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INTRODUÇÃO 

Durante os anos que lecionamos no Ensino Médio nas escolas das redes 

pública e particular, verificamos algumas dificuldades encontradas pelos 

professores em ensinar os conteúdos relacionados ao ensino da geometria 

espacial. O fato levou a buscar elementos que permitissem compreender as 

questões relacionadas ao tema junto ao Programa de Estudos de Pós-Graduação 

em Educação Matemática na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 

PUC-SP, mais especificamente no grupo de pesquisa (PEAMAT Processo de 

Ensino e Aprendizagem em Matemática). 

Resolvemos, então, elaborar nossa dissertação utilizando o conteúdo 

volume dos prismas e das pirâmides e os referenciais teóricos aliados à utilização 

da tecnologia no desenvolvimento de uma sequência de reconstrução de 

conhecimento para professores. 

Inicialmente, realizamos uma revisão de alguns trabalhos com foco nesse 

tema, utilizando sequências didáticas e/ou tecnologia, para verificar a relevância e 

as alternativas apontadas e, posteriormente, efetuar as escolhas adequadas para 

nossa pesquisa. 

Encontramos algumas pesquisas que fazem referência ao emprego da 

tecnologia para o estudo da geometria espacial, trabalhos que abordam questões 

da didática do ensino e aprendizagem da geometria espacial, porém nas leituras 

realizadas não encontramos trabalhos que abordassem o ensino e a 

aprendizagem do volume de prismas e pirâmides com o auxílio de um software de 

geometria dinâmica. 

Em nossa revisão percebemos diversos aspectos positivos e negativos 

relacionados ao ensino e aprendizagem da geometria e propusemo-nos a 

desenvolver uma pesquisa com foco no estudo do volume dos prismas e das 

pirâmides. 
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O INTERESSE PELO TEMA 

Em nossa experiência profissional na educação básica presenciamos a 

evidência de diversas deficiências que dificultavam o desenvolvimento das 

atividades que abordavam o pensamento sobre geometria espacial. 

Durante as aulas, percebíamos que os resultados obtidos não eram 

satisfatórios em questões relacionadas aos volumes de sólidos geométricos, mais 

especificamente, sobre o volume de prismas e de pirâmides. Então começamos 

um processo de questionamento sobre possíveis causas que pudessem provocar 

esses resultados. 

Encontramos no trabalho de Pavanello e Andrade (2002) que essas 

dificuldades têm sido exaustivamente observadas em cursos de capacitação ou 

aperfeiçoamento e manifestam-se em questões desde a mais simples até as mais 

complexas. 

Almouloud e Mello (2000) afirmam que alguns dos motivos que justificam 

tais deficiências são que grande parte dos professores atuantes recebeu uma 

formação muito precária em geometria. Nos cursos de formação inicial não 

acontecem discussões para produzir uma proposta mais eficiente para o ensino 

de geometria e as modalidades de formação continuada não têm atingido o 

objetivo de mudar a prática na sala de aula em relação ao ensino da geometria. 

Incomodado com essa situação e visando diminuir as dificuldades 

encontradas nas aulas de Matemática, buscamos junto a cursos de capacitação o 

aprimoramento de nossas práticas e de nosso conhecimento matemático. 

Encontramos nos cursos oferecidos pela Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo um caminho para a qualificação e formação profissional. 

Ao término da realização desses cursos, percebemos que a prática ainda 

não respondia satisfatoriamente às necessidades encontradas no processo de 

ensino e aprendizagem da geometria o que nos fez buscar no curso de mestrado 

Profissional na PUC-SP conhecimentos em níveis mais avançados. As aulas 

oferecidas nesse curso nos aproximou de alguns softwares que favorecem o 

ensino de geometria, como Cabri II plus, Cabri 3D, Teleduc. 
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Dentre as disciplinas houve a geometria em que foram abordados 

conceitos de geometria plana e de geometria espacial, com ênfase em 

demonstrações geométricas. As demonstrações relacionadas à geometria plana 

eram abordas com o auxílio do Cabri II, já as demonstrações relacionadas à 

geometria espacial eram abordadas com o auxílio do Cabri 3D. 

Esse tipo de abordagem nos fez acreditar que seria possível transformar 

as aulas para uma abordagem mais dinâmica, minimizando as dificuldades 

encontradas no ensino de geometria. 

Assim, na sequência apresentaremos nossa revisão bibliográfica, com a 

finalidade de verificar o que indicam as pesquisas realizadas a respeito do ensino 

e aprendizagem da geometria. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Registros de Representação Semiótica 

Na análise do conhecimento matemático, o sistema de produção das 

representações semióticas é fundamental, pois no estudo da matemática 

precisamos compreender os objetos matemáticos e para isso, recorremos às 

notações simbólicas como códigos, tabelas, gráficos, esquemas e escritas para 

representá-los, já que estes não são diretamente perceptíveis aos sentidos 

humanos. Podemos obter representações semióticas em registros diferentes, 

como: um enunciado em língua materna, uma fórmula algébrica ou uma 

representação gráfica. 

Segundo Duval (1995, apud FLORES, 2007) o relacionamento entre uma 

figura real com a sua representação está na complexidade que existe entre a 

coordenação dos registros de representação presente na atividade de leitura e 

interpretação destas figuras. Essa relação exige um tratamento que vai ao 

encontro da articulação entre as dimensões bidimensionais, ou seja, entre a 

articulação da figura no espaço e sua representação. 

Segundo o autor uma abordagem com a maquete de um cubo é um bom 

exemplo. Podemos tomá-la nas mãos e olhá-la por todos os lados e ângulos. 
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Agora imaginemos o desenho deste cubo no papel. Não importa o modo que o 

desenhamos, haverá certamente uma vista privilegiada, as outras estarão ocultas. 

É preciso, portanto perceber esta representação plana como contendo todos os 

aspectos do cubo como se ele estivesse no espaço. 

Preocupado com essas representações Raymond Duval desenvolveu a 

Teoria dos Registros de Representação Semiótica. 

Para Duval (1999, apud ALMOULOUD, 2007) a maneira de visualizar e 

raciocinar é dependente da utilização dos registros de representações semióticas 

e toda comunicação matemática se estabelece por meio dessa representação. A 

teoria dos registros de representação semiótica é fundamental no entendimento 

de qual papel têm as representações semióticas no desenvolvimento cognitivo e 

na origem das dificuldades encontradas pelos alunos na aprendizagem 

matemática e serve como modelo para auxiliar na explicação das condições de 

aquisição dos mesmos e na distinção entre objeto e suas propriedades. 

Para Duval (2003 apud, JESUS, 2008) a distinção entre um objeto 

matemático e sua representação é de grande relevância para a compreensão da 

matemática. Logo, temos que tomar cuidado, pois a confusão entre objeto e sua 

representação é quase inevitável, e toda confusão implicará numa perda da 

compreensão e consequentemente os conhecimentos adquiridos não estarão 

disponíveis no desenvolvimento da atividade matemática. Apesar de buscar uma 

apreensão conceitual dos objetos, é só por meio de representação semiótica que 

uma atividade é possível. 

Apresentaremos a seguir as explicações sobre Tratamento e conversão 

apresentadas por Duval (1999, apud ALMOULOUD, 2007). 

O tratamento é a transformação de uma representação em outra do 

mesmo registro, isto é, uma transformação estritamente interna a um registro. A 

conversão é uma transformação de uma representação de um registro D em uma 

outra representação de um registro A, conservando pelo menos a referência ao 

mesmo objeto. 

Para Duval (2003, apud JESUS, 2008) tendo o professor bem claro e 

definido o objeto matemático a ser ensinado, terá mais facilidade de definir quais 

registros de representação semiótica serão mais adequados à construção do 
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mesmo, bem como fazer as conversões necessárias. É a coordenação entre 

vários registros, ou pelo menos dois tipos de registros, e a passagem de um 

registro para outro, que garante e potencializa a apreensão do objeto matemático. 

Ao efetuarmos conversão entre registros de representação semiótica, estamos 

possibilitando o acesso à propriedades e/ou aspectos diferentes de um mesmo 

objeto matemático que não são perceptíveis nem acessíveis em alguns registros. 

Quando mudamos de registro de representação não estamos mudando apenas 

de tratamento, estamos ampliando possibilidades de se explicar propriedades 

e/ou aspectos diferentes de um mesmo objeto. 

Ainda segundo o autor para fazer a análise desse desenvolvimento 

cognitivo e das dificuldades encontradas pelos alunos é imprescindível levar em 

conta três fenômenos interligados: Diversos tipos de registros de representação 

semiótica como; registro em linguagem natural, registro simbólico (numérico ou 

algébrico) e registro figural. Há diferença entre o objeto representado e seus 

registros de representação semiótica, pois os objetos não são diretamente 

perceptíveis ou observáveis, seu acesso está ligado ao registro de representação 

semiótica. 

Para Duval (2003 apud, JESUS, 2008) os alunos apresentam sucesso nas 

atividades quando utilizam um único registro, pois estes são privilegiados no 

ensino, porém não reconhecem os objetos num outro registro e isso limita sua 

capacidade de compreensão da matemática. Além disso, a compreensão 

matemática é igual a capacidade de mudar de registro e este não deve ser 

confundido com sua representação.Tal confusão ocorre principalmente quando 

utilizamos apenas um tipo de registro e ainda o treinamento num sentido não 

treina a conversão . 

Teremos o cuidado de não abordar o assunto apenas em um registro, já 

que é onde a maioria dos alunos obtém sucesso, mas queremos que, ao solicitar 

a resolução de um problema que exija a mudança de registros ou mesmo a 

articulação simultânea de dois registros diferentes, o sucesso seja alcançado. 

Assim procuramos em nosso trabalho caracterizar os objetos matemáticos 

no quadro geométrico, mais especificamente no quadro da Geometria espacial, 

usando três tipos de registro de representação semiótica: o registro em língua 
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natural, o registro simbólico e o registro figural, como podemos visualizar no 

quadro 1. 

Quadro 1: Representações do volume da pirâmide 

Registro na língua natural Registro figural Registro simbólico 

O volume de uma pirâmide 

qualquer é igual a um terço 

do produto da área da base 

pela medida da altura. 

 

  
 

 
     

Segundo Duval (1995, apud SALAZAR, 2009), a geometria envolve três 

formas de processo cognitivo que preenchem específicas funções 

epistemológicas: A visualização é o processo que serve para a exploração 

heurística de uma situação; a construção (processo por instrumentos) é a 

construção de configurações em que as ações representadas e os resultados 

observados são ligados aos objetos matemáticos representados; o raciocínio na 

relação do processo do discurso para a extensão do conhecimento conduz para a 

prova e explicação. 

