Perspectiva a partir das obras dos arquitetos e 

pintores Renascentistas, até imagens de nosso dia-a-dia. Na ocasião, os alunos 

puderam observar através dessas obras de arte, fotos atuais e desenhos 

arquitetônicos que apontam para a evolução e utilização da técnica da 

Perspectiva na atualidade.  

A metodologia Design Experiment utilizada nos permitiu redesenhar 

atividades e encontros com o objetivo de atender as necessidades do nosso 

estudo e dos alunos envolvidos. Na seqüência, os alunos resolveram atividades 

com papel e lápis, procurando o ponto de fuga em quadros e fotos, com o objetivo 

de refinar seu olhar sobre as imagens que representam objetos tridimensionais. 

Para aplicação das atividades dividimos a turma em cinco duplas, dentre as quais, 

escolhemos analisar apenas duas delas as quais denominamos de D4 e D5. 

No segundo encontro, nas atividades que envolvem a análise de 

figuras prontas, baseadas no estudo de Parzysz (1991) com o recurso do Plug-in 

do CABRI 3D no documento do Word e a construção de imagens em perspectiva. 
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Os alunos observaram e analisaram desenhos que contêm convenções implícitas, 

como por exemplo, um ponto fora do plano determinado pelo quadrilátero é um 

ponto que não está contido no mesmo plano. Concordamos com Parzysz, quando 

afirma que essas convenções podem beneficiar a revelação de concepções 

errôneas, caso elas não sejam dominadas pelos alunos.  

Identificamos a dificuldade em elaborar e interpretar a representação 

de objetos tridimensionais no plano. A atividade de exploração com a ferramenta 

do Plug-in explicitou tal dificuldade. 

 Após trabalhar com o ambiente computacional CABRI 3D, 

acreditarmos que ele pode auxiliar o aluno em seu aprendizado de Geometria 

Espacial, no que se refere a tentar viabilizar a técnica da Perspectiva Cavaleira e 

sua aplicabilidade. Nas atividades de familiarização com o ambiente, os alunos 

interagiram com as ferramentas que foram necessárias nas experimentações. 

O objetivo dos seguintes encontros foi explorar a construção de 

diferentes Perspectivas (Cônica e Cavaleira) utilizando diferentes instrumentos 

(lápis e papel, software), provocando diferentes pontos de vista do observador 

sobre um mesmo objeto e fazendo com que ele amplie e refine seu olhar. 

No terceiro encontro foram apresentados aos alunos diferentes casos 

de perspectiva, suas propriedades e foram dados exemplos de aplicações com 

Perspectiva Cônica e Cavaleira. Em seguida, os alunos trabalharam com uma 

atividade baseada na perspectiva cônica, utilizando novamente o lápis e papel, e 

desenharam diferentes vistas de um cubo.  

Ainda neste encontro, buscamos estimular a investigação dos alunos 

no ambiente computacional, que trazia um objeto pronto (caixa preta). O arquivo 

recebido por eles continha um cubo com sua sombra projetada no plano de base 

e um ponto P localizado acima do objeto, no espaço. Atingimos nosso objetivo 

que era desafiar os alunos a identificarem a função do ponto P (ponto de fuga) e, 

construir outro objeto com as mesmas propriedades. Acreditamos que as 

dificuldades encontradas na construção, devem-se a eles não terem se 

apropriado das propriedades necessárias para construir este objeto. 

No último encontro, as questões focavam o estudo da construção em 

Perspectiva Cavaleira. Ressaltamos que no transcurso das atividades os alunos 
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observaram a propriedade de conservação da verdadeira grandeza e dos pontos 

médios. 

Destacamos a importância do último exercício deste encontro no qual 

as duplas deveriam encontrar pontos no plano de projeção e reconhecer que eles 

formam a imagem do cubo em Perspectiva Cavaleira. 

Neste exercício, os alunos encerram suas explorações e constroem a 

partir de um objeto tridimensional (cubo) uma imagem bidimensional. Para 

enfatizar arestas escondidas ou a perspectiva, algumas duplas tiveram o cuidado 

de construir linhas pontilhadas, reforçando as convenções que foram citadas por 

Parzysz. 

