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RESUMO 

A presente monografia aborda algumas das principais dificuldades observadas em cursos 

teóricos tradicionais de Geometria Espacial, que se referem à exigência de habilidades de 

visualização espacial abstrata de objetos tridimensionais, raciocínio espacial e a necessidade 

de utilizar novos recursos tecnológicos educacionais para incrementar metodologias de 

ensino. Tem como objetivo principal mostrar um método dinâmico de trabalhar com os 

sólidos geométricos e visualizá-los em estéreo, por meio de óculos anaglíficos. Estudos 

apontam para o potencial de sistemas digitais de visualização estereoscópica, como 

ferramentas de ensino, usadas para aprimorar o desenvolvimento do raciocínio espacial de 

alunos.  Fundamentando-se na teoria de Van Hiele, procuramos explorar as maneiras pelas 

quais os sólidos geométricos podem ser trabalhados de maneira adequada e estimulante para 

os alunos imersos em tecnologias acessíveis e disponíveis do século 21. É feita uma breve 

análise de verificação do grande potencial de utilização do GeoGebra como dispositivo 

facilitador no processo de ensino-aprendizagem de Geometria, em especial dos sólidos 

geométricos, tanto na realidade da sala de aula presencial quanto na atual conjuntura das 

aulas remotas em função da pandemia do Coronavírus. O trabalho propõe um novo método 

computacional com visualização estereoscópica, usando óculos anaglíficos, cuja perspectiva 

axonométrica cilíndrica ortogonal binocular é obtida a partir das projeções ortogonais do 

objeto, utilizando o software GeoGebra 2D. Ao fim do trabalho, faremos uma breve 

comparação entre o método proposto de visualização estereoscópica com aquele do 

GeoGebra 3D, de modo a evidenciar as diferenças de metodologia e das figuras geradas pelos 

dois métodos. 

 

Palavras-Chave: Geometria Espacial, Computação Gráfica, GeoGebra, Estéreo, Perspectiva 

Axonométrica Ortogonal. 

ABSTRACT 

This monograph addresses some of the main difficulties observed in Spatial Geometry 

traditional theoretical courses, which refer of three-dimensional objects abstract, spatial 

visualization skills requirement, spatial reasoning and the need to use new educational 

technological resources to increase teaching methodologies. Its main objective is to show 

geometric solids, dynamic working method, viewing them in stereo, through anaglyphic 

glasses. Studies point to digital stereoscopic visualization systems potential, as a teaching 

tool, used to improve the students' spatial reasoning development. Basing on Van Hiele's 

theory, we seek to explore the ways in which geometric solids can be worked, in an 

appropriate and stimulating way for students immersed in accessible and affordable 21st 

century technologies. A brief analysis is made to verify the great potential of using GeoGebra 

as a facilitating device in Geometry teaching-learning process, especially geometric solids, 

both in the reality of the presential classroom and in the current situation of remote classes 

due to the Coronavirus pandemic. The work proposes a new stereoscopic visualization 

computational method, wearing anaglyphic glasses, whose binocular orthogonal cylindrical 

axonometric perspective is obtained from the object orthogonal projections, in GeoGebra 2D 

software. At the end of the work, we will do a brief comparison between the proposed 



 

stereoscopic visualization method with that of GeoGebra 3D, in order to highlight the 

methodology differences and the two methods figures generated. 

 

Key-Words: Spatial Geometry, Graphics Computer, GeoGebra, Stereo, Orthogonal 

Axonometric Perspective 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Quadro 1.1 – Níveis do pensamento geométrico ________________________________________________ 14 
Quadro 1.2 – Fases didáticas do modelo de Van Hiele ___________________________________________ 17 
Figura 2.1 – Poliedros de Platão. ____________________________________________________________ 23 
Figura 4.1 – Projeções em estéreo com paralaxes positiva (à esquerda), nula (ao centro) e negativa (à direita)

 _______________________________________________________________________________________ 29 
Figura 4.2 – Projeções P1 e P2, de um ponto P, no plano horizontal de acordo com as posições dos olhos 

esquerdo (le) e direito (re). _________________________________________________________________ 29 
Figura 4.3 –Projeções da reta PQ perpendicular ao plano horizontal sobre este plano (tela virtual ou plano de 

projeção) em relação aos olhos esquerdo (le) e direito (re). _______________________________________ 30 
Figura 4.4 – Óculos anaglíficos, lente azul / ciano corresponde ao olho esquerdo (le) e a lente vermelha ao 

olho direito (re). _________________________________________________________________________ 31 
Figura 4.5 – Imagem monocular (à esquerda) e anaglífica estéreo (à direita). ________________________ 31 
Figura 4.6 – Imagem anaglífica projetada em sala de aula._______________________________________ 31 
Figura 4.7 – Imagem capturada pela lente esquerda de um cubo feito de canudos. ____________________ 32 
Figura 4.8 – Imagem capturada pela lente direita de um cubo feito de canudos. ______________________ 32 
Figura 4.9 – Imagem estéreo anaglífica resultante da combinação das duas fotos anteriores. ___________ 32 
Figura 4.10 – Imagem estéreo anaglífica de um tetraedro feito de canudos.__________________________ 33 
Figura 4.11 – Imagem estéreo anaglífica de um octaedro feito de canudos. __________________________ 33 
Figura 4.12 – Plano de projeção pp (esquerda) e o referencial do olho do observador (direita). __________ 34 
Figura 4.13 – Parâmetros da janela (esquerda) e transporte do observador para o infinito (direita). ______ 35 
Figura 5.1 –  Elementos das projeções cônica (à esquerda) e cilíndrica oblíqua (à direita). _____________ 37 
Figura 5.2 –  Elementos da projeção cilíndrica ortogonal. ________________________________________ 37 
Figura 5.3 –  Graduação dos eixos em perspectiva pelo método da projeção cilíndrica ortogonal. ________ 38 
Figura 5.4 –  Projeções mongeanas de um sólido (à esquerda) e sua correspondente isometria (à direita). _ 39 
Figura 5.5 –  Os dois triângulos axonométricos utilizados no método  (à esquerda) e a vista anaglífica em 

estéreo do hexaedro e do avião F-117 (à direita). _______________________________________________ 40 
Figura 5.6 – Formação da perspectiva axonométrica cilíndrica ortogonal do avião F-117. _____________ 40 
Figura 6.1 – F-117 Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). ________________ 42 
Figura 6.2 – Tetraedro Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). ____________ 43 
Figura 6.3 – Hexaedro Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). ____________ 43 
Figura 6.4 – Octaedro Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). _____________ 43 
Figura 6.5 – Dodecaedro Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). ___________ 44 
Figura 6.6 – Icosaedro Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). ____________ 44 
Figura 6.7 – Cubo Truncado Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). ________ 44 
Figura 6.8 – Cuboctaedro Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). __________ 45 
Figura 6.9 – Cuboctaedro Truncado Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita.). _ 45 
Figura 6.10 – Dodecaedro Truncado Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). _ 45 
Figura 6.11 – Icosaedro Truncado Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). ___ 46 
Figura 6.12 – Icosidodecaedro Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). ______ 46 
Figura 6.13 – Icosidodecaedro Truncado Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita).

 _______________________________________________________________________________________ 46 
Figura 6.14 – Octaedro Truncado Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). ___ 47 
Figura 6.15 – Rombicosidodecaedro Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). __ 47 
Figura 6.16 – Rombicuboctaedro Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). ____ 47 
Figura 6.17 – Tetraedro Truncado Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). ___ 48 
Figura 6.18 – Cubo Snub Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). __________ 48 
Figura 6.19 – Dodecaedro Snub Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). _____ 48 
Figura 7.1 – Diagrama de respostas às perguntas 1 e 2 dos alunos entrevistados da classe 1. ____________ 50 
Figura 7.2 – Diagrama de notas finais comparando os desempenhos dos alunos entre os segundos semestres 

dos anos de 2012 e 2014. __________________________________________________________________ 50 
  



 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 11 
CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA - A TEORIA DE VAN HIELE ......... 13 

OS NÍVEIS DO PENSAMENTO GEOMÉTRICO DO MODELO DE VAN HIELE............................. 14 
Nível Zero (ou Visualização ou Reconhecimento) .................................................................................... 14 
Nível Um (ou Análise) ................................................................................................................................. 14 
Nível Dois (ou Dedução Informal ou Ordenação) ..................................................................................... 15 
Nível Três (ou Dedução Formal) ................................................................................................................ 15 
Nível Quatro (ou Rigor) .............................................................................................................................. 16 

PROPRIEDADES DO MODELO DE VAN HIELE. ........................................................................... 16 
METODOLOGIA DE DIDÁTICA DE VAN HIELE. ............................................................................ 17 

Fase 1 (Questionamento ou Informação): ................................................................................................. 17 
Fase 2 (Orientação Direta): ........................................................................................................................ 18 
Fase 3 (Explicitação): .................................................................................................................................. 18 
Fase 4 (Orientação Livre): .......................................................................................................................... 18 
Fase 5 (Integração ou Fechamento): .......................................................................................................... 18 

CAPÍTULO 2 – O PERFIL DO ALUNO DO SÉCULO 21 E A REALIDADE DO 
ENSINO DE GEOMETRIA NAS ESCOLAS ANTES E DURANTE A PANDEMIA. .. 19 

A DIFICULDADE DE ENSINAR GEOMETRIA ATRAVÉS DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL
 .......................................................................................................................................................... 20 

Diferenças entre Ensino Remoto Emergencial e Ensino à Distância ...................................................... 20 
A METODOLOGIA DIDÁTICA DE VAN HIELE COM AUXÍLIO DA GEOMETRIA DINÂMICA. ....... 22 

CAPÍTULO 3 – O SOFTWARE GEOGEBRA ........................................................... 25 
VANTAGENS COMO FERRAMENTAS EDUCACIONAL E PESQUISA ......................................... 26 

CAPÍTULO 4 – REALIDADE VIRTUAL UTILIZANDO VISÃO ESTEREOSCÓPICA
 .................................................................................................................................. 28 

VISUALIZAÇÃO EM PERSPECTIVA PELO MÉTODO MATRICIAL DE COORDENADAS 
HOMOGÊNEAS ................................................................................................................................ 33 

CAPÍTULO 5 – O MÉTODO PROPOSTO DE VISUALIZAÇÃO ESTEREOSCÓPICA 
COM AUXÍLIO DO GEOGEBRA 2D ......................................................................... 36 

O MÉTODO DA PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA CILÍNDRICA ORTOGONAL .......................... 36 
CAPÍTULO 6 – O MÉTODO PROPOSTO COMPARADO AO GEOGEBRA 3D ...... 42 

UM MODELO DO AVIÃO F-117. ...................................................................................................... 42 
OS CINCO SÓLIDOS DE PLATÃO. ................................................................................................. 43 
OS TREZE SÓLIDOS DE ARQUIMEDES ........................................................................................ 44 

CAPÍTULO 7 – RESULTADOS ................................................................................ 49 
RESULTADOS EDUCACIONAIS ..................................................................................................... 49 
RESULTADOS TECNOLÓGICOS .................................................................................................... 51 

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS ....................................................... 52 
CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 53 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 54 
 

  



11 

 

INTRODUÇÃO 
 

A realidade do século 21 trouxe a necessidade de novas formas de ensinar, visto que 

os alunos estão imersos em um mundo cheio de tecnologias libertadoras que possibilitam 

realizar várias tarefas com muito mais rapidez e simplicidade.  