Ainda segundo o autor, essas três espécies de processos cognitivos e 

suas inter-relações são necessárias para se conseguir o conhecimento completo 

da geometria. Por outro lado, a heurística dos problemas de geometria refere-se a 

um registro espacial que dá lugar às formas de interpretações autônomas. Para 

essas interpretações, Duval (1995, apud SALAZAR, 2009) distingue as seguintes 

apreensões: 

 

 Sequencial: solicitada nas tarefas de construção ou nas tarefas de 

descrição, considerando a ordem em que tal fato acontece, com 

objetivo de reproduzir uma figura com ajuda de um 

instrumento.Exemplo: construção de um prisma reto triangular.As 

informações do Quadro 2 mostram a sequência de passos para a 

construção desse prisma, utilizando o Cabri 3D. 
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Quadro 2: Apreensão sequencial de um prisma triangular 

Apreensão sequencial de um prisma triangular construído com Cabri 3D 

A apreensão sequencial, para realizar a construção 

do prisma reto de base triangular com o Cabri 3D, é 

dada pelo encadeamento de passos para a 

construção. 
 

Passo 1: selecione a ferramenta "polígonos 

regulares" para criar um triângulo regular no plano 

horizontal com centro O.  

Passo 2: utilize a ferramenta "perpendicular" para 

criar uma reta r perpendicular ao plano horizontal 

passando pelo ponto O. 

 

Passo 3: com a ferramenta "vetor", criar um vetor    

com origem no ponto O e extremidade em um ponto 

qualquer da reta. 

 

Passo 4: utilize a ferramenta "prisma" do Cabri 3D. 

Clique no triângulo que formará a base do prisma e, 

em seguida, clique no vetor   . Dessa maneira a 

construção é validade. 
 

 

 Perceptiva: é a interpretação das formas da figura em uma situação 

geométrica (Quadro 3), permitindo identificar ou reconhecer de 

forma direta o objeto. 

Quadro 3: Apreensão perceptiva de um cubo 

Apreensão perceptiva de um tetraedro construído com o Cabri 3D 

A figura representa o cubo ABCDEFGH. 
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 Discursiva: é a interpretação dos elementos, inclusive as que não 

são assinaladas por uma legenda ou pelas hipóteses, da figura 

geométrica, privilegiando a articulação dos enunciados, como 

mostramos no Quadro 4. 

Quadro 4: Apreensão discursiva de um paralelepípedo 

Apreensão discursiva de um paralelepípedo construído com o Cabri 3D 

A reta r é perpendicular ao plano 

horizontal, e aresta        está contida na reta 

r, logo o paralelepípedo ABCDEFGH é 

retângulo. 
 

 Operatória: é uma apreensão centrada sobre as modificações 

possíveis de uma figura de partida e sua reorganização perceptiva 

que essas modificações apontam para obter novos elementos que 

podem nos levar à solução de uma determinada situação-problema. 

A apreensão operatória das figuras depende das modificações que a figura 

pode sofrer, que são classificadas por Duval (1995) do seguinte modo: 

 Modificação “mereológica”: a figura pode separar-se em partes que 

são subfiguras da figura dada, fracionando-se e reagrupando-se, 

isto é, uma relação da parte e do todo;  

Por exemplo, as informações do quadro 5 mostram a decomposição de um 

prisma de base triangular ABCDEF e três pirâmides ABCD, OPQR, KLMN e GHIJ. 

Quadro 5: Modificação mereológica de um prisma reto de base triangular 

Modificação mereológica de um prisma reto de base triangular construído com o 
Cabri 3D 

Figura inicial: prisma reto de base 

triangular. 

 



10 
 

A figura inicial é modificada com a 

transformação geométrica translação. O 

prisma reto de base triangular foi 

transformado em três tetraedros. 

 

 Modificação ótica: é a transformação de uma figura em outra 

chamada sua imagem; por exemplo, a modificação apresentado no 

quadro 6, por meio de uma deformação obtida pela movimentação 

de dois dos seus vértices. 

Quadro 6: Modificação ótica de uma pirâmide 

Modificação ótica de uma pirâmide construída com Cabri 3D 

Figura inicial: pirâmide ABCV. 

 

A figura inicial é transformada, arrastando 

os pontos V e A. 

 

 Modificação posicional: é o deslocamento em relação a um 

referencial. 

Quadro 7: Modificação posicional de um paralelepípedo. 

Modificação posicional de um paralelepípedo construído com o Cabri 3D 

Na figura inicial, constrói-se o 

paralelepípedo ABCDEFGH e o vetor de 

translação   . 
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A figura é deslocada, utilizando a 

transformação geométrica translação em 

relação ao vetor   . 

 

Para Duval (1995 apud, ALMOULOUD e MELLO, 2001) essas 

modificações são realizadas psiquicamente, graficamente e mentalmente. A 

operação que consiste em organizar uma ou várias subfiguras, todas dentro da 

figura de partida chamaremos de reconfiguração. Essa operação permite 

engrenar imediatamente os tratamentos tais como as medidas de áreas por soma 

de partes elementares. 

Para Salazar (2009) com a utilização do Cabrí 3D é preciso considerar o 

registro figural dinâmico que para a autora é o registro utilizado em ambientes 

de Geometria Dinâmica. 

Teoria das Situações Didáticas 

A Teoria das Situações Didáticas (TSD) de Guy Brousseau (1986, apud 

ALMOULOUD 2007) visa elaborar um modelo de interação entre o aprendiz, o 

saber e o meio no qual a aprendizagem deve acontecer. 

Essa teoria tem como objetivo estudar os fenômenos que interferem no 

processo de ensino e aprendizagem, propondo um modelo teórico para 

construção, análise e experimentação de situações didáticas, considerando as 

interações entre professor e aluno, mediadas pelo saber numa situação de 

ensino. 

Para o autor, a teoria das situações didáticas é: 

O conjunto de relações estabelecidas explicitamente e/ou 
implicitamente entre um aluno ou um grupo de alunos, um certo 
meio (contendo eventualmente instrumentos ou objetos) e um 
sistema educativo (o professor) para que estes alunos adquiram 
um saber constituído ou em constituição. (BROUSSEAU, 1986 
apud ALMOULOUD, 2007, p. 33). 

Segundo Brousseau (2008) para analisar o processo de aprendizagem, a 

TSD observa e decompõe esse processo em dois grupos de fases diferentes, a 

fase adidática e a fase didática. 
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Na fase adidática o aluno se encontrará em ação, formulação, validação, já 

na fase didática o aluno se apropriará de um novo saber, no momento de 

institucionalização, planejado e proporcionado pelo professor. 

Para Brousseau (1986 apud, ALMOULOUD, 2007), uma situação didática 

é formada pelas múltiplas relações pedagógicas estabelecidas, com a finalidade 

de desenvolver atividades voltadas para o ensino e para a aprendizagem de um 

conteúdo especifico, entre professor, alunos e o saber. 

A situação didática não é suficiente para entender por completo o conteúdo 

em questão. É necessária uma vinculação com outros recursos didáticos, para 

que se entenda realmente o assunto. 

Segundo Almouloud (2007) para analisar o processo de aprendizagem, a 

Teoria das Situações Didáticas observa e decompõe o mesmo em quatro fases 

diferentes. Essas fases estão extremamente interligadas de forma que não 

percebemos seus limites, ou seja, onde termina uma e começa a outra. 

Segundo o autor a Fase de ação é quando o aprendiz se encontra numa 

situação de ação, tal que o conhecimento é ensinado por meio da resolução de 

um problema e da melhor solução encontrada pelo aprendiz, nas condições 

propostas. A interação do aluno sobre a situação é composta pela ação do 

mesmo e pelo retorno de informações oferecido ao mesmo, pelo meio, devido a 

suas ações. 

Uma boa situação de aprendizagem deve permitir ao aprendiz julgar o 

resultado de suas ações e ajustá-los, se necessário, sem a intervenção do 

professor. A situação provoca uma aprendizagem por adaptação e essa fase é 

essencial para o aluno exprimir suas escolhas e decisões. 

Nessa situação o professor pode fazer algumas devoluções, na tentativa 

de levar o aprendiz a aceitar a responsabilidade da construção do seu próprio 

conhecimento. A responsabilidade da resolução do problema deve ser do 

aprendiz, assim ele experimenta, cria estratégias, prova ou abandona suas 

conjecturas sem a preocupação de explicação de seus argumentos. 

Ainda segundo Almouloud (2007) a Fase de formulação é quando ocorre a 

troca de informações entre uma ou várias pessoas na tentativa de explicar as 

ações utilizadas na resolução de um determinado problema. Nessa fase os 
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interlocutores são os emissores e receptores e trocam várias mensagens que 

podem ser escritas ou orais redigidas em linguagem matemática ou natural.  

Nesse momento pode surgir uma linguagem não muito característica da 

aprendizagem matemática, mas são as linguagens utilizadas pelos próprios 

aprendizes. 

Para Almouloud (2007) a Fase de validação é a fase em que o aprendiz 

utiliza de alguns mecanismos para explicar os motivos ou causas de determinada 

coisa acontecer ou não. Conhecida também como a fase das certezas e a 

ausência de contradições, isto é, a fase da prova. 

Até o término dessa fase o professor interage com o aprendiz apenas 

como devolutor (faz devoluções dos questionamentos dos aprendizes em forma 

de perguntas orientando o mesmo para buscar por si as respostas, aceitando a 

responsabilidade da situação de aprendizagem), caracterizando assim a situação 

de acordo com o processo de ensino e aprendizagem idealizado por Brousseau. 

Nas três fases descritas anteriormente é o aluno o ator principal do 

processo de ensino e aprendizagem, ou seja, é ele quem age, formula e valida. 

Então salientamos que, apesar dessas fases proporcionarem momentos de 

extrema importância na construção do conhecimento do aluno, elas podem deixar 

conhecimentos falsos, validados de forma incorreta, já que o aluno trabalha de 

forma mais livre e sem a interferência direta do professor. Para impossibilitar 

qualquer tipo de conhecimento equivocado pelo aluno se faz necessário outro tipo 

de fase: a institucionalização. 