Consideramos que no decorrer desta atividade os alunos foram se 

liberando da necessidade de medir os segmentos de suas construções e 

passaram apenas a confirmar a propriedade da verdadeira grandeza. Isto significa 

que eles foram se apropriando das propriedades desta perspectiva. 

Salientamos ser pertinente chamar a atenção para problemas que 

podem acontecer aos usuários da tecnologia no ensino, visto que o equipamento 

ficou aquém das necessidades de memória exigidas pelo software, o que 

comprometeu as atividades de algumas duplas.  

Acreditamos que as atividades atenderam aos objetivos propostos 

apresentando a perspectiva aos alunos e fazendo com que eles mudassem ou 

articulassem diferentes pontos de vista, tanto no ambiente do lápis e papel ou no 

ambiente de geometria dinâmica.  

O Cabri 3D contribuiu com os alunos na exploração das 

representações, ao fazer com que eles articulassem entre a imagem dos objetos 

e suas representações. 

Esperamos que nossa pesquisa possa contribuir para a Educação 

Matemática e incentivar outras pesquisas que visam a sensibilizar o olhar para a 

representação de objetos tridimensionais. Ressaltamos o quanto foi gratificante 

desenvolver este trabalho e propiciar aos alunos esta experiência.  
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Anexo A – Atividade 2 
 

Caros participantes,  
 
O seguinte questionário diagnóstico tem como objetivo levantar 

informações referentes seus conhecimentos de Ponto de Fuga e Perspectiva. Os 
dados coletados através deste instrumento serão utilizados unicamente para fins 
de pesquisa, sendo garantido o sigilo da identidade dos participantes. 
Agradecemos desde já sua colaboração! 

 
Atividade 2 
Observando figura abaixo, identificamos a partir de retas o ponto de 

fuga: 
 

 foto A 
 

Agora procure fazer o mesmo estudo, com as imagens abaixo, trace as 
linhas e obtenha o(s) ponto(s) de fuga se ele(s) existir(em):  
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foto 01  
 

 

 
 

 foto 02 
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 foto 03 
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 foto 04 

 
 

 
 

 foto 05 
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 foto 06 

 
 
 
WEBGRAFIA: 

 
Foto A: ronaldobella.vilabol.uol.com.br/botaodesenho1..., acesso  em 28/04/2008. 
Foto 01: lobices.blogs.sapo.pt/2004/05/,  acesso  em 28/04/2008. 
Foto 02: O mestiço (Cândido Portinari), www.culturabrasil.org/portinari.htm, 
acessado em 28/04/2008. 
Fotos 03 e 04: www.canalfoto.org/galeria/comentarios/u_id/1031/, acesso em 
28/04/2008. 
Fotos 05 e 06: www.jaegercarpeggiani.arq.br/Maquetes.htm, acesso em 
28/04/2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ronaldobella.vilabol.uol.com.br/botaodesenho123.html
http://lobices.blogs.sapo.pt/2004/05/
http://www.culturabrasil.org/portinari.htm
http://www.canalfoto.org/galeria/comentarios/u_id/1031/
http://www.jaegercarpeggiani.arq.br/Maquetes.htm
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Anexo B - Atividade 1 (arquivo do Word) 
 
Parte A  

Observe atentamente cada uma das figuras abaixo. 

Responda, para cada figura, o que você está observando e o que você 

pode afirmar dentro de seus conhecimentos de Geometria. 

 
1) 
 

 

 

 

 

  

 

 

2) 
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3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 
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5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



168 
 

Parte B: Figuras Dinâmicas – uso do Plug-in 
 
Vamos movimentar as figuras, para isso: 
- clique com o botão direito do mouse sobre a figura escolhida 
- escolha o item do menu (Objeto Cabri3ActiveDoc) 
- escolha agora com o botão esquerdo, o item (Manipulação) 
- volte para a figura e com o botão direito do mouse (pressionado) você pode 
movimentá-la 
Faça o mesmo para todas as figuras e responda o que você está observando e o 
que se pode afirmar após a movimentação. 