A aula tradicional, puramente expositiva e com exercícios mecânicos e trabalhosos, 

precisa ser repensada de modo que a sala de aula se torne um lugar prazeroso para o 

desenvolvimento e trocas de conhecimento. Por essa razão, novas propostas pedagógicas de 

ensino vêm sendo fruto de pesquisa para que o aprendizado de Matemática se torne mais 

significativo e acessível para os alunos. 

Em função da pandemia do Coronavírus, atualmente a grande maioria dos 

professores trabalha em regime remoto por meio da internet e utiliza plataformas digitais para 

dar suporte aos seus alunos. Grande parte do trabalho remoto apoiou-se na expertise do ensino 

à distância (EAD) para poder organizar uma forma adequada de ensinar remotamente.  

A história do ensino à distância é antiga e progrediu muito ao longo dos anos com a 

evolução tecnológica dos meios de comunicação como a internet e os aparelhos eletrônicos e, 

hoje, temos plataformas de ensino robustas como o MOODLE que ofertam cursos diversos à 

distância, inclusive no nível de graduação universitária com a mesma qualidade dos cursos 

presenciais em lugares afastados das universidades, conforme temos o CEDERJ como 

exemplo de sucesso ao longo de seus mais de 20 anos de existência. 

Nesse sentido, a utilização das tecnologias acessíveis na sala de aula, seja ela 

presencial ou virtual, tornou-se importante para alunos e professores e tem por objetivo inovar 

essa maneira tradicional de ensino por meio de atividades condizentes com o perfil do aluno 

do século 21 e que promovam o aprimoramento de conceitos aprendidos ou o aprendizado de 

novos assuntos matemáticos. 

Na presente monografia prentendemos abordar como tema de trabalho os sólidos 

geométricos, visto que se trata de um assunto delicado em razão de muitos alunos 

apresentarem dificuldade de visualizar espacialmente como tais sólidos estão organizados. 

A visualização de sólidos geométricos e a percepção de suas propriedades intrínsecas 

dependem do nível do pensamento geométrico, que é definido na teoria de Van Hiele, e no 

qual o aluno se encontra. Na referida teoria, os níveis do pensamento geométrico são 

sequenciais e não são transponíveis sem que o aluno passe por cada um dos estágios.  

Da leitura de Lima, et al.(2018) e em razão de nossa própria experiência, sabemos 

que vários alunos apresentam certas deficiências para trabalhar com figuras geométricas mais 
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elaboradas. Essas dificuldades que são provenientes desde séries anteriores, dificultam ou 

inviabilizam a continuação do aprendizado nas séries posteriores e precisam ser corrigidas no 

momento em que o professor percebe que os alunos enfrentam uma dificuldade acentuada em 

tarefas que são totalmente adequadas à série ao qual o aluno pertence.  

É sabido que em trabalhos com sólidos, o ideal é que cada aluno manuseie um 

modelo físico em menor escala, para que possa observar o sólido mais atentamente. Por outro 

lado, o contexto da pandemia do Coronavírus fez com os professores passassem a dar aula de 

forma remota, o que inviabiliza a utilização de tais modelos físicos.  

Assim, o que antes tínhamos como um ideal da possibilidade de inovação da aula 

tradicional, agora temos a real necessidade de uma solução eficaz que viabilize o trabalho 

remoto e adequado, com sólidos geométricos. 

Com o intuito de prover alternativas de aulas remotas mais atrativas para os alunos e 

que sejam adequadas para o trabalho com sólidos geométricos, apresentamos o trabalho com 

sólidos desenvolvido no software GeoGebra, de modo a estimular o aproveitamento dessa 

ferramenta dinâmica que é própria para o ensino de Geometria. 

A escolha deste software, que é gratuito, está em consonância com as orientações de 

documentos oficiais como a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), assim como resultados obtidos por 

pesquisadores da área de ensino de matemática sobre o uso de tecnologias inovadoras.  

Em vista do exposto acima, a motivação para a elaboração do presente tema de 

monografia parte de uma iniciativa de inovação das aulas tradicionais e evolui para a real 

necessidade de mininizar a dificuldade do trabalho com sólidos geométricos, que foi 

acentuada pelo atual contexto de aulas ministradas remotamente em função da pandemia do 

Coronavírus.  
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CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA - A TEORIA DE VAN HIELE 
 

Os documentos oficiais, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que direcionam o currículo mínimo a ser 

desenvolvido nas escolas tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, 

relacionam diversas habilidades desejáveis que os alunos desenvolvam através de atividades 

que estimulam o Pensamento Geométrico. O pensamento geométrico é a maneira pela qual as 

pessoas organizam e associam as propriedades geométricas de formas bidimensionais e 

sólidos tridimensionais através do senso espacial ou raciocínio espacial.  

O senso espacial é a intuição acerca dos objetos geométricos que determina a forma 

como as pessoas identificam e correlacionam aquilo que está sendo observado. Através do 

senso espacial, as pessoas ainda conseguem visualizar mentalmente os objetos por diferentes 

perspectivas, pois são capazes de imaginá-los em diferentes posições por meio de rotações 

mentais (VAN de WALLE, 2009).  

Há uma crença popular que afirma que algumas pessoas já nascem com o senso 

espacial bem desenvolvido e outras que não apresentam essa habilidade.  

Por outro lado, temos disponível um estudo bem fundamentado e aceito 

mundialmente que refuta essa crença, pois afirma que o desenvolvimento do pensamento 

geométrico é, na verdade, fruto de um trabalho adequado com a geometria ao longo dos anos. 

O estudo a que nos referimos acima é resultado de uma pesquisa iniciada em 1959 de 

um casal de educadores holandeses Pierre van Hiele e Dina van Hiele-Geldof, ou como é 

conhecido mundialmente, a teoria do desenvolvimento do pensamento geométrico de Van 

Hiele.  

Um dos princípios fundamentais dessa teoria é de admitir que as pessoas devem ser 

tratadas como indivíduos na forma como processam os conceitos geométricos. De acordo com 

a teoria de Van Hiele, existem cinco níveis de desenvolvimento do pensamento geométrico, 

onde a determinação do nível em que cada pessoa se encontra é definida pelos objetos de 

pensamento que é capaz de trabalhar geometricamente.  

Os níveis vão de zero a quatro de acordo com o quadro a seguir, que mostra o objeto 

do pensamento trabalhado em cada um dos níveis para que seja alcançado o respectivo 

produto do pensamento e o qual este se tornará o objeto do pensamento do nível seguinte. 
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Nível Nome alternativo Objeto do Pensamento Produtos do pensamento 

0 
Visualização ou 

reconhecimento. 
Formas. Classes ou agrupamentos de formas. 

1 Análise. Classes de formas. Propriedades relevantes das formas. 

2 
Dedução informal ou 

ordenação. 

Propriedades relevantes das 

formas. 

Relações entre as propriedades dos 

objetos. 

3 Dedução formal. 
Relações entre as 

propriedades dos objetos. 

Sistemas axiomáticos dedutivos de 

geometria. 

4 Rigor. 
Sistemas axiomáticos 

dedutivos de geometria. 

Comparações confrontos entre os 

diferentes sistemas axiomáticos. 

Quadro 1.1 – Níveis do pensamento geométrico 

Fonte: Van de Walle. (2009) 

 

OS NÍVEIS DO PENSAMENTO GEOMÉTRICO DO MODELO DE VAN HIELE  

Nível Zero (ou Visualização ou Reconhecimento) 

Os alunos neste estágio inicial raciocinam as figuras geométricas unicamente através 

de suas considerações visuais, pois têm como objeto do pensamento as formas.  

Assim sendo, o foco de sua capacidade de pensar geometricamente está direcionado 

para a maneira como as figuras se parecem, sem a preocupação de aprender e enunciar suas 

propriedades geométricas.  

Como consequência da importância da aparência das formas, temos como produtos 

deste nível, a compreensão da classificação ou agrupamentos das formas geométricas.  

 

Nível Um (ou Análise) 

Nesse nível, os alunos têm como objeto do pensamento as classes de formas e 

começam a dar ênfase às propriedades geométricas que são relevantes para realizar seu 

agrupamento ou classificação. Dessa maneira, as classes das formas se sobrepõem ao seu 

interesse sobre as propriedades individuais que são consideradas irrelevantes.  

Por exemplo, em um conjunto contendo quadrados e triângulos com vários tamanhos 

e cores, um aluno desse nível é capaz de separá-los em subconjuntos levando em consideração 

as propriedades relevantes tanto do quadrado (quatro lados perpendiculares e congruentes 
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entre si) quanto do triângulo (polígono de três lados), ao invés de organizá-los pelas cores e 

tamanhos, que são propriedades geométricas irrelevantes. 