Almouloud (2007) afirma que a Fase de institucionalização é a fase em 

que para corrigir possíveis equívocos que possam ter ocorridos nas fases 

anteriores como: definições erradas, demonstrações incorretas, etc., o professor 

pesquisador faz as intervenções diretas que achar necessárias na intenção de 

estabelecer o caráter do objeto e a universalidade do conhecimento. É de 

responsabilidade do professor pesquisador selecionar tópicos essenciais que 

devem passar a incorporar um saber formal, oficial, a ser instituído como 

patrimônio cultural pronto para ser utilizado em novas situações. 
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De acordo com Almouloud (2007) para Brousseau (1986), as situações de 

ensino tradicionais são situações de institucionalização, porém o professor não se 

preocupa com a criação das fases adidáticas (ação, formulação e validação). 

Na tentativa de fazer a articulação entre as teorias nosso trabalho se 

baseará numa sequência didática que permitirá aos professores o contato com 

uma representação realizada por meio do Cabri 3D que permitirá a visualização 

da mesma figura por vários ângulos de visão, transformações mais rápidas, 

levando-os a perceber a existência de várias propriedades de uma mesma figura 

geométrica. 

Além disso, as atividades propostas possibilitam aos professores relacionar 

os objetos do espaço com suas características, promovendo a coordenação entre 

os registros gráficos e linguísticos, conforme a teoria de Duval. 

As atividades 

Para a realização dessas atividades nos fundamentamos na teoria dos 

Registros de Representação Semiótica proposta por Duval (1999), e Teoria das 

Situações Didáticas proposta por Brousseau (1986). 

Grupo 1: exploração do software 

Desenvolvemos nossas atividades compostas por várias construções 

realizadas no Cabrí 3D. Nossa intenção era que essas construções 

possibilitassem a visualização, manipulação e observação das representações 

das figuras geométricas e suas relações com o espaço por meio de manipulação 

direta, utilizando o Cabrí 3D como um ambiente favorável a simulação das figuras 

geométricas espaciais. 

Atividade 1: Pontos, retas planos. 

a) Crie 3 pontos no plano horizontal1 e 2 pontos no espaço2, Nomeie os pontos do 
plano horizontal de A,B,C e os pontos no espaço de D e E. Movimente os pontos. 

b) Com o botão direito do mouse, modifique o ângulo de visão. 

c) Crie uma reta e nomeia de r. movimente seus pontos. 

                                            
1
 No Cabri 3D o retângulo cinza representa o plano de base o qual chamaremos de plano 

horizontal. 
2
 Utilizaremos a palavra espaço para nos referir à região do espaço fora do plano horizontal. 
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d) Crie um plano. Movimente seus pontos. 

Salve sua figura, nomeando o arquivo da seguinte forma: Iniciais da dupla.fam.1. 

Essa atividade foi idealizada para possibilitar aos professores a exploração 

das ferramentas do Cabrí 3D relacionadas aos objetos geométricos “ponto”, “reta” 

e “plano” e que essa exploração permitisse aos professores utilizar essas 

ferramentas sem dificuldades nas atividades seguintes. 

Para vivenciarem as situações de ação, formulação e validação proposta 

por Brousseau (1986), os professores deveriam seguir o roteiro com as 

orientações para o desenvolvimento desta atividade que seria realizada no Cabri 

3D, realizando as criações e manipulações sugeridas. 

No item “a” nosso objetivo era que os professores explorassem a 

ferramenta “ponto”, isto é, que criassem e nomeassem pontos no plano horizontal 

e no espaço, como mostra a figura 9. 

A nomeação de cada ponto possibilita sua identificação diminuindo 

possíveis confusões. Os pontos podem ser determinados diretamente no plano 

horizontal ou no espaço, como proposto no item “a” desta atividade. Também 

podem ser determinados sobre algumas figuras geométricas como: reta, 

segmento de reta, circunferência, etc., ou ainda pela intersecção entre essas 

figuras geométricas. 

Apresentamos na figura 1 um possível ângulo de visão3 que seria obtido 

pelos professores. Neste ângulo de visão os professores visualizariam o plano 

horizontal representado por um retângulo cinza e sobre ele os pontos A, B e C, já 

os pontos D e E no espaço. 

Figura 1: Pontos no plano e no espaço 

 

                                            
3
 É o ângulo de visão apresentado inicialmente pelo Cabri 3D. 
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Propomos a movimentação dos pontos A, B e C, esperando que ao 

movimentá-los, os professores desenvolvessem a apreensão operatória por meio 

da mudança posicional e percebessem que a movimentação desses pontos 

acontece apenas sobre o plano horizontal, e ao movimentar os pontos D e E eles 

percebessem que esses pontos poderiam ser movimentados em todas as 

direções. 

No item “b”, após a mudança do ângulo de visão, acreditávamos que os 

professores percebessem que um ponto criado no plano horizontal seria sempre 

pertencente a ele, mesmo que este ponto não estivesse dentro do retângulo 

cinza, extinguindo qualquer engano sobre sua localização. Os professores ao 

perceberem essa relação reforçaria a nossa crença de que desenvolveram a 

apreensão operatória por meio da mudança do ângulo de visão. 

Como exemplos dos diferentes ângulos de visão apresentamos na figura 

10 dois ângulos de visão diferentes do ângulo de visão já apresentado. O ângulo 

de visão na figura 2 a) é o frontal onde aparecem os pontos A, B e C pertencentes 

ao retângulo cinza e os pontos D e E no espaço, já na figura 2 b) temos o ângulo 

de visão superior. 

Figura 2: Vista frontal e vista superior 

 

Com relação ao item “c” pretendíamos que os professores criassem e 

nomeassem a reta r e com a movimentação dos pontos e percebessem que a sua 

movimentação é relativa aos pontos que a determinaram. Eles poderiam 

determinar a reta r contida no plano horizontal, paralela ou secante ao plano 

horizontal, isto dependeria de onde os pontos que determinaram a reta foram 

criados. 
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Figura 3: Posições relativas das retas 

 

Na figura 3 apresentamos três possíveis soluções encontradas pelos 

professores. A figura 3 a) nos mostra uma reta r criada no plano horizontal, pois 

para a criação da reta r foram utilizados os pontos A e B que pertencem ao plano 

horizontal, porém pode ser criada uma reta r a partir de novos pontos criados no 

mesmo plano. 

A figura 3 b) nos mostra uma reta r secante ao plano horizontal, pois ela foi 

determinada a partir dos pontos D e E que distam diferentes do plano 

horizontal.Já a figura 3 c) nos mostra uma reta r paralela ao plano horizontal, pois 

esta foi determinada a partir dos pontos D e F, contidos no mesmo semi espaço, 

que distam igualmente do plano horizontal. 

Ainda em relação ao item “c”, acreditamos que com a movimentação dos 

pontos da reta, os professores desenvolvessem a apreensão operatória por meio 

da modificação posicional das retas e a percepção de que a movimentação da 

reta é obtida com a movimentação dos pontos utilizados para sua criação. 

No item “d” os professores deveriam construir, utilizando a ferramenta 

“plano”, um plano. Assim como com a reta r os professores poderiam criar o plano 

em três situações diferentes. Ele poderia ser coincidente, paralelo ou secante ao 

plano horizontal como alguns exemplos apresentados na figura 4. 

Figura 4: Posições relativas entre planos 
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Na figura 4 a) criou-se um plano ABD secante ao plano horizontal, pois os 

pontos A e B pertenciam ao plano horizontal e o ponto D pertencia ao espaço. Já 

na figura 4 b) criou-se um plano paralelo ao plano horizontal já que os pontos 

EFG, que determinaram o plano estavam no mesmo semiespaço e a mesma 

distância do plano horizontal. 

Para o item “d” determinamos a movimentação do plano, com a intenção 

de favorecer aos professores o desenvolvimento da apreensão operatória por 

meio da modificação posicional dos planos e a percepção de que a movimentação 

o plano é obtida com a movimentação dos pontos utilizados para sua criação. 

Nesse momento, uma intervenção direta do pesquisador se faria 

necessária, destacando a localização dos pontos e suas possíveis 

movimentações, garantindo dessa forma o momento de institucionalização 

proposto por Brousseau (1986) e que tais conhecimentos fossem incorporados ao 

repertório cognitivo desses professores e fossem utilizados para resolver novas 

situações-problemas. 

O pesquisador realizou a institucionalização como mostra a figura 5, por 

meio do slide do Power point, Nele encontramos as possibilidades de 

movimentações dos elementos geométricos: ponto, reta e plano. 

Figura 5: Institucionalização da atividade 1 do grupo 1. 
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Atividade 2: polígonos equivalentes. 

a) Crie um triângulo ABC e um ponto T fora da região triangular ambos sobre o 
plano horizontal. 

b) Crie um triângulo DEF imagem do triângulo ABC por simetria central em 
relação ao ponto T. Movimente os pontos A, B, C e T. 

c) Crie a reta p que passe pelos pontos D e F. 

d) Crie uma reta q perpendicular à reta p que passe pelo ponto E. Movimente o 
ponto B. 

e) Determine o ponto de intersecção G entre as retas p e q. 

f) Determine o ponto médio M entre os pontos G e E. 

g) Crie uma reta r paralela a reta p passando pelo ponto M. 

h) Crie uma reta s paralela a reta q que passe pelo ponto D e outra reta t paralela 
à reta q passando pelo ponto F. 

i) Determine o ponto de intersecção H entre as retas r e s e determine o ponto de 
intersecção I entre as retas r e t. 

j) Crie um retângulo DFIH e modifique sua cor. Movimente os pontos do triângulo 
ABC. 

Salve sua figura, nomeando o arquivo da seguinte forma: Iniciais da dupla.fam.3. 

Na atividade 2 além de oferecer aos professores a exploração de algumas 

ferramentas do Cabrí 3D, como “triângulo”, “simetria”, “perpendicular”, “paralelas” 

e “polígonos”, intencionamos também oferecer, por meio de construções 

realizadas no Cabrí 3D, a transformação de um triângulo em um retângulo 

equivalente. 

Para vivenciar as situações de ação, formulação e validação proposta por 

Brousseau (1986), os professores deveriam seguir o roteiro com as orientações 

para o desenvolvimento desta atividade que seria realizada no Cabri 3D, por meio 

das simulações sugeridas. 

