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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo revisitar o objeto matemático Sólidos 

Arquimedianos por meio de suas construções no ambiente de Geometria 

Dinâmica Cabri 3D. Assim, a pergunta de pesquisa foi: o objeto matemático 

Sólidos Arquimedianos pode ser resgatado como objeto de ensino para a 

Escola Básica, utilizando como habitat o ambiente de Geometria Dinâmica 

Cabri 3D? Para investigar processos de construção para esses sólidos, 

recorremos a um estudo bibliográfico desenvolvido com base em material já 

elaborado, constituídos principalmente de livros e artigos científicos. O 

referencial teórico baseou-se na Transposição Didática e na Problemática 

Ecológica de Yves Chevallard (1991), para promover a articulação entre a 

análise epistemológica e a análise didática, além de apontar características 

outras que determinam a sobrevivência do objeto matemático Sólidos 

Arquimedianos enquanto objeto de ensino, e na teoria dos Registros de 

Representação Semiótica de Duval (1995), para identificar e analisar quais os 

registros mobilizados para a construção desses sólidos, bem como evidenciar 

os tratamentos e conversões efetuados. A escolha metodológica pela pesquisa 

bibliográfica contribuiu para o alcance do objetivo desejado, visto que nos 

permitiu encontrar um procedimento matemático realizado por renascentistas 

para a obtenção de arquimedianos a partir de cortes nas arestas de sólidos 

platônicos. As análises das construções realizadas ajudaram a perceber que os 

tratamentos apenas figurais não são suficientes para a construção dos Sólidos 

Arquimedianos no Cabri 3D, faz-se necessário mobilizar um registro discursivo 

suporte para que os pontos de corte em sólidos platônicos possam ser 

encontrados. Nesse sentido, constatamos que o Cabri 3D se confirmou como 

um habitat para o estudo dos Sólidos Arquimedianos, na medida em 

reconheceu como objeto todos os saberes que determinam a existência desse 

objeto matemático enquanto objeto de ensino. 

 

Palavras-Chave: Sólidos Arquimedianos. Cabri 3D. Transposição Didática. 

Registros de Representação Semiótica. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS1 

As possibilidades interativas advindas da informática e os seus diversos 

usos na educação matemática são aspectos que sempre chamaram minha 

atenção. Talvez pelo fato de ter formação na área de tecnologia, além de ser 

professora de matemática.  

De fato meu interesse estava, desde meu ingresso no mestrado ou 

mesmo antes, em desenvolver um trabalho em geometria espacial auxiliado 

pelo ambiente de Geometria Dinâmica Cabri 3D, software que conheci em 

2004 na condição de aluna da especialização em educação matemática da 

Universidade do Estado do Pará. Assim, faltava escolher o objeto matemático 

de estudo para dar início a pesquisa. 

No programa de Pós Graduação em Educação Matemática da PUC-SP, 

eu e outra aluna, tivemos a oportunidade de ministrar uma oficina de Cabri 3D. 

Nosso intuito era apresentar as ferramentas e recursos do software via 

construções geométricas espaciais. Para isso, elaboramos um material que 

apresentava tais ferramentas e recursos por meio de atividades propostas. 

Uma das atividades trazia o passo a passo da construção do sólido 

arquimediano cuboctaedro, sem, no entanto nomeá-lo ou mesmo ilustrá-lo.  

Observamos que essa atividade incomodou vários de nossos colegas 

presentes, pois uma vez concluída a construção a mesma era apagada e 

recomeçada, como se a figura gerada não fosse à esperada. Essa situação nos 

fez perceber que a maioria dos alunos desconhecia o cuboctaedro, bem como 

os outros Sólidos Arquimedianos.  

A situação exposta me levou a procurar trabalhos em geometria espacial 

que discorressem a respeito desses sólidos, na tentativa de talvez entender o 

porquê desse não conhecimento. No entanto, para minha surpresa, percebi 

que pesquisas e até mesmo livros de geometria espacial a respeito do assunto 

quase inexistiam no Brasil.  

                                            
1
 Essa dissertação está conforme as regras do Acordo Ortográfico. 
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Essa inquietação contribuiu em grande parte para a escolha do tema do 

presente trabalho na medida em que me fez investigar além do objeto 

matemático em questão, processos de construções para esses sólidos.  

Desse modo, eu e minha orientadora decidimos desenvolver nosso 

estudo no ambiente de Geometria Dinâmica Cabri 3D, por o considerarmos 

uma ferramenta potencial de ajuda ao raciocínio, principalmente pela 

possibilidade de corrigir e aperfeiçoar continuamente construções geométricas 

espaciais ao longo das simulações.  

Para tanto, tomamos por hipótese que o Cabri 3D possibilita o estudo 

dos Sólidos Arquimedianos, pois além de favorecer a representação de objetos 

tridimensionais, permite manipulá-las, o que facilita a exploração e a 

elaboração de conjecturas. Desse modo, objetivamos com a pesquisa revisitar 

o objeto matemático Sólidos Arquimedianos por meio de suas construções no 

ambiente de Geometria Dinâmica Cabri 3D.  