O produto de interesse despertado nos alunos desse nível é a percepção das 

propriedades geométricas que são relevantes para caracterizar as classes de formas, porém 

ainda não estabelecem as inter-relações que porventura existam entre diferentes classes de 

formas. 

 

Nível Dois (ou Dedução Informal ou Ordenação) 

Os alunos que se encontram nesse nível têm como objetos do pensamento as 

propriedades das formas geométricas, onde são capazes de construir relações entre as 

propriedades de uma determinada classe (por exemplo, se um triângulo é equilátero, todos os 

ângulos são congruentes), assim como evidenciar características comuns entre classes 

distintas (por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer seja ele, 

escaleno, isósceles ou equilátero, é igual a 180°). 

Pelo exposto acima, os alunos desse nível desenvolvem um conforto na utilização de 

uma quantidade mínina de características para classificar as formas geométricas com a 

estrutura lógica dedutiva “se - então” (por exemplo, se um triângulo é equilátero então ele é 

isósceles). 

Essa habilidade desenvolvida de observar as características comuns e não comuns 

das formas geométricas induzem à utilização de argumentos lógicos utilizados em um 

raciocínio lógico informal que envolve essas propriedades.  Esse raciocínio lógico é dado de 

maneira informal, pois o aluno percebe intuitivamente que algumas conclusões acerca das 

propriedades das formas geométricas podem ser obtidas mediante a constatação das relações 

que conduzem ao resultado. Vale assinalar que nesse nível o aluno é capaz de perceber a 

importância da necessidade de um argumento lógico e até consegue acompanhar uma dedução 

formal, mas sem ainda conseguir realizar uma prova por não compreender completamente o 

processo global de uma dedução.  

Nesse nível, o aluno tem como produto de pensamento, o interesse pelas inter-

relações das propriedades geométricas dos objetos.    

 

Nível Três (ou Dedução Formal) 

Os alunos que se encontram neste nível apresentam como objeto de pensamento as 

relações entre as propriedades dos objetos geométricos. Ocorre a estruturação de um sistema 

axiomático completo (com utilização de termos indefinidos, axiomas, teoremas, corolários, 

etc.) a partir do momento que deduzem a veracidade de uma sentença matemática após a 
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análise, em sequência, de outras. O aluno instigado por algumas conjecturas é capaz de 

desenvolver a prova formal e avaliar a validade de uma sentença, partindo do resultado de 

outra afirmação.  

Como consequência, o produto de pensamento oriundo desse nível são os sistemas 

axiomáticos dedutivos para a geometria.  

 

Nível Quatro (ou Rigor) 

O objeto de pensamento nesse nível são os sistemas axiomáticos dedutivos para a 

geometria, onde são analisadas as relações e diferenças entre os diversos sistemas axiomáticos 

dedutivos como, por exemplo, a Geometria Euclidiana, a Geometria do Táxi ou a Geometria 

Hiperbólica.  

Como produto de pensamento temos a comparação e o confronto dos diferentes 

sistemas axiomáticos.  

 

 

PROPRIEDADES DO MODELO DE VAN HIELE. 

 Os níveis são sequenciais, isso quer dizer que para alcançar qualquer nível acima 

do zero, o aluno deve desenvolver seu pensamento adquirindo a experiência dos 

níveis anteriores. Para alcançar um nível posterior, o aluno deve ser induzido a 

despertar em sua mente (fornecer um insight) para os produtos do próximo nível, 

trabalhando de maneira adequada com os chamados objetos do pensamento do 

nível em que se encontra. 

 O desenvolvimento etário do aluno não influencia no avanço automático dos 

níveis do pensamento geométrico, isso quer dizer que um aluno do ensino 

superior pode apresentar o mesmo nível de pensamento geométrico de um aluno 

do ensino fundamental, dependendo de sua experiência geométrica ao longo dos 

anos.  

 A experiência geométrica é o fator que mais influencia para que os alunos possam 

avançar nos níveis do pensamento geométrico. Assim um aluno que teve mais 

contato com formas e objetos geométricos pertinentes ao nível em que se 

encontra, de modo a observar e interagir com o conteúdo do próximo nível, tem 

maiores chances de desenvolver seu pensamento. 

 O ensinamento e a linguagem devem ser pertinentes ao nível cognitivo em que o 

aluno se encontra, pois caso contrário ocorre falha total na comunicação e a 

aprendizagem passa a ser mecânica (unicamente através da repetição e 
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memorização) e sem significado. O aluno decora aquilo que é necessário para 

passar na prova e depois esquece, pois não houve uma aprendizagem significativa.  

 

 

METODOLOGIA DE DIDÁTICA DE VAN HIELE. 

A teoria de van Hiele ainda faz menção a uma metodologia de ensino que induz o 

aluno ao despertar em cada um dos níveis para o foco do pensamento que será trabalhado no 

nível posterior. Esse despertar (ou insight) é obtido quando o aluno é levado a uma situação 

não usual.  

Em situações como essa, o aluno compreende a ação necessária que deve ser 

realizada, a razão pela qual está realizando aquele procedimento e o momento em que deve 

ser realizado. O aluno então é capaz de resolver problemas de forma mais independente 

utilizando todo seu conhecimento de maneira organizada e metódica.  

Essa metodologia que é aplicável em qualquer um dos níveis de pensamento com as 

devidas adequações para cada um dos segmentos é dividida em cinco fases conforme a seguir: 

 

Fase Nome alternativo Metodologia didática de Van Hiele 

1 
Questionamento ou 

Informação. 

O professor estabelece um diálogo com o aluno de modo a investigar sobre 

seus conhecimentos prévios.  

2 Orientação Direta. 
O professor fornece orientações aos alunos para realização de atividades 

objetivas previamente selecionadas. 

3 Explicitação. 
O professor interfere minimamente nas atividades, permitindo que os alunos 

refinem seus vocabulários ao realizarem suas próprias observações. 

4 Orientação Livre. 
O professor fornece atividades que devem ser realizadas em várias etapas 

induzindo o aluno a desenvolver sua própria estratégia de resolução.  

5 
Integração ou 

Fechamento. 

O professor faz uma revisão de todo o conteúdo para elucidar como todos os 

tópicos vistos se encaixam na teoria. 

Quadro 1.2 – Fases didáticas do modelo de Van Hiele 

Fonte: Kallef. (2016) 

 

Fase 1 (Questionamento ou Informação):  

O aluno e o professor estabelecem um diálogo sobre o conteúdo a ser aprendido em 

um determinado nível. O professor apresenta o vocabulário específico do nível em questão e 
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reconhece o conhecimento prévio que o aluno carrega consigo para avaliar em que nível se 

encontra. 

  

Fase 2 (Orientação Direta):  

Os alunos realizam atividades previamente selecionadas pelo professor cujas tarefas 

objetivas e adequadas ao nível trabalhado vão conduzi-los gradualmente aos objetos de 

pensamento referentes àquele nível.  

 

Fase 3 (Explicitação):  

Nesta fase há um refinamento do vocabulário, pois o professor, atuando de forma 

mínima, permite que o aluno fique mais independente para realizar suas observações e 

expressá-las de modo a criar um sistema de relações sobre o conteúdo adequado ao nível em 

que se encontra. 

 

Fase 4 (Orientação Livre):  

Ao contrário da fase 2, as tarefas têm de ser realizadas em várias etapas. Essas tarefas 

em aberto permitem que o aluno desenvolva sua própria metodologia para resolvê-las, 

identificando e definindo os objetivos intermediários, promovendo uma maior compreensão 

das relações identificadas. 

 

Fase 5 (Integração ou Fechamento):  

Como o próprio nome indica, nesta fase ocorre uma integração por meio de uma 

revisão global realizada pelo professor de todo o conteúdo relacionando com os materiais 

didáticos e as relações que os alunos identificaram na fase anterior. 

 

Ao final da quinta fase, subentende-se que o aluno alcançou outro nível, 

imediatamente posterior ao anterior no qual se encontrava. As fases descritas acima podem 

ser repetidas de modo a viabilizar uma nova ascensão ao nível seguinte, sendo que o professor 

pode escolher não utilizar toda a sequência, desde que seja mantida a ordem em que as fases 

escolhidas são empregadas. 
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CAPÍTULO 2 – O PERFIL DO ALUNO DO SÉCULO 21 E A REALIDADE DO 

ENSINO DE GEOMETRIA NAS ESCOLAS ANTES E DURANTE A PANDEMIA. 

 

O contexto do século 21 trouxe diversos desafios para os professores ao procurarem 

fazer seus alunos prestarem atenção no conteúdo de disciplinas consideradas difíceis como a 

matemática. Essa dificuldade advém da necessidade de utilização de novas formas de ensinar, 

visto que os alunos estão imersos em um mundo cheio de tecnologias libertadoras que 

possibilitam realizar várias tarefas com muito mais rapidez e simplicidade, o que possibilita 

que alguns possam até trabalhar e ajudar na renda da família.  

A aula tradicional, puramente expositiva, em que o professor é o detentor máximo do 

conhecimento e a participação do aluno é totalmente passiva ou somente através da resolução 

de exercícios mecânicos e trabalhosos, precisa ser repensada de modo que a sala de aula se 

torne um lugar prazeroso para o desenvolvimento e trocas de conhecimento entre todos os 

envolvidos.  

Além disso, o estímulo em aprender através de uma maneira inovadora mantém os 

alunos na escola e, por essa razão, novas propostas pedagógicas de ensino vêm sendo fruto de 

pesquisa para que o aprendizado de Matemática se torne mais significativo e acessível para os 

alunos. 

O ensino médio é, em geral, o período em que os estudantes definem sua aptidão 

profissional, ao lidar com as mais diversas disciplinas. Por se tratar de um ensino 

intermediário entre os níveis fundamental e superior, ao final do ensino médio espera-se que 

os alunos tenham adquirido as experiências geométricas suficientes para superarem os 

conteúdos do ensino fundamental, assim como as experiências geométricas necessárias para 

que sejam capazes de dar continuidade aos seus estudos no ensino superior.  

De acordo com as observações de Kallef, et al. (1994) a geometria apresenta um 

histórico de ensino precário como um todo nas escolas de ensino fundamental e médio. 