Apresentamos o quadro 8 onde se encontram as observações de cada 

construção e as figuras obtidas. 
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Quadro 8: Quadro das construções do retângulo equivalente ao triângulo 

Observações Figura 

a) Criamos um triângulo ABC e um 
ponto T externo ao triângulo ABC, 
ambos no plano horizontal. Em seguida 
o triângulo DEF imagem do triângulo 
ABC segundo a simetria central em 
relação ao ponto T. Essa simetria 
permite afirmar que os triângulos ABC e 
DEF são congruentes 

 

b) A reta p foi criada passando pelos 

pontos D e F, prolongando o lado       . A 
reta q foi criada perpendicular à reta p 
passando pelo ponto E, possibilitando 
que sobre ela seja determinada a altura 
do triângulo DEF em relação ao lado 

      .  

 

e) e f) Determinamos o ponto G pela 
intersecção entre as retas p e q. Este 
será uma das extremidades da altura 

       em relação à base        do triângulo 
ABC eo ponto M, médio entre os pontos 

E e G, será o ponto médio da altura       . 
 

g) Criamos a reta r paralela à reta p, 
passando pelo ponto M, e as retas s, 
passando pelo ponto D e t passando 
pelo ponto F paralelas à reta q, logo são 
perpendiculares às retas e e p. 

h) e i) Determinamos o ponto H, ponto 
de intersecção entre as retas r e s, e o 
ponto I, ponto de intersecção entre as 
retas r e t, obtendo os vértices do 
retângulo DFIH. 

 

j) Criamos o retângulo DFIH equivalente 
ao triângulo DEF, pois o triângulo DHX 

(X é a intersecção entre       e       ) é 
congruente ao triângulo EMX. E o 
triângulo FIY é congruente ao triângulo 

EMY (Y é intersecção entre       e       .   

Nosso objetivo no item “a” era que os professores explorassem as 

ferramentas “triângulo” para criar um triângulo ABC e utilizassem a ferramenta 

“ponto” para construir o ponto T. Optamos por construir o ponto T fora do triângulo 

ABC para não limitar a movimentação de ambos (triângulo ABC e o ponto T). 
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Esperávamos que os professores construíssem diferentes tipos de 

triângulos, como o equilátero, retângulo, isósceles, diversificando as comparações 

e potencializando a discussão realizada pelos professores. 

Em relação ao item “b”, pretendíamos que os professores explorassem a 

ferramenta “simetria central” e construíssem um triângulo DEF imagem do 

triângulo ABC por simetria central em relação ao ponto T. Esperávamos 

possibilitar aos professores o desenvolvimento da apreensão operatória por meio 

da modificação ótica, isto é, que eles percebessem que os triângulos ABC e DEF 

seriam congruentes e qualquer transformação provocada no triângulo ABC 

acarretaria numa transformação equivalente em sua imagem triângulo DEF. 

No item “c” os professores deveriam construir uma reta p que seria o 

prolongamento da base do triângulo DEF. 

No item “d”, nossa intenção era de que os professores explorassem a 

ferramenta “perpendicular” e construíssem uma reta q perpendicular a reta p, 

passando pelo ponto E. 

Com a sugestão da movimentação do ponto B neste item, nossa intenção 

era de que os professores desenvolvessem a apreensão operatória por meio da 

modificação posicional, percebendo que ao movimentar o ponto B, a reta q 

permanecia perpendicular a reta p. 

No item “e” os professores deveriam determinar, utilizando a ferramenta 

“ponto de intersecção”, o ponto de intersecção G entre as retas q e p. 

Esperávamos que os professores realizassem a apreensão perceptiva e 

percebessem que o segmento é a altura do triângulo DEF em relação à base. 

Neste item “f” os professores deveriam determinar, utilizando a ferramenta 

“ponto médio”, um ponto médio M entre os pontos E e G. Acreditávamos que os 

professores perceberiam que o ponto M dividia a altura do triângulo DEF em dois 

segmentos congruentes. 

Julgávamos que no item “g” os professores não encontrassem dificuldades 

para explorar a ferramenta “paralela” e construir uma reta paralela à base, 

passando pelo ponto M. 
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No item “h” nossa intenção era de que os professores construíssem, uma 

reta paralela à reta q, passando pelo ponto D e outra passando pelo ponto F. As 

retas seriam nomeadas respectivamente de s e t. Esperávamos que os 

professores realizassem a apreensão perceptiva e percebessem que as retas s e 

t eram perpendiculares às retas p e r, logo elas eram paralelas entre si. Optamos 

por construir retas paralelas passando pelos pontos D e F para obtermos, com a 

intersecção das retas p, q, s e t os vértices de um retângulo equivalente ao 

triângulo DEF. 

No item “i” os professores deveriam determinar os pontos de interseção 

entre as retas r e s e nomeá-lo de H, e entre as retas r e t e nomeá-lo de I. 

No item “j” considerávamos que os professores construiriam sem 

dificuldades, utilizando a ferramenta “polígono”, um retângulo DFIH. Modificariam 

a cor do retângulo DFIH e percebessem, por meio da movimentação dos vértices 

do triângulo ABC, que o retângulo DFIH era equivalente ao triângulo ABC. 

Intencionamos com o desenvolvimento desta atividade que os professores 

se apropriassem da apreensão sequencial, isto é, que eles percebessem por meio 

da sequência de construções, utilizando o Cabri 3D, as propriedades envolvidas 

na construção como: simetria, perpendicularidade, paralelismo, entre outras 

envolvidas na atividade para justificar a equivalência entre o triângulo ABC e o 

retângulo DFHI. 

Esperávamos que os professores realizassem a apreensão operatória por 

meio da modificação mereológica, isto é, separando em partes as figuras obtidas 

na construção realizada nesta atividade fracionando-a e reagrupando-a para 

justificar a equivalência entre triângulo ABC e o retângulo DFHI. 

Ao vivenciar a institucionalização, o pesquisador disponibilizaria por meio 

de um “slide” do PowerPoint as observações inerentes às construções dos 

professores e às propriedades que validam a congruência entre o triângulo ABC e 

o retângulo DFHI. 

Após a resolução da atividade por todas as duplas, o pesquisador discutiu 

algumas soluções, solicializando as resoluções desenvolvidas pelas equipes que 

explicitavam verbalmente suas observações. 
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Figura 6: Institucionalização da atividade 2 do grupo 1. 

 

 

Atividade 3: pentágono e triângulo equivalentes. 

a) Crie um pentágono convexo ABCDE. 

b) Crie a reta r que contenha os pontos A e B. 

c) Crie os segmentos e . 

d) Crie uma reta paralela ao segmento passando pelo ponto C e nomeando-a de 
s. Depois crie uma reta paralela ao segmento passando pelo ponto E nomeando-
a de t. Movimente o ponto D. 

e) Marque o ponto de intersecção entre as retas r e s e nomeie de F e o ponto de 
intersecção entre as retas r e t e nomeie de G. 

f) Crie o triângulo DFG e mude a cor da sua superfície. Movimente o ponto D. 

Salve sua figura, nomeando o arquivo da seguinte forma: Iniciais da dupla expl.2. 

Na atividade 3, além de oferecer aos professores a reexploração de 

algumas ferramentas do Cabri 3D, como “polígono”, “paralelas”, “reta” 

intencionamos também oferecer aos professores a transformação, por meio das 

construções no Cabri 3D, de um pentágono em um triângulo equivalente. 

Apresentamos o quadro 9 uma possível solução para essa atividade. 
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Quadro 9: Quadro das construções do pentágono equivalente ao triângulo. 

Processos Figura 

a) Criamos um pentágono ABCDE, a 
reta r passando pelos pontos A e B. A 

reta r é o prolongamento do lado        do 
pentágono ABCDE.  

b) Os segmentos        e        decompõem o 
pentágono em três triângulos ABD, BCD 
e ADE. 

 

c) A reta s, paralela ao segmento        
passando pelo ponto E, possibilita que o 
triângulo criado a partir dos pontos A e D 
e com o terceiro vértice sobre a reta s 
tenha mesma altura em relação ao lado 

      , que o triângulo ADE. Assim como a 

reta t, paralela ao segmento        
passando pelo ponto C, possibilita que o 
triângulo criado a partir dos pontos B e D 
e com o terceiro vértice sobre a reta t 
tenha mesma altura em relação ao lado 

      , que o triângulo BDC. 

 

d) Os pontos F e G são vértices do 
triângulo DFG equivalente ao pentágono 
ABCDE, pois os triângulos ADE e ADF 
são equivalentes, assim como os 
triângulos BDC e BDG.  

No item “a” os professores deveriam explorar a ferramenta “polígono” e 

criar um pentágono convexo ABCDE. Restringimo-nos aos polígonos convexos 

para trabalharmos com as propriedades mais conhecidas pelos professores e não 

perdermos o foco da atividade. 

Em relação ao item “b”, pretendíamos que os professores explorassem a 

ferramenta “reta” e construíssem uma reta r passando pelos pontos A e B. Esta 

reta seria o prolongamento do segmento. 

Para o item “c”, nossa intenção era de que os professores explorassem a 

ferramenta “segmento” e construíssem os segmentos e . Acreditávamos que os 

professores se apropriariam da apreensão operatória por meio da modificação 
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mereológica e percebessem que os segmentos e . (diagonais do pentágono com 

uma das extremidades no vértice D) dividiam o pentágono em três triângulos. 

Para o item “d”, nosso objetivo era que os professores criassem,utilizando 

a ferramenta “paralela”, a reta s, paralela ao segmento passando pelo ponto E, e 

a reta t paralela ao segmento passando pelo ponto C. Acreditávamos que por 

meio da criação das retas paralelas os professores perceberiam que as alturas 

dos triângulos eram iguais e isso nos possibilitaria a acreditar que os professores 

haviam se apropriado da apreensão discursiva. 

Intencionamos com a movimentação do ponto B, que os professores 

desenvolvessem a apreensão operatória por meio da modificação posicional do 

triângulo e a percepção de que mesmo com a movimentação do ponto B, a reta q 

continuaria perpendicular a reta p. 

No item “e” os professores deveriam determinar, utilizando a ferramenta 

“ponto(s) de intersecção”, o ponto F, intersecção entre as retas s e r, e o ponto G 

intersecção entre as retas r e t. 

No item “f” nossa intenção era de que os professores criassem um 

triângulo DFG e utilizassem o recurso “atributo” para alterar a cor da superfície 

desse triângulo para que o mesmo ficasse em destaque como podemos observar 

na figura 21. 

Com relação a movimentação proposta neste item, acreditávamos que os 

professores percebessem que mesmo com a movimentação do ponto D, as retas 

s e t continuavam paralelas respectivamente aos segmentos e, 

consequentemente o pentágono ABCDE continuava equivalente ao triângulo 

DFG. 