 

1) 

 

 

 

 

 

  

 

 

2)  
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3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 
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5) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

6) 
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Parte C 
 

Após suas observações com papel e lápis, e suas explorações com o 

plug-in do Cabri 3D, gostaríamos de convidá-lo a analisar os objetos abaixo, 

primeiramente na sua forma estática e responder o que você vê em cada um 

deles.  Depois, utilizando o recurso do plug-in, volte a explorar cada objeto, na 

forma dinâmica e responda: O que é possível afirmar sobre cada objeto abaixo? 

Justifique sua resposta. 

 

 

 

1) 
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2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 
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Anexo C – Atividade 4 

 
FAMILIARIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO CABRI 3D 

Atividade 4. Explorando algumas ferramentas 

  Agora no início, você pode usar as funções: 

  “Ajuda de ferramentas” (F1): fornece informações sobre como construir 

um determinado objeto; 

  “Desfazer” (CTRL+Z): desfaz a última operação realizada. 

 “Mudar de vista”: a partir do botão direito do mouse; 

 “F8” janela que tem as opções de rotação do plano, objetos escondidos 

e altera a cor do fundo de tela; 

 

 No CABRI 3D: 

 
Exercício 1 
 

Ao abrir o software CABRI 3D, você verá na sua tela um plano cinza 

chamado plano de base, 

• Toda vez que um ponto for criado na parte cinza da tela, ele 

pertencerá ao plano de base, 

• Se o ponto for criado na parte branca da tela, ele também pertencerá 

ao plano de base, no entanto, ele poderá não pertencer a esse plano desde que 

se movimente o ponto para cima ou para baixo mantendo pressionada a tecla 

shift, 

 Crie pontos no plano e fora dele. A seguir nomeie cada um. 

Utilizando os pontos, crie uma reta no plano, uma reta secante ao plano e uma 

reta perpendicular ao plano. Não se esqueça de nomear as retas. 

  Salve sua construção nomeando o arquivo da seguinte forma:  

    <nome dos alunos>_A4_E1 
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Exercício 2. 

  Construa um cubo. 

Para isso, ative a opção cubo. Clicar 3 vezes sobre o plano. O primeiro clique 

indicará o plano em que a face do cubo será criada. O segundo clique indicará o 

centro da face do cubo apoiada no plano. O terceiro clique indicará o vértice da 

face contida no plano.A seguir clicar com o botão direito sobre o cubo e procure a 

opção estilo de superfície. Opte por vazio. Para visualizar o cubo sob diversos 

pontos de vista, clique sobre o plano de base com o botão direito mantendo-o 

pressionado. 

  Quando desejar, você pode modificar o estilo dos objetos (cor, 

espessura, preenchimento, esconder/mostrar, etc.) selecionando o objeto com o 

botão direito do mouse. 

 
 Salve sua construção nomeando o arquivo da seguinte forma: 

 <nome dos alunos>_A4_E2 

 
Exercício 3. 

a. Construa um segmento AB  no plano horizontal de referência. 

b. Construa outro segmento CD  que intercepte o plano horizontal de 

referência em um único ponto. 

c. E outro segmento EF que seja paralelo ao plano de base. Depois, 

com a ferramenta “Ponto médio” construa os pontos médios de cada 

segmento. 

d. Una os pontos médios dos segmentos. Que polígono obtém-se? 

e. Determine o plano que contém esse polígono e a sua intersecção 

com o plano horizontal de referência. Com o mouse, movimente os 

objetos e modifique a vista (botão direito). 

f. Construa outro polígono no plano construído. 

 Salve sua construção nomeando o arquivo da seguinte forma: 

< nome dos alunos>_A4_E3 
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Exercício 4 

  Crie dois planos α e β, respectivamente, um paralelo e outro 

perpendicular ao plano dado. Utilize os recursos para nomear e 

alterar as cores de cada plano. 