Com o intuito de delinear um perfil do estudante brasileiro dentro de uma faixa etária 

diversificada em relação ao seu desenvolvimento do pensamento geométrico, tomamos como 

base o estudo de campo apresentado em Alves, et al.(2010) no qual se buscou identificar os 

graus de compreensão alcançados dentro dos três primeiros níveis detalhados no modelo de 

Van Hiele em uma amostra de 107 alunos concluintes do ensino médio técnico da escola 

técnica estadual Visconde de Mauá, localizada no Rio de Janeiro. 

Observando somente os resultados daquele estudo referentes ao nível 2, estes 

mostraram que diante dos testes realizados de acordo com esse nível, apenas cerca de 6% dos 
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alunos (6 indivíduos) apresentaram um domínio do conteúdo geométrico bom e  

aproximadamente 26% dos alunos (28 indivíduos) mostraram um desempenho razoável.  

Por outro lado, a grande maioria dos discentes que participaram dos testes, por volta 

de 68% (73 indivíduos) teve um desempenho insuficiente, o que nos dá a ideia de que os 

alunos que se formam no ensino médio tiveram uma experiência geométrica insatisfatória 

conforme a teoria de Van Hiele.  

O referido estudo, que utilizamos para ter uma ideia do perfil do aluno em relação ao 

seu desenvolvimento do pensamento geométrico, ainda faz uma análise das contribuições da 

chamada geometria dinâmica dentro da teoria de Van Hiele.  

A geometria dinâmica refere-se aos softwares que possibilitam trabalhar diversos 

tópicos de geometria plana ou espacial, permitindo a manipulação virtual, mantendo suas 

propriedades originais, das figuras e sólidos construídos, viabilizando uma percepção mais 

abrangente das propriedades envolvidas (KALLEF, 2016).  

No próximo capítulo, aproveitando as ideias levantadas, faremos nossas próprias 

considerações em relação ao software GeoGebra. 

 

A DIFICULDADE DE ENSINAR GEOMETRIA ATRAVÉS DO ENSINO REMOTO 

EMERGENCIAL  

A pandemia do Coronavírus, que se iniciou em janeiro de 2020, surpreendeu o 

mundo e os hábitos de todos os seres humanos tiveram de ser readaptados para uma nova 

realidade. Os trabalhadores que tiveram condições passaram a trabalhar nas suas residências e 

os alunos foram forçados a continuar seus estudos remotamente pela internet. 

De uma hora para outra, profissionais da educação tiveram de aprender a trabalhar 

utilizando a internet como principal meio de comunicação com seus alunos. A pergunta 

imediata que surge é: “Como aumentar o interesse dos alunos em geometria durante as aulas 

remotas, sendo que nas aulas presenciais os alunos já não se sentem estimulados?”. Antes de 

indicar uma proposta de solução para essa pergunta temos de diferenciar ensino remoto 

emergencial de ensino à distância.  

 

Diferenças entre Ensino Remoto Emergencial e Ensino à Distância 

A partir da leitura de Alves (2011), percebemos que o Ensino Remoto Emergencial 

(ERE), ao contrário do que muitos pensam não tem o mesmo significado de Ensino à 

Distância (EaD). Este é um tipo de ensino que tem suas origens nos cursos por 

correspondência e, portanto, apresenta bastante expertise em sua metodologia didática, 

enquanto que aquele é um tipo de ensino que, antes da pandemia, era totalmente voltado aos 
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cursos presenciais, mas que de maneira emergencial, em função do Coronavírus, teve de ser 

adaptado para o ensino online e remoto. 

O perfil dos alunos de EaD é constituído, em geral, de uma pessoa adulta e madura 

que já detém um conhecimento básico para decidir buscar uma carreira, seja ela de nível 

técnico ou superior, ou ainda simplesmente deseja completar um dos ciclos de ensino 

fundamental ou médio para dar continuidade na sua formação. As pessoas que optam seguir 

seus estudos pela EaD devem apresentar espírito autodidata pois na grande maioria das vezes, 

ao mesmo tempo em que estudam por conta própria, têm de trabalhar para ajudar no sustento 

da casa e da renda familiar.  

Atualmente, através das tecnologias de informação e comunicação (TICs), o ensino à 

distância tem muito mais capacidade de dar suporte aos seus alunos através das plataformas 

virtuais de ensino como o MOODLE, e outros, visto que apesar de o aluno ter total 

independência para realizar seus estudos, eventualmente precisa ter algum tipo de auxílio para 

dirimir suas dúvidas ou ainda realizar as avaliações que, via de regra, são presenciais e dentro 

de determinados prazos que são estabelecidos pela instituição de ensino que certifica o curso 

ao qual está vinculado. No Rio de Janeiro, por exemplo, o consórcio CEDERJ representa uma 

história de sucesso em cursos de graduação EaD ao longo de mais de 20 anos, desde sua 

criação no ano 2000.  

Ao contrário do ensino à distância, o perfil dos alunos de ERE é bastante 

diversificado, pois temos alunos de diferentes faixas etárias e múltiplos segmentos de ensino, 

desde o ensino fundamental até o ensino superior. Assim sendo, muitos desses alunos não têm 

idade ou maturidade suficiente para decidir sobre como desejam concluir sua formação e 

dependem diretamente da orientação didática de um professor. 

Por outro lado, o profissional da educação forçado ao ensino remoto emergencial não 

teve tempo hábil para modificar a didática implementada no ensino presencial de modo a ser 

adaptado aos moldes do EaD, pois muitos professores não tinham nenhum tipo de treinamento 

ou experiência com plataformas de ensino à distância.  

Grande parte dos profissionais teve um tempo mínimo para adaptar suas disciplinas 

de maneira adequada para o ensino remoto e, em função disso, muitos optaram por reproduzir 

a metodologia didática desenvolvida no ensino presencial.  

O problema que observamos com essa prática é que se antes da pandemia os alunos 

já apresentavam deficiência de aprendizado da geometria, o que podemos fazer para 

minimizar os problemas de ensinar geometria, os quais são potencializados no ensino remoto?  
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Esta última pergunta trata-se de outra maneira de encarar o mesmo problema central 

que foi levantado por aquela outra pergunta que nós fizemos antes do início desta seção.  

Percebemos dessa forma que uma possível solução para melhorar o desempenho dos 

alunos em geometria (seja no ensino presencial, ensino à distância ou mesmo no ensino 

remoto) pode vir pela inovação da metodologia didática com suas bases apoiada na teoria de 

Van Hiele. 

 

 

A METODOLOGIA DIDÁTICA DE VAN HIELE COM AUXÍLIO DA GEOMETRIA 

DINÂMICA. 

Em sala de aula, o ensino de Matemática pode ser dificultado se a sequência didática 

aplicada exigir do aluno um nível de abstração sobre determinados assuntos que muitas das 

vezes uma grande parte dos discentes não teve um trabalho prévio adequado para prepará-la 

para tal. 

Esse tema sobre a dificuldade de ensino da Matemática é amplamente estudado por 

pesquisadores da área de educação Matemática, que visam minimizar essas dificuldades com 

a aplicação de metodologias didáticas modernas que levem o aluno ao desenvolvimento 

contínuo, gradativo e sólido do conhecimento matemático. 

A Matemática e suas diversas áreas, como a Geometria, se desenvolveram através da 

observação dos fenômenos da natureza pelo homem e pela necessidade de representação de 

suas mais distintas atividades, sejam elas econômicas, de construção, militares, etc. 

Dessa forma, os conceitos matemáticos mais abstratos que temos nos dias de hoje 

foram concebidos e aprendidos pelo homem ao longo do tempo, tendo a natureza como fonte 

de vários objetos concretos.  

Assim sendo, como professores, não deveríamos pensar em repassar alguns conceitos 

geométricos abstratos, por mais triviais que nos pareçam, aos alunos que jamais tiveram 

qualquer tipo de contato com tais ideias, pois não haverá comunicação entre as partes 

envolvidas e o aprendizado se dará de forma mecânica e sem significado.  

A forma puramente abstrata como a geometria pode ser ensinada ao longo dos anos 

vai na contramão do que sabemos hoje sobre o processo mental pelo qual o ser humano 

adquire seu conhecimento. 

Em razão do fato que o aprendizado é mais significativo através da observação direta 

e com possibilidade de manuseio dos sólidos geométricos, a simples disponibilidade de 
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objetos geométricos nas aulas de geometria facilita que os alunos percebam propriedades 

importantes relativas aos sólidos manuseados.  

Em sala de aula, quando trabalhamos com sólidos geométricos, o ideal é que 

trabalhemos com alguns modelos em tamanho adequado para manuseio dos alunos.  

A manipulação dos sólidos permite uma percepção aprimorada de conceitos e 

propriedades geométricas relevantes que o professor destaca para seus alunos em aula tais 

como: paralelismo e perpendicularismo de faces e arestas, regularidade ou não dos polígonos 

que compõem as faces, ângulos entre faces, diagonais internas e diagonais das faces, 

medições de área e volume e no caso de sólidos regulares, a verificação da circunscrição por 

esferas concêntricas aos centros desses sólidos, além de outras concepções importantes da 

geometria espacial. 

Como se pode perceber, existem muitas noções geométricas que não são simples de 

serem abstraídas simplesmente por uma definição estática e, dessa forma, justifica-se a 

necessidade de um agente facilitador como um modelo de tamanho apropriado para manejar 

conforme a Figura 2.1, que mostra os sólidos de Platão. 

 

 

Figura 2.1 – Poliedros de Platão. 

Fonte: Próprio autor (2021). 

Diante da impossibilidade de trabalharmos com sólidos geométricos, seja pela 

inexistência de um laboratório de matemática resultante de uma estrutura escolar deficitária 
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(realidade de várias escolas brasileiras) ou pela atual conjuntura das aulas remotas decorrentes 

da pandemia, uma possível sugestão para um trabalho adequado com sólidos geométricos 

pode acontecer através da utilização da geometria dinâmica.  