Ao realizar este item corretamente esperávamos que os professores 

realizaram um tratamento como proposto por Duval (1999) do triângulo DEF, 

possibilitando a apreensão perceptiva da figura triângulo. 

Acreditamos possibilitar aos professores a apropriação da apreensão 

sequencial com o desenvolvimento desta atividade, isto é, cada passo tem papel 

fundamental na justificativa da equivalência entre o triângulo DFG e o pentágono 

ABCDE. 
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Figura 7: Pentágono e triângulo equivalentes 

 

 

Atividade 4: paralelepípedos. 

a) Crie um paralelepípedo sobre o plano horizontal. 

b) Modifique o estilo de superfície do paralelepípedo para vazio para observar a 
estrutura do paralelepípedo. 

c) Crie um plano α paralelo ao plano horizontal e secante ao paralelepípedo. 

d) Crie o polígono da secção reta. 

e) Modifique o estilo de superfície do retângulo, utilizado para representar o plano 
α, para vazio e do polígono para hachuras finas. Movimente o plano α. 

Salve sua figura, nomeando o arquivo da seguinte forma: Iniciais da dupla.expl.3. 

Com o item “a” objetivamos a exploração, pelos professores, da ferramenta 

“paralelepípedo XYZ” para a construção de um paralelepípedo. A escolha do 

paralelepípedo se deu por entendermos ser este o prisma mais simples e o mais 

utilizado pelos livros didáticos para a apresentação das fórmulas de volume dos 

prismas. Acreditávamos que os professores realizariam a apreensão perceptiva e 

perceberiam que o prisma era reto e suas faces eram retangulares. 

No item “b” esperávamos que os professores não encontrassem 

dificuldades para alterar o estilo de superfície do paralelepípedo para vazio. Essa 

mudança possibilita a manipulação e criação de objetos dentro do paralelepípedo, 

coisa que não é possível se a superfície do mesmo não estivesse no estilo de 

superfície vazio. 
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No item “c” os professores deveriam criar, utilizando a ferramenta 

“paralela”, um plano paralelo ao plano horizontal e secante ao paralelepípedo. 

Esperávamos que os professores se apropriassem da apreensão perceptiva e 

percebessem que o plano paralelo ao plano horizontal e secante ao 

paralelepípedo determinava um polígono perpendicular às arestas do 

paralelepípedo, que chamaremos de secção reta.  

Figura 8: Secção reta do paralelepípedo. 

 

Apresentamos na figura 8 uma possível construção que poderia ser 

realizada pelos professores. Nela podemos observar que o plano α, paralelo ao 

plano horizontal, é secante ao paralelepípedo, isto é, ele intersecciona-se com o 

paralelepípedo, determinando um retângulo. 

No item “d” considerávamos que os professores criassem, utilizando a 

ferramenta “polígonos”, um polígono. Para criar o polígono seria necessário 

determinar os pontos de intersecção entre as arestas do prisma e do plano α. A 

construção do polígono facilitaria a representação da figura geométrica, resultado 

da intersecção entre o plano α e o paralelepípedo. Esperávamos que os 

professores percebessem que o polígono da secção reta era um retângulo 

congruente ao retângulo da base do paralelepípedo levando-nos a acreditar que 

eles realizaram a apreensão perceptiva em relação a figura. 

No item “e” pretendíamos que os professores modificassem o estilo de 

superfície do polígono para hachuras finas e percebessem que, por meio da 

apreensão operatória, a mudança de posição do plano α a do 

paralelepípedo, mesmo com a movimentação do plano α o polígono da secção 

continuava sendo um retângulo e suas dimensões não se alteravam. 

Ao vivenciar a institucionalização, o pesquisador disponibilizaria por meio 

de um “slide” do PowerPoint as observações inerentes às construções dos 
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professores e às propriedades que validam a congruência entre o polígono da 

secção e a base do paralelepípedo. 

Atividade 5: prismas e pirâmides. 

a) Crie um quadrilátero e um hexágono, ambos convexos, sem ponto em comum 
no plano horizontal. 

b) Crie uma reta perpendicular r ao plano horizontal fora dos polígonos já 
construídos. 

c) Crie um vetor sobre a reta r, com origem no plano horizontal. Movimente o 
ponto extremidade do vetor . 

d) Construa um prisma definido pelo polígono (base) e pelo vetor . 

e) Crie um plano α paralelo ao plano horizontal que interseccione o vetor em sua 
extremidade. 

f) Construa uma pirâmide com base no outro polígono e com vértice no plano α. 

g) Utilize o recurso “esconder” e esconda o plano α, movimente a extremidade do 
vetor , para observar a modificação sofrida pelos prismas. 

Salve sua figura, nomeando o arquivo da seguinte forma: Iniciais da dupla.expl.5. 

No item “a” objetivamos que os professores criassem dois polígonos 

convexos, um quadrilátero e um hexágono, limitando nosso trabalho a esses 

polígonos convexos para focar nas propriedades desses polígonos, aprofundando 

o estudo sobre eles. 

No item “b” nossa intenção era de que os professores criassem, utilizando 

a ferramenta “perpendicular”, uma reta perpendicular ao plano horizontal, que 

seria a reta suporte do vetor. Optamos por determinar a reta perpendicular fora 

dos polígonos para não limitarmos o movimento da mesma. 

Neste item “c” os professores deveriam criar, utilizando a ferramenta 

“vetor”, um vetor sobre a reta perpendicular. Era possível que os professores 

criassem o vetor no semiespaço inferior, porém isso não seria um empecilho para 

a resolução da atividade. 

Com a movimentação proposta neste item “c” esperávamos que os 

professores percebessem, por meio da apreensão operatória (modificação 

posicional) que o vetor criado sobre a reta perpendicular ao plano horizontal era 

também perpendicular ao mesmo, por isso sua movimentação acontecerá 

somente na vertical. 
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Neste item “d” os professores deveriam seguir o roteiro com orientação 

para o desenvolvimento deste item e utilizando a ferramenta “prisma”, construir 

um prisma perpendicular ao plano. Acreditávamos que com a utilização do roteiro 

os professores não encontrariam dificuldades para realizar a construção dos 

prismas. Esperávamos que os professores percebessem que o prisma construído 

a partir do vetor era denominado reto, pois suas arestas laterais eram 

perpendiculares ao plano horizontal. 

No item “e” objetivamos que os professores explorem a ferramenta 

“paralelo” e criem um plano paralelo ao plano horizontal, contendo o ponto de 

extremidade do vetor. A exigência do plano secante ser paralelo à base determina 

a altura da pirâmide congruente à altura do prisma. 

Figura 9: Prisma e pirâmide com mesma altura 

 

Apresentamos na figura 9 uma possível construção para essa atividade. 

Nela podemos observar o plano α, paralelo ao plano horizontal, passando pelo 

ponto V, extremidade do vetor . A pirâmide ABCDEFG tem seu vértice G no plano 

α  sua base ABCDEF no plano horizontal. A pirâmide possui altura congruente 

à altura do paralelepípedo HIJKLMNOP, pois sua base está no mesmo plano da 

base do paralelepípedo e seu vértice G está no mesmo plano da base superior do 

paralelepípedo. Esperávamos que os professores percebessem essa relação 

possibilitando-nos a entender que eles se apropriaram da apreensão sequencial, 

percebendo que a altura da pirâmide é a mesma do prisma pois seu vértice está 

sobre o plano α. 

Solicitamos no item “g” que os professores escondessem o plano para 

visualizar melhor a modificação sofrida pelos sólidos por meio da movimentação 
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solicitada. Acreditávamos que os professores se apropriasse da apreensão 

operatória, por meio da modificação posicional, isto é, movimentando o ponto V, a 

altura do prisma e da pirâmide movimenta-se proporcionalmente. 

Ao vivenciar a institucionalização, o pesquisador disponibilizaria por meio 

de um “slide” do PowerPoint as observações inerentes às construções dos 

professores e às propriedades que validam a congruência entre as alturas da 

pirâmide ABCDEFG e do paralelepípedo HIJKLMNOP. 

Grupo 2: Atividades de desenvolvimento da aprendizagem sobre 

volume de sólidos. 

Objetivamos com as atividades deste grupo que os professores levantem 

conjecturas sobre as relações existentes entre as figuras geométricas espaciais e 

desenvolvam justificativas sobre os volumes de prismas, de pirâmides com o 

auxílio do Cabrí 3D. 

As conjecturas serão levantadas por meio da construção, manipulação e 

observação das figuras geométricas em suas explorações empíricas. 

Procuraremos observar como os professores constrõem as figuras, quais relações 

eles percebem com as simulações, quais procedimentos eles utilizam na tentativa 

de justificar suas conjecturas. 

Acreditamos que os professores mobilizariam os conhecimentos sobre a 

utilização do Cabri 3D que foram desenvolvidos no grupo de atividades de 

exploração do software, porém se houvesse necessidade os professores 

poderiam retomar o uso do roteiro. 

Nesta primeira atividade, oferecemos aos professores instrumentos para 

que eles conjecturassem sobre o volume do paralelepípedo e que 

desenvolvessem suas justificativas para a expressão encontrada para representar 

o volume do sólido em questão. 

Os professores receberão os procedimentos para a realização da atividade 

em língua natural, as construções das figuras espaciais serão realizadas no 

registro figural dinâmico por meio do Cabrí 3D e as justificativas provavelmente 

serão realizadas nos registros em linguagem natural ou simbólica. 
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Atividade 1: Descobrindo uma Relação 

a) Crie um paralelepípedo sobre o plano horizontal, Modifique seu estilo de 
superfície para vazio e nomeie seus vértices de ABCDEFGH. 

b) Crie o polígono ABCD base do paralelepípedo ABCDEFGH. Que tipo de 
polígono é formado por sua base? Justifique (é permitido o uso das ferramentas 
“paralelas” e “perpendiculares” para auxiliar em suas justificativas) 

c) Crie, no plano horizontal, uma reta perpendicular a um dos lados do polígono 
ABCD, interseccionando-o. Nomeie a reta obtida de r e o ponto de intersecção 
entre a reta r e o lado do polígono ABCD de J. 

d) Determine o ponto de intersecção entre a reta r e o outro lado do polígono 
ABCD e nomeio de K. Crie o segmento . 

e) Selecione a ferramenta “rastro” e crie o rastro do segmento , preenchendo 
completamente o polígono ABCD. 

f) Que tipo de polígono é formado pelo rastro? Qual é a expressão que representa 
a área desse polígono? Justifique. 

g) Construa o polígono determinado por uma secção reta ao paralelepípedo e 
nomeie seus vértices de LMNO. Que tipo de polígono é formado pela secção 
reta? Qual é a expressão que representa a área desse polígono? Justifique. 

h) Com a movimentação da secção reta, a área do polígono LMNO se altera? 
Qual é a relação entre o polígono da base ABCD do paralelepípedo ABCDEFGH 
e o polígono LMNO da secção? Justifique. 

i) Com a movimentação da secção reta é possível obter o volume do 
paralelepípedo ABCDEFGH? Qual é a expressão que representa esse volume? 
Justifique. 