 

  Salve sua construção nomeando o arquivo da seguinte forma: 

< nome dos alunos>_A4_E4 

 
 

Obrigada pela sua participação e até o nosso próximo encontro!! 
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Anexo D – Atividade 3 

 
1. Construa, a partir da linha do horizonte e do quadrado ABCD abaixo, um 

cubo em perspectiva. Utilize apenas um ponto de fuga. 

 

 

LH

A B

C D  
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2. A seguir, construa um cubo em perspectiva, mas agora vocês devem 

utilizar dois pontos de fuga. Fazer um estudo do que ocorre com o objeto, 

quanto movimentamos o segmento AB  para cima e para baixo da linha do 

horizonte. 

 

 

 

 

LH

A

B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Deixe aqui seus comentários sobre esta atividade. Obrigada!!! 
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Anexo D – Atividade 5 

 
Atividade 5 - Perspectivas 

  Lembre-se, você pode usar as funções: 

 “Esconder/Mostrar”: sempre que for desconsiderar a construção ou 

então se ela for uma construção auxiliar. 

 “Ajuda de ferramentas” (F1): fornece informações sobre como construir 

um determinado objeto; 

  “Desfazer” (CTRL+Z): desfaz a última operação realizada. 

 “Mudar de vista”: a partir do botão direito do mouse; 

 “F8” janela que tem as opções de rotação do plano, objetos escondidos 

e altera a cor do fundo de tela; 

 

 No Cabri 3D: 

Exercício 1 
 Na pasta professor_Cabri, copiar o arquivo caixa_preta. 

a. Movimente o ponto P, veja o que ocorre com a figura.  

b. Utilize a ferramenta “Documento” e escolha “Nova vista texto”, utilize a 

caixa para descrever a função do ponto P. 

c. Agora é a sua vez, reproduza esta construção. 

 Salve sua construção nomeando o arquivo da seguinte forma: 

<nome dos alunos>_A5_E1. 
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Exercício 2. 

 Nesta questão, ABCD é um quadrado que está contido no plano 

horizontal α e tem o lado AB  paralelo ao plano β; 

crie dois planos α e β perpendiculares entre si.          

 
Lembre-se que um plano é formado por 
duas retas paralelas, duas retas  
perpendiculares ou três pontos não  
colineares. 

 

 

a. Crie uma reta que passa pelo vértice B e é secante ao plano β, não 

se esqueça de nomear o ponto B’ no plano β; 

b. Utilizando a ferramenta paralela, criar retas que passam pelos os 

três vértices A, C e D e sejam paralelas à reta BB’; 

c. Construir um polígono com os pontos obtidos no plano β; 

d. Investigar seus lados, comparando com o polígono ABCD; 

e. Criar caixa de texto para descrever o que observou; 

f. Movimentar o ponto B, descrever o que foi observado com esta 

movimentação; 

g. Lembrando do estudo das perspectivas, qual delas se encaixa nesta 

construção? 

 Salve sua construção nomeando o arquivo da seguinte forma: 

 <nome dos alunos>_A5_E2 
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Exercício 3 

 Crie agora seu polígono, com mais de quatro lados, repita os 

procedimentos efetuados no Exercício 2, descreva o que ocorre neste 

caso. 

 

 

 
 Salve sua construção, nomeando o arquivo da seguinte forma: 

< nome dos alunos>_A5_E3 

 
 
 
Exercício 4 

  Construa um triângulo eqüilátero ABC, encontre o ponto médio M do lado 

AB .  Construa a mediana AM . 

 Agora , repetir o procedimento do Exercício 2, não esqueça de incluir o 

ponto M e traçar o segmento '' MA  

 Salve sua construção nomeando o arquivo da seguinte forma: 

< nome dos alunos>_A5_E4 

Explique:  
Quais propriedades você pode observar nesta construção? O que você pode 

afirmar quanto ao segmento '' MA  em relação ao triângulo A’B’C’? E se 

compararmos com o triângulo ABC? 