Em sala de aula de maneira presencial ou em um ambiente virtual, a geometria 

dinâmica é capaz de propiciar uma experiência geométrica semelhante àquela que teríamos a 

partir da manipulação física de sólidos geométricos, visto que além de ser possível construir 

figuras e sólidos complexos, ainda é possível interagir virtualmente com esses objetos. 

Da teoria de Van Hiele sabemos que quanto melhor for a qualidade da experiência 

geométrica, maior a chance de o aluno avançar pelos níveis do pensamento geométrico sem 

maiores dificuldades.  

Acreditamos assim, que a estratégia de ensinar geometria adotando uma sequência 

didática adequada para o aluno com perfil tecnológico do século 21, conforme observamos no 

início deste capítulo, através da implementação da metodologia didática de Van Hiele 

associada à utilização de um software de geometria dinâmica podemos tornar a qualidade da 

experiência geométrica mais significativa.  

Partindo-se das considerações acima, no próximo capítulo justificaremos a razão pela 

qual defendemos que o GeoGebra se tornou uma ferramenta de ensino de geometria 

totalmente adequada para alunos do século 21.  
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 CAPÍTULO 3 – O SOFTWARE GEOGEBRA 

O programa de computador GeoGebra foi desenvolvido em 2001 por Markus 

Horenwarter, da Universidade de Salzburgo, localizada na Áustria. É um software livre e 

gratuito, para fins não comerciais, de matemática dinâmica, através do qual é possível 

desenvolver trabalhos em diversas áreas da matemática, dentre as quais se destacam a 

geometria e álgebra.  

Existem diversos softwares de geometria dinâmica, tais como: Cabri-Géomètry, 

Geometria Descritiva, Régua e Compasso, Dr Geo, além de outros programas direcionados 

para modelagem que podem ser utilizados no ensino de geometria espacial, como SketchUp, 

Autocad e SolidWorks.  

Em nossa pesquisa, o GeoGebra se sobressai em relação aos anteriormente 

mencionados ao considerarmos diversos aspectos práticos que viabilizem seu uso em sala de 

aula, pois dependendo da versão disponibilizada, existem diversas restrições de uso do 

software escolhido, como, por exemplo, período máximo de utilização de forma gratuita, 

ferramentas avançadas indisponíveis, ou a necessidade de ter internet para utilização através 

de um navegador. 

No caso do GeoGebra, por se tratar de um software livre, existem diversos 

desenvolvedores e entusiastas ao redor do mundo que contribuem continuamente para o 

aperfeiçoamento de seu código fonte, o qual é aberto aos colaboradores, possibilitando que 

novos recursos educacionais possam ser disponibilizados em diversas línguas. A gratuidade 

para fins não comerciais direciona seu desenvolvimento para os fins educacionais, o que 

privilegia o incremento das ferramentas necessárias ao aprendizado de matemática.  

As ferramentas do GeoGebra disponibilizadas através de interfaces gráficas bi e 

tridimensional são amigáveis e intuitivas para o usuário, mas caso este ainda precise de 

qualquer suporte técnico, existem diversos sites que disponibilizam tutoriais de utilização do 

software em documentos  escritos ou em plataformas de vídeos que mostram o passo-a-passo 

das construções gráficas.  

A imensa comunidade de utilizadores do GeoGebra compartilha diversos materiais 

educativos em uma grande variedade de áreas do conhecimento que utilizam a matemática e 

que podem ser utilizados diretamente na sala de aula ou que podem ser adaptados aos 

objetivos didáticos.  

Diante da contínua contribuição de todos os colaboradores que supracitamos, o 

GeoGebra já se constitui como uma ferramenta de ensino do século 21, pois em razão de ser 



26 

 

escrito em linguagem de programação Java, ele está disponível em diversas plataformas de 

comunicação como navegadores de internet (browser em inglês) e através de aplicativo para 

aparelhos eletrônicos modernos como celulares smart e tablets, além de possibilitar a 

visualização das figuras em estéreo por meio da utilização de óculos anaglíficos.  

Trataremos com particular interesse este último recurso, pois além de ser tema de 

nossa pesquisa desde 2013, coincide com nosso objetivo educacional de dar significado às 

aulas de geometria espacial no atual momento em que vivemos das aulas remotas em função 

da pandemia do Coronavírus.  

 

  

VANTAGENS COMO FERRAMENTAS EDUCACIONAL E PESQUISA 

Analisando a utilização da tecnologia como uma tendência em educação Matemática, 

Lemke (2016) constatou a partir de sua pesquisa que ainda na década de 2000, poucos anos 

após sua criação, o GeoGebra já ocupava um lugar de destaque em razão da grande 

diversidade de trabalhos acadêmicos que o utilizaram para o ensino e aprendizagem de 

Matemática ou na formação de professores de Matemática, o que demonstra sua importância 

como um instrumento de facilitação na educação matemática.  

Partindo-se dos artigos constituintes de nosso referencial bibliográfico, constatamos 

através de nossa leitura que as palavras mais utilizadas que aparecem associadas ao software 

GeoGebra são aquelas que destacam seu grande potencial didático e denotam diversas 

habilidades desejáveis de serem adquiridas quando trabalhamos com Geometria.  

Palavras como interação dinâmica com o usuário, experimentação e simulação 

mostram que o GeoGebra permite uma compreensão facilitada dos objetos geométricos 

construídos em razão de sua manipulação dinâmica permitir a visualização por diferentes 

pontos de vista e consequente percepção das propriedades geométricas relevantes e intrínsecas 

às figuras e sólidos geométricos estudados. Dessa forma o GeoGebra fornece autonomia para 

o aluno, pois permite que este faça sua própria investigação ao experimentar e simular 

diferentes situações que o usuário pode perceber que existe, mas que ainda não consegue 

visualizar mentalmente sozinho.  

Por outro lado, ainda no campo educacional, acreditamos que o GeoGebra apresenta 

grande potencial de utilização como instrumento de avaliação continuada pois, caso o 

professor deseje, é possível realizar atividades avaliativas para serem desenvolvidas no 

software e entregues para correção.  
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A cópia de trabalhos é dificultada, pois dentro do GeoGebra existe o chamado 

“protocolo de construção”, através do qual verifica-se a quantidade e quais passos cada um 

dos usuários desenvolveu para alcançar os objetivos pedidos. Como cada aluno possui sua 

própria lógica de raciocínio, é quase impossível que dois usuários escolham exatamente os 

mesmos passos para realizar as tarefas pedidas. Dessa forma é possível verificar o raciocínio 

desenvolvido em cada passo de construção por cada um dos alunos para concluir o objetivo 

final.  

Percebe-se, dessa forma, que o GeoGebra apresenta grande diferencial como um 

dispositivo de facilitação didática em razão de sua dinamicidade de aplicação como 

ferramenta de ensino presencial ou à distância. 

Da perspectiva como instrumento de pesquisa, as ferramentas dinâmicas do 

GeoGebra 2D nos permitiram investigar uma nova forma de criar figuras estéreo, diferente da 

que já existe no GeoGebra 3D, para aprimorar o ensino de sólidos e formas tridimensionais 

dentro da sala de aula. 

Em Méxas, et al. (2015) foi apresentado o método de formação de perspectivas 

cilíndricas dos sólidos platônicos e do avião F-117 que por apresentar fuselagem constituída 

de faces poligonais possui relativa facilidade de modelagem.  

Nos capítulos seguintes faremos um breve resumo dos principais pontos sobre o 

método proposto de visualização estereoscópica. 
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CAPÍTULO 4 – REALIDADE VIRTUAL UTILIZANDO VISÃO ESTEREOSCÓPICA 

A realidade virtual vem trazer ao uso do computador um novo paradigma de 

interface com o homem. Neste paradigma, o ser humano não está mais em frente ao monitor, 

mas, sim, sentindo-se dentro da interface. Podemos definir realidade virtual, de uma maneira 

simplificada, como sendo a forma mais avançada de interface humano-computador até agora 

disponível (BURDEA, 2003). A realidade virtual cria um ambiente virtual tridimensional, 

multisensorial, gerado por computador, que reage em tempo real às atividades do usuário 

(LEWIS, 1997). A interação do usuário com o ambiente virtual é feita através dos dispositivos 

multisensoriais de entrada e saída. (ALCANIZ, 2004). 

Nos últimos anos, o uso da recente tecnologia de realidade virtual vem se difundindo 

de forma promissora no meio técnico-científico, de forma que podemos encontrar aplicações 

sendo desenvolvidas em diversas áreas do conhecimento como na educação, treinamento, 

entretenimento, nas ciências médicas, entre outras. 

Também no campo do ensino-aprendizagem de disciplinas da área gráfica, a 

realidade virtual vem ganhando gradativamente mais espaço, especialmente no que se refere 

ao potencial dessa ferramenta para o desenvolvimento de habilidades de visualização espacial 

do indivíduo. Estudos apontam para o potencial de sistemas digitais de visualização 

estereoscópica (GUEDES et al., 2012), (CHU et al., 2017) e realidade aumentada (LIMA et 

al., 2007), para o desenvolvimento do raciocínio espacial de alunos.    

Essas perspectivas promissoras nos motivaram a avaliar a possibilidade de utilização 

dessa tecnologia também como ferramenta de apoio às aulas de Geometria Espacial. 

A visão estereoscópica é uma característica natural do sistema visual humano, que 

por meio das imagens dos dois olhos, nos permite enxergar em três dimensões e perceber a 

profundidade das cenas. Para obter uma imagem em estéreo, é preciso enxergar duas imagens 

do mesmo objeto, correspondentes ao olho esquerdo e ao olho direito, para então o cérebro 

poder estimar a distância entre eles, isto é, entre os olhos e o objeto, conforme mosta a Figura 

4.1. 

Para representar um ponto P no plano de projeção pp, de acordo com os olhos do 

observador, obtemos sua projeção P2, referente ao olho esquerdo (le) e a correspondente P1, 

referente ao olho direito (re), que deverão estar numa mesma reta horizontal. A distância entre 

os pontos P1 e P2 é chamada de paralaxe e três situações podem ocorrer, dependendo da 

posição do ponto P em relação ao plano de projeção e os olhos do observador: 

 Depois do plano de projeção, tendo paralaxe positiva (Figura 4.1 à esquerda). 
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 Sobre o plano de projeção, tendo paralaxe nula (Figura 4.1 ao centro). 