Salve sua figura, nomeando o arquivo da seguinte forma: Iniciais da dupla.rec.1. 

Para a determinação da situação de ação, formulação e validação, os 

professores deveriam mobilizar os conhecimentos das atividades anteriores para 

interagir com o ambiente, construindo e manipulando o paralelepípedo, o 

retângulo formado por sua base e a secção transversal de acordo com as 

sugestões apresentadas em cada item. 

No item “a” nosso objetivo era que os professores construíssem um 

paralelepípedo sobre o plano horizontal para que com o desenvolvimento dos 

itens seguintes pudessem conjecturar sobre seu volume. Pedimos aos 

professores que mudassem o estilo de superfície do paralelepípedo para vazio, 

como mostra a figura 10. Nela podemos observar as arestas e vértices que 

formam a estrutura do paralelepípedo. 
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Figura 10: Estrutura do paralelepípedo 

 

No item “b” os professores deveriam criar, utilizando a ferramenta 

“polígono”, um retângulo ABCD. Com a questão apresentada neste item, nossa 

intenção era de que os professores refletissem sobre o polígono formado pela 

base do paralelepípedo. Esperamos que os professores apresentem suas 

justificativas em língua natural ou simbólica na ficha da atividade e que 

respondam que o polígono da base do paralelepípedo seria um retângulo, 

conclusão obtida pela apreensão perceptiva. 

Acreditamos que os professores, numa tentativa de justificar o tipo de 

polígono formado pela base do paralelepípedo, construam uma reta perpendicular 

a um dos lados do retângulo da base passando por um ponto do lado oposto do 

mesmo retângulo, fazendo uso da apreensão discursiva para justificar que o 

polígono é um retângulo. 

No item “c”, os professores deveriam construir uma reta r perpendicular a 

um dos lados do polígono ABCD e determinar a intersecção J entre o lado e a 

reta perpendicular a ele. 

Para o item “d”, acreditávamos que as duplas não encontrassem 

dificuldades para determinar a intersecção entre a reta r e o outro lado do 

polígono ABCD e para criar o segmento . Esperávamos que ocorresse por parte 

dos professores a apreensão perceptiva e que eles percebessem que o segmento 

seria paralelo ao lado do retângulo não interseccionado pela reta r. 
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Esperávamos em relação ao item “e”, que as duplas não encontrassem 

dificuldades para seguir as orientações disponibilizadas no roteiro e criassem o 

rastro do segmento . Esperávamos que com a movimentação do segmento JK os 

professores se apropriassem da apreensão operatória – modificação ótica e 

percebessem que poderiam obter a área do retângulo ABCD pela translação do 

segmento em relação ao segmento. 

Com relação ao questionamento feito no item “f”, acreditávamos que os 

professores responderiam com facilidade, após a observação do comportamento 

do rastro do segmento , qual era o tipo de polígono e apresentassem a expressão 

utilizada para representar a área desse polígono. Esperávamos que os 

professores justificassem, apresentando suas conclusões no registro em língua 

natural ou simbólica, que o polígono formado era um retângulo e sua área poderia 

ser representada pelo produto da sua base e de sua altura, isto é, pela expressão, 

considerando b, a base e h a altura do retângulo. 

Acreditávamos também que os professores realizassem a apreensão 

sequencial e percebessem que a ordem das construções interferiu na percepção 

da área do retângulo. 

No item “g” considerávamos que os professores criariam sem dificuldades 

um polígono obtido pela intersecção entre uma secção reta e o paralelepípedo e 

nomearia de LMNO. Esperávamos que os professores recorressem aos 

conhecimentos adquiridos na atividade 4 de exploração do software, pois para a 

construção da secção seria necessário que os professores construíssem primeiro 

o plano paralelo ao plano horizontal e secante ao paralelepípedo para depois 

construírem o polígono. 

Os professores desenvolveriam corretamente a construção se realizassem 

uma construção similar à da figura 11, em que se pode observar o plano paralelo 

ao plano horizontal e secante ao paralelepípedo ABCDEFG. Encontramos ainda o 

polígono IJKL, intersecção do plano _ e o paralelepípedo ABCDEFGH, formado 

sobre este plano. 
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Figura 11: Secção de um paralelepípedo 

 

Com a questão apresentada no item “g” intencionamos que os professores 

conjecturem sobre que tipo de polígono é formado pela intersecção entre o 

 

Acreditamos que os professores realizem a apreensão perceptiva e 

respondam, no registro de representação da língua natural ou simbólica, que o 

polígono era um retângulo e sua área poderia ser representada pela expressão 

     , considerando um dos lados do retângulo como base (b), e o lado 

consecutivo a ele como a altura (h) desse retângulo. Contudo, seria possível que 

eles movimentassem o plano α e realizassem essa percepção por meio da 

mudança de posição do polígono. 

Nossa previsão de resposta para o item “h” era que, após a movimentação 

da secção reta, os professores se apropriariam da apreensão operatória – 

modificação posicional – e perceberiam, justificando por meio do registro de 

representação da língua natural ou simbólica, que ao movimentar a secção reta, a 

área do polígono não se altera e que esta é igual à área do polígono da base. 

Acreditávamos ainda que eles percebessem que os polígonos ABCD e LMNO são 

congruentes, assim como já constatado na atividade 4 de exploração do software. 

No item “i”, nossa intenção era que os professores conjecturassem, após a 

movimentação do plano α, sobre o volume do paralelepípedo ABCDEFGH e sua 

justificativa. Esperávamos que os professores se apropriassem da percepção 

operatória – modificação posicional – e responderiam, no registro em língua 
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natural ou simbólica, que o volume do paralelepípedo poderia ser obtido pelo 

produto da área da base do paralelepípedo e pela sua altura, considerando B a 

área da base e H a altura do paralelepípedo. 

Esperamos que os professores observem que as representações feitas por 

eles são distintas umas das outras. Porém, as propriedades geométricas são as 

mesmas para todas elas. 

Ao vivenciar a institucionalização, o professor disponibilizaria as 

observações dessa atividade, ou seja, as relações entre a área do polígono da 

base do paralelepípedo, a área do polígono da seção transversal do 

paralelepípedo e o volume do paralelepípedo. 

A institucionalização dessa atividade foi feita por meio de uma 

apresentação, figura 12, do pesquisador no “data show”. Nela encontramos as 

expressões que representam a área de um retângulo e o volume de um 

paralelepípedo. 

Figura 12: Institucionalização da atividade 1 do grupo 2 

 

 

Na atividade 2, pretendemos que os professores construam a figura 

geométrica do problema que aborda a relação entre sólidos com bases 

equivalentes e alturas congruentes (Princípio de Cavalieri). 
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Atividade 2: Prismas equivalentes. 

a) Crie um polígono convexo e um retângulo, equivalentes, no plano horizontal. 

b) Crie uma reta r perpendicular ao plano horizontal fora dos polígonos já 

construídos. 

c) Sobre a reta r crie um vetor com origem no plano horizontal. 

d) Construa dois prismas definidos pelos polígonos (bases) e pelo vetor . Que tipo 
de prismas foram obtidos? 

e) Construa os polígonos obtidos pelas secções retas dos prismas. Que tipo de 
polígonos foram obtidos? 

f) Modifique o estilo de superfície dos prismas e do plano das secções retas para 
vazio. 

g) Movimente as secções, observe e responda: Qual é a relação entre os 
polígonos das bases dos prismas e os polígonos das secções retas? Justifique. 

h) Qual é a relação entre os volumes dos prismas?Justifique 

Salve sua figura, nomeando o arquivo da seguinte forma: Iniciais da dupla. Ativ3. 

Para iniciar o desenvolvimento da situação de ação, formulação e 

validação, os professores deveriam mobilizar os conhecimentos adquiridos 

anteriormente para interagir com o Cabrí 3D, construindo os prismas, suas 

secções, nomeando seus vértices, modificando seus estilos de superfícies e 

verificando as figuras geométricas construídas. 

Nossas expectativas eram que os professores construíssem os prismas 

sem dificuldades, pois neste momento, uma construção similar já foi desenvolvida 

na atividade 5 do 1º grupo. Salientamos ainda que as dúvidas que surgissem 

seriam sanadas com as sugestões apresentadas no roteiro. 

Apresentamos a seguir o que acreditamos que os professores realizariam 

em cada item. 

No item “a”, nosso objetivo era que os professores construíssem um 

retângulo equivalente a um polígono convexo. Esperávamos que os professores 

mobilizassem os conhecimentos adquiridos nas atividades de exploração do 

software 2 e 3, e construíssem um triângulo ou um pentágono equivalente ao 

retângulo, como mostra a figura 28, porém se outras construções fossem 

apresentadas seriam aceitas, desde que satisfizessem a determinação do item 

“a”. 
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Apresentamos a figura 13 como uma construção correta que poderia ser 

realizada pelos professores. 

Figura 13: Triângulo e retângulo equivalentes. 

 

Nela podemos observar um ângulo de visão que não favorece a percepção 

de que o triângulo ABC seja equivalente ao retângulo DFHI, porém como foram 

construídos a partir dos procedimentos apresentados na atividade 3 de 

exploração do software, eles são equivalentes. Esperávamos que os professores 

se apropriassem da apreensão sequencial e construíssem com facilidade os 

polígonos equivalentes. 

No item “b”, os professores deveriam construir uma reta perpendicular ao 

plano horizontal, que seria a reta suporte do vetor. Optamos por determinar a reta 

perpendicular fora dos polígonos para não limitarmos o movimento da mesma. 

Para o item “c”, pretendíamos que os professores construíssem um vetor 

sobre a reta perpendicular. Este também seria perpendicular ao plano horizontal, 

por isso a movimentação de sua extremidade aconteceria verticalmente. 