 
 
 

Obrigada pela sua participação e até o nosso próximo encontro!! 
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Anexo F – Atividade 6 

 No Cabri 3D:  Exercício 1. 

 Nesta questão, ABCD é um quadrado que está contido no plano de base 

(horizontal) α. 

i) Usando a ferramenta “paralela”, crie uma reta paralela ao lado AB do 

quadrado; 

j) Com a ferramenta “perpendicular”, crie uma reta perpendicular à reta 

anteriormente criada, depois construa o plano β perpendicular ao plano α. 

k) Crie uma reta que passa pelo vértice B e cruza (secante) o plano β, não se 

esqueça de nomear o ponto B’ no plano β; 

l) Utilizando a ferramenta paralela, criar retas que passam pelos os três 

vértices A, C e D e sejam paralelas à reta 'BB ; 

m) Com a ferramenta “ponto de intersecção”, marcar os pontos A’, C’ e D’ no 

plano β. 

n)  Com a ferramenta “polígono”, construa o polígono A’B’C’D’ com os pontos 

obtidos no plano β; 

o) Usando a ferramenta “comprimento”, medir os lados do polígono criado, 

comparando com as medidas dos lados do quadrado ABCD; 

Descreva o que você observou: 

 
p) Manipule um dos vértices do quadrado e descreva o que foi observado; 

 

 Salve sua construção nomeando o arquivo da seguinte forma: 

      <nome dos alunos>_A6_E1 
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Exercício 2 
 

 Com a ferramenta “polígono regular” um polígono no plano de base, repita 

os procedimentos efetuados no Exercício 1. 

 Salve sua construção nomeando o arquivo da seguinte forma: 

< nome dos alunos>_A6_E2 

 
Exercício 3 

  Construa um triângulo ABC, encontre o ponto médio M do lado AB.   

 Agora, repetir o procedimento do Exercício 2, não esqueça de incluir o 

ponto M’. 

 Salve sua construção nomeando o arquivo da seguinte forma: 

< nome dos alunos>_A6_E3 
 

Exercício 4 

  Desafio: 

 Abra o arquivo cubo.cg3 e utilize o mesmo processo para a construção da 

perspectiva.  

 Salve sua construção nomeando o arquivo da seguinte forma: 

< nome dos alunos>_A6_E4 
 

No estudo das Perspectivas, vimos que elas estão divididas em Cônicas e 

Paralelas. A Perspectiva Paralela, também, é em Perpendicular e Cavaleira. 

Nas construções anteriores, foram desenvolvidas imagens em Perspectiva 

Paralela Cavaleira, justifique: 

 

 

Obrigada pela sua participação!! 
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Anexo G 

 

 
 

Convite 
 

Convidamos todos os interessados em explorar a Geometria Espacial 
utilizando o software Cabri 3D. Os encontros oferecerão a oportunidade de rever 
conceitos de Geometria Espacial, por meio de atividades  no computador. 

Informamos que serão quatro encontros consecutivos, no horário das 
13h30 às 15h30, todas as quartas feiras, a partir do dia 07/05. Caso se faça 
necessário e de acordo com a turma poderemos marcar mais encontros. 

Pedimos a gentileza de confirmar sua presença, assumindo o compromisso 
de participar efetivamente de todos os encontros. 

Aproveitamos para agradecer a gentileza do Colégio xxxxxxxxx em nos 
oferecer o espaço e equipamentos necessários para a realização destes 
encontros. 

 
Sem mais, agradeço pela sua disposição. 

 
 

Adriana Maria Cozzolino  
Professora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

Anexo H 

 
 

 
Autorização 

 
Eu, ______________________________________________, 

autorizo meu (minha) filho(a) 
________________________________________, aluno(a) da ____ 
série ___ do Ensino Médio a participar dos encontros, que se 
realizarão a partir de 07/05, das 13h30 às 15h30, na sala de 
informática do Colégio xxxxxxxxxxx, sob a orientação da Professora 
Adriana Maria Cozzolino. 

 
Data ____/____/2008.  

 
 

 _____________________________ 
     Assinatura do responsável 
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Anexo I 
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