 Antes do plano de projeção, tendo paralaxe negativa (Figura 4.1 à direita). 

 

 

Figura 4.1 – Projeções em estéreo com paralaxes positiva (à esquerda), nula (ao centro) e negativa (à 

direita) 

Fonte: Méxas, et al. (2015). 

Assim na Figura 4.2, para um observador no plano vertical, em relação ao ponto P 

temos suas projeções, no plano horizontal, P1 e P2 correspondentes ao olho direito e 

esquerdo, respectivamente. Observamos que a distância entre as projeções sobre o plano 

horizontal é proporcional à altura do ponto. 

 

  

Figura 4.2 – Projeções P1 e P2, de um ponto P, no plano horizontal de acordo com as posições dos olhos 

esquerdo (le) e direito (re). 

Fonte: Méxas, et al. (2015). 

Assim, se P está em uma altura maior do que um ponto Q que se situa na mesma reta 

perpendicular ao plano de projeção, aquele tem suas projeções mais distantes em relação às 

projeções de Q. Desta forma a projeção de uma reta perpendicular, em relação ao plano 

horizontal, resulta em duas retas concorrentes como apresentado na Figura 4.3. 
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Figura 4.3 –Projeções da reta PQ perpendicular ao plano horizontal sobre este plano (tela virtual ou plano 

de projeção) em relação aos olhos esquerdo (le) e direito (re). 

Fonte: Méxas, et al. (2015). 

Para perceber a imagem em profundidade, é necessário que cada olho veja apenas a sua 

respectiva imagem. Isso é feito no método anaglífico da seguinte maneira, usando um editor 

de imagens: 

 Nomeamos a imagem do olho esquerdo de imagem-l e a do olho direito de 

imagem-r. 

 Decompomos a imagem do olho esquerdo nas componentes R (vermelho), G 

(verde) e B (azul) e, para obtermos a cor ciano, a componente R deve ser excluída. 

 Decompomos a imagem do olho direito nas componentes R, G e B e, para 

obtermos a cor vermelha, é necessário excluir as componentes G e B. 

Para a criação de uma imagem estereoscópica virtual, o objeto deve ser projetado em 

uma tela virtual de acordo com a perspectiva de cada um dos olhos e, depois de fazer isso, 

basta sobrepor as imagens de cada olho para o resultado ser uma imagem estéreo anaglífica.  

Portanto, para obtermos uma imagem em estéreo computadorizada, é preciso gerar duas 

imagens computacionais do mesmo objeto a partir de pontos de vista um pouco diferentes, e 

apresentá-las separadamente a cada olho. 

Para cada olho visualizar a sua respectiva imagem pode-se considerar diferentes 

interfaces (SISCOUTTO, et al., 2004). Neste trabalho, usaremos óculos anaglíficos em função 

do seu baixo custo, além dos óculos anaglíficos serem óculos passivos, isto é, não necessitam 

de eletricidade. A estereoscopia anaglífica é a técnica mais antiga de visualização em estéreo. 

Os óculos da Figura 4.4 são compostos de um filtro em vermelho sobre o olho direito do 

observador que deixa passar a imagem correspondente, que é colorida em azul ciano e de um 

filtro azul ciano sobre o olho esquerdo que deixa passar a imagem correspondente, que é 

colorida em vermelho. As lentes realizam então, uma filtragem cromática, em que a lente 
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direita filtrará a luz vermelha deixando passar apenas a luz azul e a lente esquerda filtrará a 

luz azul deixando passar apenas a luz vermelha. Usamos, portanto, a imagem do olho direito 

em azul e a imagem do olho esquerdo em vermelho. 

 

 
Figura 4.4 – Óculos anaglíficos, lente azul / ciano corresponde ao olho esquerdo (le) e a lente vermelha ao 

olho direito (re). 

Fonte: Próprio autor (2021). 

Logo, usando óculos anaglíficos, com lente vermelha em um olho e lente azul/ciano no 

outro olho, somos capazes de visualizar a profundidade da imagem, conforme mostrado na 

Figura 4.5, imagem da direita. A Figura 4.5 exemplifica o método de visualização em estéreo 

por anaglifos. A imagem da esquerda pode ser vista com apenas um olho (podendo o outro 

olho estar fechado) e é chamada de imagem monocular, enquanto que a imagem da direita 

necessita ser observada com os dois olhos utilizando os óculos anaglíficos e a qual é chamada 

de imagem binocular ou imagem em estéreo. 

 

 
Figura 4.5 – Imagem monocular (à esquerda) e anaglífica estéreo (à direita). 

Fonte: Méxas, et al. (2015). 

A projeção de imagens estéreo anaglíficas em sala de aula é uma forma inovadora de 

estimular o desenvolvimento do senso espacial, conforme mostra a Figura 4.6. 

 
Figura 4.6 – Imagem anaglífica projetada em sala de aula. 

Fonte: Méxas, et al. (2012). 



32 

 

Há algum tempo que já existem câmeras fotográficas que registram simultaneamente 

duas fotografias de dois pontos fixos do aparelho que simulam as posições dos olhos 

humanos. Através das fotografias dessas câmeras é possível obter o efeito estereoscópico 

mencionado acima, como podemos observar o processo de formação de imagens 

estereoscópicas de um cubo nas figuras a seguir. 

 

 
Figura 4.7 – Imagem capturada pela lente esquerda de um cubo feito de canudos. 

Fonte: Méxas, et al. (2012). 

 
Figura 4.8 – Imagem capturada pela lente direita de um cubo feito de canudos. 

Fonte: Méxas, et al. (2012). 

 
Figura 4.9 – Imagem estéreo anaglífica resultante da combinação das duas fotos anteriores. 

Fonte: Méxas, et al. (2012). 
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Figura 4.10 – Imagem estéreo anaglífica de um tetraedro feito de canudos. 

Fonte: Méxas, et al. (2012). 

 

 
Figura 4.11 – Imagem estéreo anaglífica de um octaedro feito de canudos. 

Fonte: Méxas, et al. (2012). 

 

 

VISUALIZAÇÃO EM PERSPECTIVA PELO MÉTODO MATRICIAL DE 

COORDENADAS HOMOGÊNEAS 

Nesta seção apresentamos o método comumente usado em computação gráfica para 

visão em perspectiva e implementada em linguagens C, Java, etc., com o objetivo de 

comparar as figuras geradas a partir do método proposto, apresentado na próxima seção.  

Considere o caso em que o objeto é descrito por pontos genéricos, como P (x, y, z), 

tendo suas coordenadas dadas em relação à estrutura ortonormal do mundo real, e nós 

desejamos projetá-lo (Figura 4.12 à esquerda) em um plano de projeção “pp” localizado entre 

P e o olho do observador “e”           . É necessário fornecer um ponto “a”            para 

definir a direção para onde se deve olhar e o vetor de orientação da cabeça do observador 

                   (Figura 4.12 à direita). 
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Figura 4.12 – Plano de projeção pp (esquerda) e o referencial do olho do observador (direita). 

Fonte: MÉXAS, et al. (2015) 

 

Assim, a intersecção de um ponto P (x, y, z) do espaço com o plano de projeção pp 

em relação com o olho do observador e é calculado por duas transformações de coordenadas 

(1) e (2) a seguir. 

1) Transformando as coordenadas para o quadro no olho do observador:  

Considere o novo quadro ortonormal             , obtido a partir do quadro ortonormal 

mundial por translação e rotações, com seu centro no olho do observador e dado por: 

    
   

     
.          (4.1)  

   
                    

                      
.         (4.2) 

          .          (4.3) 

Então, por um determinado ponto P (x, y, z) para passar para as coordenadas do olho 

(X, Y, Z) usando coordenadas homogêneas apenas considere a transformação: 

 

         
  

 
 
  

 
 
  

 
  .         (4.4) 

Onde:  

 

  
  

  
 

   

              

             

              
    

  

 
 
 
 

 .       (4.5) 

 

2) Normalizando a região de visualização e levando o observador ao infinito: 

Considere agora as dimensões da janela W (Figura 4.13 à esquerda), fornecendo as 

coordenadas horizontais x = l (esquerda), x = r (direita) e as coordenadas verticais y = b 
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(inferior) e y = t (superior) e a região do espaço onde o ponto se encontra fixando o plano 

anterior pela profundidade (próxima) z = -n e profundidade (distante) z = -f. Para calcular as 

coordenadas finais (X, Y), da projeção em perspectiva de P em pp, execute as seguintes 

operações (Figura 4.13 à direita): 

 Corte H para centralizar as janelas W sobre a profundidade dada pelo eixo de oz. 

 Ajuste a pirâmide de visualização do LCD para uma mudança de escala S para 

planos laterais com 45 ° em relação aos planos coordenados xz e yz. 

 Finalmente, use uma transformação de perspectiva N levando o olho do 

observador para o infinito. 

 

Figura 4.13 – Parâmetros da janela (esquerda) e transporte do observador para o infinito (direita). 

Fonte: MÉXAS, et al. (2015) 

 

Portanto, P '(NSH) P é obtido em coordenadas homogêneas usando a matriz:  

     

 

  
 

  

    
 

   

   
 

 
  

    

   

   
 

  
      

   

    

   

      

  
 

.       (4.6) 

 

A visão em estéreo é simulada usando duas vezes as projeções acima, uma para o olho 

esquerdo e outra para o olho direito. 
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CAPÍTULO 5 – O MÉTODO PROPOSTO DE VISUALIZAÇÃO ESTEREOSCÓPICA 

COM AUXÍLIO DO GEOGEBRA 2D  

Com a utilização do software GeoGebra 2D foram construídas figuras estereoscópicas 

observáveis por meio de uso de óculos anaglíficos e formadas pelas técnicas de construção de 

Perspectiva Axonométrica Cilíndrica Ortogonal, trabalhada em Geometria Descritiva, como 

ferramenta de apoio às aulas. 