Esperávamos que os professores, por meio da apreensão perceptiva, 

percebessem que o vetor era perpendicular ao plano horizontal, pois foi criado 

sobre a reta perpendicular. 

No item “d”, acreditávamos que os professores não encontrariam 

dificuldades para construir dois prismas perpendiculares ao plano horizontal, 

porém se necessário fosse, eles poderiam recorrer à utilização do roteiro. 

Os professores, realizando uma construção similar à da figura 14, 

realizariam corretamente a proposta do item. 
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Figura 14: Prisma e paralelepípedo equivalentes. 

 

Nela podemos observar o prisma de base triangular, construído a partir do 

vetor e do triângulo ABC, e o paralelepípedo que também foi construído a partir 

do vetor , porém sua base é o retângulo DFHI. 

Nossa intenção com a questão apresentada neste item “d” era de que os 

professores conjecturassem sobre os tipos de prismas obtidos com essas 

construções. Acreditávamos que os professores se apropriariam da apreensão 

sequencial e perceberiam que os prismas construídos, a partir do vetor 

perpendicular ao plano horizontal, eram denominados retos, pois suas arestas 

laterais são perpendiculares ao plano horizontal. 

Esperávamos que os professores respondessem à questão apresentada 

neste item, utilizando o registro de representação da língua natural, que foram 

obtidos dois prismas retos, um de base triangular e o outro de base retangular. 

Acreditávamos que os professores chegariam a essa conclusão por meio 

da apreensão discursiva, isto é, pela sequência de realizações propostas. 

No item “e”, pretendíamos que os professores criassem os polígonos 

determinados pelas secções retas e, com a questão apresentada, 

intencionávamos que os professores conjecturassem sobre as áreas obtidas 

pelas secções. Acreditávamos que os professores respondessem, no registro de 

representação da língua natural, que os polígonos obtidos eram um retângulo e 

um polígono congruente à base do mesmo prisma. 



39 
 

Apresentamos a figura 15 como uma construção correta, que poderia ser 

realizada pelos professores. 

Figura 15: Secções do prisma e do paralelepípedo 

 

Nela encontramos como secção do prisma de base triangular, um triângulo 

congruente ao triângulo da base do prisma e como secções do paralelepípedo, 

encontrariam um retângulo congruente ao retângulo da base do paralelepípedo. 

Acreditávamos que os professores realizariam a apreensão perceptiva e 

perceberiam o que já foi mencionado anteriormente. 

No item “f” nossa intenção era de que os professores mudassem o estilo 

de superfície do prisma e do plano secante, para vazio. 

Para o item “g”, pretendíamos que os professores observassem, pela 

movimentação da secção, e conjecturassem sobre a relação entre os polígonos 

das bases e os polígonos das secções retas. Acreditávamos que ao movimentar o 

polígono da secção transversal, os professores perceberiam que a movimentação 

aconteceria apenas verticalmente e que o polígono não se alterava, o que se 

alterava era a sua distância em relação ao plano horizontal. 

Esperávamos que ocorresse pelos professores a apreensão operatória por 

meio da modificação posicional e que eles respondessem que as medidas das 

áreas dos polígonos das secções eram iguais, pois os prismas eram retos e o 

plano paralelo à base. Como as bases eram equivalentes, as secções também 

seriam, logo as áreas eram iguais. 

Pedimos aos professores para que justificassem, enriquecendo assim 

nossa discussão sobre o assunto e para analisar se ocorreu por parte deles a 
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apreensão discursiva. Acreditávamos que os professores apresentariam suas 

conclusões no registro de representação da língua natural ou simbólica 

Objetivamos no item “h” que os professores conjecturassem sobre a 

relação entre o volume do paralelepípedo e o volume do prisma reto. 

Acreditávamos que com as construções sugeridas e com as questões 

apresentadas, os professores perceberiam o princípio de Cavalieri e 

responderiam, utilizando o registro de representação da linguagem natural ou 

simbólica, que dois prismas com bases equivalentes e alturas congruentes 

possuem volumes iguais, nos fazendo-nos acreditar que eles se apropriaram da 

apreensão discursiva. 

Depois de apresentadas todas as observações sugeridas nos itens o 

professor pesquisador apresentaria uma síntese dessas observações, 

vivenciando assim a fase de institucionalização da atividade. 

A institucionalização dessa atividade foi feita por meio de uma 

apresentação do pesquisador no “data show”, mostrando aos professores a 

relação direta existente entre elementos da figura (polígonos, prismas) e sua 

representação algébrica. Na figura 16 encontramos a institucionalização realizada 

pelo pesquisador sobre o Princípio de Cavalieri. 

Figura 16: Institucionalização da atividade 2 do grupo 2. 

 

Na atividade 3, pretendemos que os professores conjecturem, por meio da 

movimentação dos pontos U, S e T, sobre a trissecção do prisma. 
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Atividade 3: Trissecção do prisma. 

a) Abra o arquivo DESCOBRINDO.2 

b) Qual é o tipo do prisma ABCDEF? E do polígono ABC? 

c) Movimente o ponto U arrastando a pirâmide OPQR para dentro do prisma 
ABCDEF. Compare e responda: A pirâmide OPQR possui base e altura 
congruentes ao prisma ABCDEF?Justifique. 

d) Movimente o ponto S, arrastando a pirâmide GHIJ para dentro do prisma 
ABCDEF. Essa pirâmide possui base e altura congruentes ao prisma 
ABCDEF?Justifique. 

e) Que relação existe entre os volumes das pirâmides OPQR e GHIJ? Justifique. 

f) Movimente o ponto T, arrastando a pirâmide KLMN para dentro do prisma 
ABCDEF. A pirâmide KLMN possui base e altura congruentes às pirâmides 
OPQR e GHIJ? 

g) Que relação existe entre os volumes das três pirâmides? Justifique 

h) Que relação existe entre os volumes das pirâmides OPQR, KLMN, GHIJ e o 
volume do prisma ABCDEF? Justifique. 

Salve sua figura, nomeando o arquivo da seguinte forma: Iniciais da dupla.ativ4. 

Para a determinação da situação de ação, formulação e validação, os 

professores deveriam mobilizar os conhecimentos das atividades anteriores para 

interagir com o ambiente, construindo e manipulando o paralelepípedo, o 

retângulo e a secção transversal de acordo com as sugestões apresentadas em 

cada item. 

O documento apresentou como mostra a figura 17, construídos um prisma 

reto de base triangular ABCDEF, três pirâmides GHIJ, KLMN e OPQR e três 

pontos S, T e U. Os pontos S, T e U determinavam a movimentação das 

pirâmides GHIJ, KLMN e OPQR, respectivamente, sem modificar suas formas. 

Após abrir o arquivo DESCOBRINDO.2 no Cabri 3D, as duplas deveriam 

seguir as orientações da atividade para conjecturar sobre a trissecção do prisma. 

No item “a”, nossa intenção foi de apresentar as figuras já construídas para 

a utilização dos professores, com o intuito de direcionar nosso trabalho no 

levantamento, pelos professores, das conjecturas relacionadas à trissecção do 

prisma de base triangular. 

 

 



42 
 

Figura 17: Pirâmides equivalentes 

 

No item “b”, acreditávamos que os professores perceberiam e 

responderiam corretamente na ficha de atividades, no registro de representação 

em língua natural ou simbólica, que o prisma era reto triangular e que o polígono 

de sua base era um triângulo retangular. 

Para o item “c”, nossas expectativas eram que os professores, após a 

movimentação do ponto U, conjecturassem sobre a relação entre a pirâmide 

OPQR e o prisma ABCDEF, mais especificamente sobre suas bases e alturas. 

Acreditávamos que os professores, após o encaixe das figuras, 

percebessem e respondessem, no registro de representação da língua natural ou 

simbólica, que o prisma ABCDEF e a pirâmide OPQR possuíam bases 

equivalentes e alturas congruentes, fazendo-nos acreditar que houve a apreensão 

perceptiva. 

No item “d”, nossas expectativas eram que os professores, após 

movimentar o ponto S, conjecturassem sobre a relação entre a pirâmide GHIJ e o 

prisma ABCDEF, mais especificamente sobre suas bases e alturas. 

Acreditávamos que os professores após o encaixe das figuras 

percebessem e respondessem, no registro de representação em língua natural ou 

simbólica, que o prisma ABCDEF e a pirâmide GHIJ possuíam bases 

equivalentes e alturas congruentes, fazendo-nos acreditar que houve a apreensão 

perceptiva. 
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Julgávamos que no item “e”, os professores não encontrariam dificuldades 

para perceber a relação entre os volumes das pirâmides OPQR e GHIJ. 

Acreditamos que os professores mobilizariam os conhecimentos adquiridos 

nos itens anteriores de maneira satisfatória para responder a questão 

apresentada e com a apreensão operatória – modificação posicional – 

respondessem que as pirâmides OPQR e GHIJ possuem volumes equivalentes, 

pois têm as bases (OPQ e HIJ) congruentes e a mesma altura (a do prisma) GH = 

RQ = AD = EB = RQ, possibilitando-nos acreditar que suas respostas foram 

motivadas pela apreensão discursiva. 

No item “f”, nosso objetivo era que os professores, após a movimentação 

do ponto T, conjecturassem sobre a relação entre a pirâmide KLMN e as 

pirâmides OPQR e GHIJ, mais especificamente sobre suas bases e alturas. 

Acreditávamos que os professores, após o encaixe das figuras, 

percebessem e respondessem, no registro de representação da língua natural ou 

simbólica, que as pirâmides GHIJ e KLMN têm volumes equivalentes, pois têm as 

bases (GHI e OPR) congruentes (note que JG e RQ correspondem a mesma 

diagonal do paralelogramo ACFD e mesma altura JH = FD = AC = PO, fazendo-

nos acreditar que suas respostas foram motivadas pela apreensão discursiva. 

No item “g” acreditávamos que os professores conjecturariam sobre o 

volume da três pirâmides e mobilizariam os conhecimentos adquiridos nos itens 

anteriores de maneira satisfatória, para responder a questão apresentada e com a 

apreensão operatória – modificação posicional respondessem que as três 

pirâmides possuem volumes iguais. 

Com a conjectura formulada, esperamos que os professores buscassem 

uma justificativa para validá-la, indo além da convicção, ou seja, não ficassem só 

convencidos pelas figuras apresentadas na tela. 

No item “h”, objetivamos levar os professores a conjecturar e justificar o 

teorema que diz: “Todo prisma triangular é a soma de três pirâmides triangulares 

(tetraedros) equivalentes entre si (de volumes iguais).” 

Apresentamos na figura 18, uma possível solução correta que os 

professores poderiam realizar. Nela podemos observar que a composição das 

três pirâmides apresentadas anteriormente resulta do prisma reto triangular. 



44 
 

Figura 18: Prisma e pirâmides 

 

Esperamos que os professores consigam apresentar uma justificativa 

plausível, levando-nos leva a acreditar que para eles houve apreensão operatória 

– modificação posicional e modificação mereológica. 

As justificativas dadas pelos professores seriam colocadas na lousa e 

nesse momento o professor pesquisador atuaria para explicar possíveis 

incompreensões nas fases anteriores coordenando e institucionalizando a 

justificativa da expressão com o grupo. 

A institucionalização dessa atividade foi feita por meio de uma 

apresentação do pesquisador no “data show”, apresentando aos professores por 

meio de uma simulação, a relação direta existente entre elementos das pirâmides 

e do prisma e sua representação simbólica, como podemos ver na figura. 

Figura 19: Institucionalização da atividade 3 do grupo 2. 
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Nosso objetivo na atividade que segue é oferecer aos professores 

instrumentos para que eles conjecturem sobre: 

 As relações existentes numa pirâmide quando a mesma é secionada por 

um plano paralelo a sua base. 

 As relações existentes entre duas pirâmides com bases equivalentes e 

alturas congruentes e as propriedades que estão envolvidas nas 

justificativas dessas relações. 

 

Atividade 4: relação entre as seções e as alturas das pirâmides. 

a) Crie um triângulo ABC e trace uma reta perpendicular r ao plano horizontal 
interseccionando o triângulo num ponto J. 

b) Marque um ponto V sobre a reta r no espaço e construa a pirâmide ABCV. 

c) Modifique o estilo de superfície da pirâmide ABCV para vazio e construa o 
polígono da secção reta da pirâmide ABCV e nomeie seus vértices de DEF. 

d) Modifique o estilo de superfície do plano paralelo para vazio e do triângulo DEF 
para hachuras finas. Marque o ponto K intersecção entre o triângulo DEF e a reta 
r. 

e) Movimente a secção reta e responda. As razões entre os elementos homólogos 
das pirâmides são iguais?Justifique 

f) Os triângulos ABC e DEF são semelhantes?É possível escrever a razão entre 
as áreas desses triângulos? Justifique. 

g) Com a ferramenta “simetria central” crie em relação ao ponto A, um ponto 
simétrico ao ponto B e nomeie de G. 

h) Crie o triângulo ACG e depois crie a pirâmide ACGV. 

i) Crie a secção DFI dessa pirâmide. 

j) Mude o estilo de superfície da pirâmide ACGV para vazio. Os triângulos DEF e 
DFI são equivalentes?Justifique. 

k) Movimente a secção novamente e responda: Os volumes das pirâmides ABCV 
e ABJV são equivalentes?Justifique. 

Salve sua figura, nomeando o arquivo da seguinte forma: Iniciais da dupla.ativ3. 

Para iniciar o desenvolvimento da situação de ação, formulação e 

validação o professor deveria mobilizar os conhecimentos adquiridos nas 

atividades de exploração do software para interagir com o Cabri 3D, construindo 

as pirâmides, suas secções, nomeando seus vértices e modificando seus estilos 

de superfícies e conjecturando sobre as figuras geométricas construídas. 
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Nossas expectativas eram que os professores construíssem as pirâmides 

sem dificuldades, pois nesse momento uma construção similar já foi realizada na 

atividade 5 do primeiro grupo de atividades. 

No item “a”, nosso objetivo era que os professores construíssem e 

nomeassem o triângulo ABC no plano horizontal, que seria a base da pirâmide a 

ser construída. Em seguida, os professores construíssem uma reta perpendicular 

r, que seria a reta suporte da altura da pirâmide, ao plano horizontal com um 

ponto de interseção J no triângulo ABC. Limitávamos a altura da pirâmide interna 

à mesma para simplificar as discussões, porém os conhecimentos adquiridos 

sobre essas pirâmides poderiam ser estendidos a todo tipo de pirâmide. 

Esperávamos que os professores construíssem diversos tipos de 

triângulos, enriquecendo nosso estudo. 

No item “b”, os professores deveriam determinar um ponto V, que seria o 

vértice da pirâmide, sobre a reta r e uma pirâmide ABCV com a altura. 

Uma possível construção correta pelos professores está apresentada na 

figura 20. Nela encontramos a pirâmide ABCV construída a partir do triângulo 

ABC, que é a base da pirâmide, e o ponto V, que é o vértice da pirâmide 

localizado na reta r, perpendicular ao plano. 

Figura 20: Pirâmide 
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Acreditávamos que ocorresse por parte dos professores a apreensão 

sequencial e que eles perceberiam por meio da sequência de realizações, que a 

altura da pirâmide é. 

No item “c”, os professores deveriam construir e nomear um triângulo DEF 

da secção transversal da pirâmide. Acreditávamos que os professores 

mobilizariam os conhecimentos adquiridos na atividade 4 do primeiro grupo de 

atividades e construíssem a secção transversal sem dificuldades, mas se dúvidas 

surgissem eles poderiam recorrer ao uso do roteiro. 

Acreditávamos por parte dos professores que ocorreria a apreensão 

sequencial e que eles perceberiam que a secção seria um triângulo paralelo e 

semelhante ao triângulo da base. Além disso, a mudança do estilo de superfície 

possibilitaria aos professores, uma melhor percepção dos elementos da pirâmide 

ABCV. 

Julgávamos que no item “d” os professores não encontrariam dificuldades 

para mudar o estilo de superfície da pirâmide e do plano _ para vazio e da secção 

para hachura finas. Essa mudança pode favorecer a visualização das figuras 

geométricas. Além disso, os professores criariam o ponto K intersecção entre o 

triângulo DEF e a reta r, determinando, a altura da pirâmide DEFV, o segmento. 

Apresentamos na figura 21 uma possível construção correta que seria 

realizada pelos professores. 

Figura 21: Secção da pirâmide 
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Nela podemos observar o triângulo DEF, semelhante ao triângulo da base 

ABC, pois o plano que secciona a pirâmide ABCV é paralelo ao plano horizontal. 

Nossa previsão para o item “e” era que os professores, com a 

movimentação da secção reta, conjecturariam sobre a relação entre as medidas 

das arestas das pirâmides e as medidas de suas alturas. Esperávamos que os 

professores se apropriassem da apreensão operatória – modificação posicional e 

apreensão discursiva e respondessem a questão dizendo que sim, percebendo a 

propriedade que diz: “Quando uma pirâmide é secionada por um plano paralelo 

ao plano da base (plano horizontal) as arestas laterais ficam divididas na mesma 

razão”. 

Acreditávamos que os professores apresentariam suas justificativas, no 

registro em língua natural ou simbólica. 

No item “f” acreditávamos que os professores não encontrariam 

dificuldades para conjecturar sobre a relação entre os triângulos ABC e DEF e 

responderiam ainda que era possível escrever a razão entre as áreas desses 

triângulos. 

Para o item “g”, os professores deveriam criar um ponto G, simétrico ao 

ponto B em relação ao ponto A. Esperamos que os professores perceberiam que 

esse ponto possibilitaria a criação do triângulo ACG equivalente ao triângulo ABC. 

Intencionamos nos três itens “g”, “h” e “i”, que os professores construiriam 

uma pirâmide ACGV equivalente à pirâmide ABCV e que suas secções DEF e 

DFI também seriam equivalentes. 

Os professores iniciariam a criação do ponto G simétrico ao ponto B em 

relação ao ponto A, determinando assim, em relação aos triângulos ABC e ACG, 

bases e alturas iguais. Em seguida, construiriam o triângulo ACG e a pirâmide 

ACGV, determinando assim em relação às pirâmides ABCV e ACGV, alturas 

iguais. 

Acreditávamos que os professores mobilizariam os conhecimentos 

adquiridos nas atividades de exploração do Cabri 3D e realizarão estas 

construções sem dificuldades. 
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No item “j”, nossos objetivos eram que os professores modificassem o 

estilo de superfície da pirâmide ACGV para vazio e conjecturassem sobre a 

equivalência entre os triângulos DEF e DFI. 

Acreditávamos que os professores realizariam a conversão da propriedade 

percebida no registro figural e apresentaria suas conclusões no registro de 

representação em língua natural ou simbólica. 

Esperávamos que, por meio das construções realizadas, os professores 

realizassem a apreensão sequencial, por meio da sequência de realizações, e 

apreensão posicional por meio das movimentações realizadas. E com essas 

apreensões, eles respondessem que os triângulos eram congruentes, justificando 

satisfatoriamente e apresentando em seguida suas justificativas. 

Na figura 22 apresentamos uma possível construção correta que poderia 

ser realizada pelos professores. 

Figura 22: Pirâmides equivalentes 

 

Nela encontramos a pirâmide ABCV equivalente à pirâmide ACGV, pois as 

suas respectivas bases ABC e ACG são equivalentes e a altura é comum às duas 

pirâmides. 

No item “k”, nossa intenção era que os professores conjecturassem sobre 

o teorema que diz: “Duas pirâmides triangulares (tetraedros) de bases de áreas 

iguais (bases equivalentes) e alturas congruentes, têm volumes iguais (são 

equivalentes)”. 
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Esperávamos que as propriedades verificadas fossem realizadas de forma 

empírica, por meio da manipulação das figuras, com o auxílio do Cabrí 3D e por 

meio da apreensão operatória – modificação posicional e suas justificativas 

apresentadas, nas fichas recebidas, por meio da representação de registros da 

linguagem natural ou simbólica. 

Acreditamos que as interpretações dos elementos ocorridas nos outros 

itens desta atividade favoreçam aos professores, justificarem este item 

mostrando-nos que ocorreu a apreensão discursiva. 

Nesse momento, uma intervenção direta do professor pesquisador se fará 

necessária, destacando a propriedade justificada, garantindo dessa forma que tais 

conhecimentos sejam incorporados ao repertório cognitivo desses professores e 

sejam utilizados para resolver novas situações-problema. Pois, acreditamos que 

nem todos os professores a conheçam. 

Nessa fase de institucionalização, apresentamos aos professores a relação 

existente entre elementos homólogos das pirâmides e entre os volumes delas. 

Figura 23: Institucionalização da atividade 4 do grupo 2 
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