O GeoGebra 3D é um software gratuito que já reproduz figuras tridimensionais, porém 

a destreza de construção de objetos espaciais requer a habilidade de abstração de localização 

dos vários pontos constituintes desses sólidos de modo que esses pontos se relacionam de 

acordo com as leis da Geometria Plana.  

Este trabalho propõe a utilização do método anaglífico computacional com auxílio do 

GeoGebra 2D, no qual a perspectiva axonométrica binocular é obtida a partir das projeções 

mongeanas (ou projeções ortogonais) de objetos tridimensionais, o que enfatiza o papel 

educacional do software. Todos esses conceitos são estudados em Geometria Descritiva, que é 

uma disciplina de apoio ao desenho técnico. Sua natureza inovadora vem da implementação 

da visão estereoscópica a partir de métodos tradicionais usados em Geometria Projetiva. 

 

  

O MÉTODO DA PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA CILÍNDRICA ORTOGONAL 

A palavra "perspectiva" vem do latim Perspicere, que significa "ver através". Se você 

olhar através de uma janela envidraçada sem se mover e riscar no vidro da janela o que você 

vê através da janela, uma perspectiva terá sido feita.  

A perspectiva é uma representação gráfica que mostra os objetos como eles aparecem à 

nossa vista, com suas três dimensões. A perspectiva axonométrica apresentada neste trabalho 

é uma projeção cilíndrica ortogonal em plano oblíquo em relação às três dimensões do objeto 

representado. Essa perspectiva é essencialmente técnica. É um assunto de particular interesse 

por parte dos estudantes de engenharia e arquitetura, uma vez que precisam desenvolver sua 

capacidade de percepção e criação de objetos tridimensionais, além de poder reproduzi-los em 

suas vistas ortogonais.  

Com fins de ensino e aprendizagem, na maioria das vezes, é necessário traçar uma 

perspectiva axonométrica para esclarecer detalhes que não foram totalmente compreendidos 

nas vistas mongeanas. A perspectiva axonométrica, cuja construção é baseada na inscrição do 

sólido em um triedro tri-retângulo (três ângulos retos), em que apenas as arestas, chamadas de 
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eixos (axon = haste, métrica = medida), são consideradas. A projeção deste triedro em um 

plano pode levar aos seguintes tipos de perspectiva axonométrica: 

- Cônico: As linhas de projeção partem de um ponto objetivo (Figura 5.1, à esquerda). 

- Cilíndrico: As linhas de projeção partem de um ponto do infinito (Figura 5.1, à direita). 

 
Figura 5.1 –  Elementos das projeções cônica (à esquerda) e cilíndrica oblíqua (à direita). 

Fonte: Méxas, et al. (2015). 

 

A Figura 5.2 apresenta o método de perspectiva axonométrica cilíndrica ortogonal, com 

particular destaque para os elementos utilizados na sua construção, onde: 

 

Figura 5.2 –  Elementos da projeção cilíndrica ortogonal. 

Fonte: Méxas, et al. (2015). 

 

 O – É o vértice do triedro. Por ser o ponto mais próximo do observador 

(encontrado no infinito) é sempre visível na projeção. 

 x, y e z – São os eixos axonométricos cujas medidas estão em verdadeira 

grandeza. 
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 x', y' e z' – São as projeções dos eixos axonométricos, cujas medidas estão em 

uma escala de projeção. 

 Triângulo        – É o triângulo axonométrico ou fundamental. 

 O' – projeção ortográfica do vértice O. Há um teorema básico da geometria que 

demonstra que O ' sempre coincide com o ortocentro (intersecção das alturas) do 

triângulo       . 

    – É o plano de projeção (sempre considerado na posição horizontal).  

Mantendo o triedro, o afastamento ou aproximação do vértice ao plano forma triângulos 

axonométricos semelhantes, o que resulta na mesma perspectiva, pois esta depende apenas da 

forma do triângulo axonométrico e não no tamanho de seus lados. 

O triedro formado por sistemas de coordenadas ortogonais é projetado no plano de 

projeção, conforme a Figura 5.3, de forma que a escala ao longo dos eixos x, y e z seja 

devidamente reorganizada nos eixos projetados x’, y’ e z’ de acordo com a projeção 

ortogonal. Este procedimento é chamado de graduação dos eixos projetados. Os eixos 

graduados são divididos em uma dada unidade específica. Na verdade, o que se busca traçar é 

a perspectiva do objeto que é fruto dessa graduação nas projeções dos eixos (unidade de 

perspectiva).  

 
Figura 5.3 –  Graduação dos eixos em perspectiva pelo método da projeção cilíndrica ortogonal. 

Fonte: Méxas, et al. (2015). 

 

Para graduar os eixos projetados x’, y’ e z’, primeiro graduamos um par de eixos reais, 

rebatidos sobre o plano de projeção, marcando a unidade de escala em cada um deles, depois 

levamos estas medidas através de paralelas ao eixo projetado oposto, até os eixos projetados 

correspondentes, naquele rebatimento, de acordo com a Figura 5.3. 
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Como o ângulo formado entre dois eixos quaisquer no vértice é de 90 °, o triângulo 

axonométrico é sempre um triângulo acutângulo (Apresenta todos os três ângulos internos 

menores que 90°). De acordo com o tamanho dos lados do triângulo, a perspectiva 

axonométrica cilíndrica ortogonal recebe os seguintes nomes: 

 Trimetria ou anisometria: Se o triângulo axonométrico for escaleno, as três 

unidades de perspectiva dos eixos serão diferentes e terão medidas distintas para a 

mesma unidade, uma específica para cada eixo projetado. 

 Dimetria: Se o triângulo for isósceles, duas unidades de perspectiva de dois eixos 

serão iguais e uma será diferente das demais. 

 Isometria: É o caso mais utilizado, se o triângulo for equilátero, todas as três 

unidades de perspectiva dos eixos serão graduadas da mesma forma.  

Depois que os eixos foram graduados, as medidas do sólido são marcadas sobre os eixos 

graduados projetados. A perspectiva do sólido é desenhada a partir de linhas paralelas aos três 

eixos, de acordo com a Figura 5.4. 

 

 
 

Figura 5.4 –  Projeções mongeanas de um sólido (à esquerda) e sua correspondente isometria (à direita). 

Fonte: Méxas, et al. (2015). 

 

Para que o objeto seja observado efetivamente em perspectiva estéreo, construímos duas 

perspectivas cilíndricas ortogonais distintas, uma para cada um dos olhos, de modo que ao 

serem observadas através dos óculos anaglíficos, as imagens combinadas dêem o efeito 

estereoscópico esperado.  

Este efeito é o de sermos capazes de reproduzir através da perspectiva anaglífica o 

efeito natural de nossa visão onde, por exemplo, podemos verificá-lo se colocarmos uma de 
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nossas mãos alinhada ao meio de nossos olhos, é possível observarmos com um dos olhos a 

parte interna da mão enquanto que com o outro olho observa-se a parte externa. A partir 

dessas perspectivas, o cérebro automaticamente combina as imagens observadas e as organiza 

em uma única imagem estereoscópica. 

Assim, usando o GeoGebra 2D, duas projeções axonométricas em dois triângulos 

axonométricos diferentes são construídos. Os triângulos têm dois vértices em comum e o 

terceiro é deslocado no espaço, conforme mostrado na Figura 5.5 à esquerda. Usando o 

método anaglífico, com uma das figuras em vermelho para o olho direito e a outra em ciano 

para o olho esquerdo, as projeções do hexaedro e do avião F-117 são obtidas, conforme 

mostrado na Figura 5.5 à direita. 

  
Figura 5.5 –  Os dois triângulos axonométricos utilizados no método  (à esquerda) e a vista anaglífica em 

estéreo do hexaedro e do avião F-117 (à direita). 

Fonte: Méxas, et al. (2015). 

Na Figura 5.6, temos à esquerda as projeções mongeanas do avião F-117 que serviram 

de base para construção individual de cada uma das duas perspectivas axonométricas 

cilíndricas, vermelho e ciano, que se encontram ao meio da figura e que foram obtidas pelo 

processo descrito acima. As duas perspectivas distintas foram então combinadas no mesmo 

ponto focal de modo a produzir o efeito estereoscópico que a imagem à direita da Figura 5.6 

pode proporcionar. 

 

 

Figura 5.6 – Formação da perspectiva axonométrica cilíndrica ortogonal do avião F-117. 

Fonte: Méxas, et al. (2015). 
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O nosso trabalho prevê o uso do Geogebra 2D para construir as figuras estereoscópicas, 

porém será exclusivamente a partir de suas projeções mongeanas ou ortogonais.  

As vantagens de utilizar o software GeoGebra 2D é que este permite que possamos 

construir toda sorte de projeções mongeanas que representam os sólidos espaciais que 

desejamos trabalhar usando suas ferramentas básicas tais como construção de retas paralelas, 

retas perpendiculares, interseção de retas e etc que são muito utilizados nos exercícios de 

Geometria Espacial, o que nos possibilita ganhar tempo para elaborar exemplos mais 

interessantes aos alunos.  

Dessa forma não há limites para trabalharmos sólidos espaciais, limites esses que se 

tornam evidentes quando o professor tem de desenhar à mão no quadro um determinado 

problema a ser desenvolvido. Os desenhos não podem ser muito trabalhosos em função do 

tempo de aula e do cronograma escolar, o que restringe e impele o professor a praticar os 

mesmos exemplos, que mesmo sendo bem simples, podem não ficar muito claros a todos os 

alunos. Além dessas vantagens, as perspectivas criadas possuem graus de liberdade de 

manuseio das figuras de tal modo que os alunos podem modificar a posição das perspectivas 

para contemplar todo o sólido espacial de modo satisfatório. 

Na seção seguinte, os resultados obtidos das técnicas utilizadas em Geometria Projetiva 

para formar as figuras neste trabalho serão comparados àqueles apresentados pelo próprio 

GeoGebra 3D segundo sua matriz computacional a qual é fomentada pelos seus 

desenvolvedores ao redor do mundo. 
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CAPÍTULO 6 – O MÉTODO PROPOSTO COMPARADO AO GEOGEBRA 3D 

Neste capítulo faremos uma comparação gráfica entre os dois métodos do ponto de vista 

analítico unicamente para evidenciar as diferenças. A validade dos métodos depende dos 

objetivos didáticos a que se propõem.  

Pelo método do GeoGebra 3D percebemos que as figuras formadas apresentam uma 

metade na parte interna da tela de projeção e outra de fora, o que é ideal para um espectador 

diante da tela do computador ou de seu aparelho smartphone. Ainda neste método, a 

linguagem de programação do GeoGebra 3D torna as linhas que se cruzam pretas, e dessa 

forma, essas linhas são percebidas igualmente nos dois olhos.  

O objetivo pelo qual propomos o nosso método é o de promover a visualização 

estereoscópica de maneira semelhante ao que é apresentado em um cinema, ou seja, para um 

grupo de pessoas reunidas em uma sala de aula. Dessa forma o aluno que estiver ao fundo da 

sala também experimentará uma sensação de profundidade, pois é possível controlar a 

distância entre as duas perspectivas de modo a aumentar ou diminuir a distância da figura 

estereoscópica gerada, em relação ao plano de projeção. A Seguir, comparamos graficamente 

os resultados obtidos da construção de alguns modelos tridimensionais pelo método proposto 

de perspectiva cilíndrica ortogonal e utilizando o GeoGebra 3D.  

Todos os sólidos e modelo presentes nesta monografia encontram-se disponíveis no 

perfil do autor no site do GeoGebra através do endereço: 

https://www.geogebra.org/u/ronaldo_uffenomeno  

 

 

UM MODELO DO AVIÃO F-117.  

 

Figura 6.1 – F-117 Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). 

Fonte: Próprio autor (2021). 
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OS CINCO SÓLIDOS DE PLATÃO. 

    

Figura 6.2 – Tetraedro Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). 

Fonte: Próprio autor (2021). 

                      

Figura 6.3 – Hexaedro Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). 

Fonte: Próprio autor (2021). 

                      

Figura 6.4 – Octaedro Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). 

Fonte: Próprio autor (2021). 
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Figura 6.5 – Dodecaedro Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). 

Fonte: Próprio autor (2021). 

           

Figura 6.6 – Icosaedro Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). 

Fonte: Próprio autor (2021). 

 

OS TREZE SÓLIDOS DE ARQUIMEDES 

 

                       

Figura 6.7 – Cubo Truncado Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). 

Fonte: Próprio autor (2021). 
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Figura 6.8 – Cuboctaedro Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). 

Fonte: Próprio autor (2021). 

          

Figura 6.9 – Cuboctaedro Truncado Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita.). 

Fonte: Próprio autor (2021). 

            

Figura 6.10 – Dodecaedro Truncado Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). 

Fonte: Próprio autor (2021). 
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Figura 6.11 – Icosaedro Truncado Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). 

Fonte: Próprio autor (2021). 

             

Figura 6.12 – Icosidodecaedro Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). 

Fonte: Próprio autor (2021). 

             

Figura 6.13 – Icosidodecaedro Truncado Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D 

(Direita). 

Fonte: Próprio autor (2021). 
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Figura 6.14 – Octaedro Truncado Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). 

Fonte: Próprio autor (2021). 

               

Figura 6.15 – Rombicosidodecaedro Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). 

Fonte: Próprio autor (2021). 

                       

Figura 6.16 – Rombicuboctaedro Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). 

Fonte: Próprio autor (2021). 
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Figura 6.17 – Tetraedro Truncado Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). 

Fonte: Próprio autor (2021). 

                  

Figura 6.18 – Cubo Snub Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). 

Fonte: Próprio autor (2021). 

                    

Figura 6.19 – Dodecaedro Snub Estéreo pelo método proposto (Esquerda) e GeoGebra 3D (Direita). 

Fonte: Próprio autor (2021). 
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CAPÍTULO 7 – RESULTADOS 

A seguir apresentaremos os resultados educacionais e tecnológicos obtidos a partir da 

apresentação do novo método de visualização estereoscópica em sala de aula. 

 

RESULTADOS EDUCACIONAIS 

O método proposto foi apresentado a duas turmas de Geometria Descritiva (GD), 

GGM00159, que é uma disciplina obrigatória aos cursos de engenharia da UFF, de quatro 

créditos-hora e os resultados abaixo foram divulgados em Méxas, et al. (2015) de acordo com 

o seguinte procedimento.  

Uma turma de engenharia de telecomunicações e outra de engenharia civil. Duas 

formas de abordagens foram utilizadas para avaliar a metodologia proposta. A primeira 

consiste de uma avaliação feita pelos próprios estudantes, respondendo a um questionário e 

avaliando se as imagens interativas ajudaram no processo de aprendizagem de cada um 

enquanto que a segunda, feita pelos professores da disciplina, é uma comparação no 

desempenho acadêmico de alunos que usaram as imagens, com alunos que não usaram. O 

diagrama de barras mostrado na Figura 7.1 abaixo mostra as respostas da classe 1 às seguintes 

perguntas: 

Pergunta 1 – As imagens interativas ajudaram no aprendizado dos conteúdos de GD? 

Pergunta 2 – As imagens estereoscópicas por método anaglífico melhoraram a 

visualização e entendimento dos sólidos estudados? 

Observa-se pelos resultados do gráfico contido na Figura 7.1 que em torno de 

noventa por cento dos estudantes aprovaram a metodologia de aprendizado de GD através do 

uso de novas tecnologias. 

Por outro lado, observa-se pela Figura 7.2 que o aproveitamento da disciplina 

juntamente com o desempenho dos alunos aprovados nos períodos compreendidos entre os 

segundos semestres dos anos de 2012 e 2014 foram significativamente melhorados em 2014 

com a aplicação de novas técnicas de ensino de Geometria Descritiva através do uso de 

imagens interativas.    
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Figura 7.1 – Diagrama de respostas às perguntas 1 e 2 dos alunos entrevistados da classe 1. 

Fonte: Méxas, et al. (2015). 

 

Figura 7.2 – Diagrama de notas finais comparando os desempenhos dos alunos entre os segundos 

semestres dos anos de 2012 e 2014.  

Fonte: Méxas, et al. (2015). 
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RESULTADOS TECNOLÓGICOS 

Do ponto de vista tecnológico, a inovação encontra-se não somente na possibilidade 

de estabelecermos um ambiente virtual dentro do próprio GeoGebra 2D onde é propício às 

construções de perspectivas na percepção espacial do aluno, cujo desenvolvimento é um dos 

objetivos principais no ensino de Geometria.  

Além disso, o avanço tecnológico também deriva do próprio método proposto, que 

consiste em uma nova técnica para criação de figuras computacionais estereoscópicas, a partir 

da metodologia de Desenho Técnico, chamada Perspectiva Axonométrica Cilíndrica 

Ortogonal. 
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CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

Os bons resultados obtidos pelas referidas turmas nas quais foram apresentados os 

sólidos geométricos pelo método proposto, nos fazem concluir que a intervenção didática pela 

utilização de novos recursos tecnológicos, além de tornar as aulas mais dinâmicas e 

estimulantes para alunos da era moderna, intensifica qualitativamente a experiência 

geométrica. Esse fato decorre por intermédio do aumento da qualidade de percepção visual 

proveniente da profundidade e inovação que o efeito estereoscópico proporciona.  

Esse resultado é condizente com a teoria de Van Hiele, visto que a partir do 

momento que o aluno consegue enxergar aquilo que precisa entender, este é induzido ao 

despertar (ou insight) para o foco referente ao nível do pensamento em que se encontra em 

razão de vivenciar uma maneira não usual de trabalhar com sólidos geométricos. 

A utilização do GeoGebra permite que o professor apresente exemplos mais 

elaborados e interessantes para os alunos, o que por si só já representa uma melhoria imensa 

em relação à repetição dos exemplos clássicos e estáticos. Além da variedade do material 

disponibilizado há um ganho de tempo para o professor que não perde mais tempo de aula 

realizando as mesmas construções e, dessa forma, já pode partir para a realização das 

atividades planejadas após as orientações aos seus alunos.  

O passo natural seguinte será a construção das mesmas figuras sob a ótica da 

Perspectiva Axonométrica Cônica a qual, atualmente, é pouco desenvolvida nos cursos de 

Geometria Projetiva em função de ser bem mais trabalhosa, porém nos despertou curiosidade 

do ponto de vista prático, pois é a que mais se aproxima da visão real dos objetos e, por essa 

razão esse tipo de perspectiva aparece com maior frequência em aplicações de computação 

gráfica envolvendo modelagem através da realidade virtual.  

Após essas etapas de implementação desses dois tipos de perspectivas, trabalharemos 

com as curvas Béziers, que são difíceis de serem desenvolvidas à mão em função da 

necessidade de utilização de um algoritmo computacional para construí-la, porém são 

amplamente utilizadas em áreas cuja modelagem de sólidos é um de seus objetivos, tal como 

ocorre na Engenharia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A visualização estereoscópica pelo método proposto surgiu pela constatação da 

grande dificuldade que muitos alunos demonstram quando necessitam realizar tarefas 

geométricas complexas que dependem de um senso espacial aprimorado.  

Conforme descrito na teoria de Van Hiele, este senso não é um dom de nascença e só 

é desenvolvido através de uma experiência geométrica de qualidade. O método proposto, 

além de ser objeto de pesquisa, tem por principal objetivo se tornar uma alternativa viável de 

enriquecer a experiência geométrica dentro de sala de aula e resgatar o interesse dos alunos 

para o aprendizado de Geometria Espacial.  

Ao longo deste trabalho constatamos a importância do GeoGebra como instrumento 

didático do século 21 que facilita o ensino de geometria espacial através de suas ferramentas 

próprias e como recurso de pesquisa para novas metodologias.   

Por outro lado, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a utilização de um 

programa de computador sem uma metodologia didática adequada não garante um avanço 

acelerado através dos níveis de pensamento geométrico.  

Dessa forma concluímos que a experiência geométrica para ser de qualidade, 

necessita que o professor saiba orientar e dosar o uso da tecnologia em aula, de modo a 

estimular seus alunos a aprenderem Geometria e de fato prover um ensino significativo. 
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