 

 

  



5 

 

ESTUDO DIDÁTICO E MATEMÁTICO 

Apresentaremos alguns aspectos e pontos já mencionados, no 

segundo e no terceiro capítulos, para apresentar uma possibilidade para o 

ensino e a aprendizagem dos Sólidos Arquimedianos e sua inclusão na 

Educação Básica por meio do ambiente de Geometria Dinâmica Cabri 3D. 

Essa possibilidade surgiu a partir do estudo histórico dos Sólidos 

Arquimedianos, posto que nos permitiu identificar o truncamento, procedimento 

matemático utilizado por artistas renascentistas para a obtenção de onze dos 

treze Sólidos Arquimedianos. Esse procedimento evidenciou um caminho de 

construção para os sólidos bem diferente do apresentado nos livros 

encontrados de Desenho Geométrico, a planificação de suas superfícies. 

Nesse capítulo, discorremos sobre a operação de truncamento, bem 

como os tipos de truncamentos possíveis para a obtenção de sete Sólidos 

Arquimedianos, obtidos a partir de truncaturas diretas em sólidos platônicos. 

Trazemos, também, a matemática utilizada em cada processo de construção, 

assim como os passos de geração no Cabri 3D de cada arquimediano a partir 

do sólido platônico de origem. 

Realizadas as construções no Cabri 3D, partimos para a análise de 

cada arquimediano construído com base em nosso quadro teórico, 

identificando os saberes matemáticos e os registros de representação 

envolvidos no processo. É a partir dessa análise que a questão de pesquisa - O 

objeto matemático Sólidos Arquimedianos pode ser resgatado como objeto de 

ensino para a Escola Básica, utilizando como habitat o ambiente de Geometria 

Dinâmica Cabri 3D? - é respondida. 

OPERAÇÃO DE TRUNCAMENTO 

Nesse tópico, apresentamos a sistematização da operação de 

truncamento de Piero della Francesca e os tipos de truncamentos efetuados 

em sólidos platônicos para a obtenção de Sólidos Arquimedianos. 
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Existem apenas treze Sólidos Arquimedianos e todos são obtidos por 

operações sobre os sólidos platônicos. A Figura 54 ilustra onze dos treze 

Sólidos Arquimedianos, incluindo os nomes, que podem ser obtidos por meio 

de uma sucessão de cortes, chamados de truncaturas. Os demais, cubo 

achatado e dodecaedro achatado, são obtidos por snubificação2 de sólidos 

platônicos. 

 

Figura 1. Sólidos Arquimedianos obtidos por truncaturas. 

Os sete primeiros arquimedianos, ilustrados na Figura 54, são obtidos 

a partir de truncaturas feitas nas arestas de um único sólido, sendo este 

platônico. Os quatro últimos - cuboctaedro truncado, rombicuboctaedro, 

icosidodecaedro truncado e rombicosidodecaedro - são obtidos a partir de 

truncaturas nas arestas de dois sólidos, um deles platônico, como mostra a 

Figura 55, e seguem uma seqüência de truncamento.  

                                            
2
 Nesse caso, segundo Veloso (1998) a operação consiste em afastar todas as faces de um 

poliedro platônico, girá-las a 45° e preencher os espaços vazios resultantes com triângulos. 
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Figura 2. Arquimedianos obtidos por truncaturas modificadas. 

A Figura 55 nos indica que a partir do cubo ou do octaedro regular 

podemos chegar nos arquimedianos cuboctaedro truncado e 

rombicuboctaedro, entretanto, observamos que um poliedro intermediário (com 

faces retangulares e octogonais) aparece no processo. Dessa forma, para 

chegarmos nos arquimedianos indicados, o poliedro intermediário deve ter 

suas arestas truncadas de maneira que os retângulos resultem em quadrados. 
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O mesmo acontece para os arquimedianos icosidodecaedro truncado e 

rombicuboctaedro obtidos a partir do icosaedro regular ou do dodecaedro 

regular.  

Nesse sentido, para a obtenção de arquimedianos a partir de 

truncaturas em platônicos, optamos denominar de truncaturas diretas, as 

truncaturas que envolvem apenas um sólido, sendo este platônico, e de 

truncaturas modificadas, as truncaturas diretas em sólidos platônicos 

seguidas de transformações convenientes.  

Tendo em vista que a construção dos onze Sólidos Arquimedianos se 

inicia a partir de sólidos platônicos, optamos estudar no trabalho os 

arquimedianos obtidos por truncaturas diretas, os demais serão estudados em 

trabalhos futuros.  

Os sete arquimedianos3 obtidos por truncaturas diretas, conservam 

uma relação com os poliedros platônicos que se torna mais evidente a partir da 

operação de truncamento. Tal operação está aqui relacionada ao corte de 

cantos de poliedros platônicos de maneira a obter poliedros com todas as faces 

regulares. Para a obtenção desses sete arquimedianos, consideramos dois 

tipos de truncamento: 

 TRUNCAMENTO TIPO 1: nesse tipo de truncamento, o corte se 

realiza por planos que passam pelos pontos médios das arestas do 

poliedro platônico de partida que concorrem em um vértice. A Figura 56 

ilustra o arquimediano cuboctaedro obtido a partir de truncaturas nas 

arestas do cubo. 

 

                                            
3
 Cuboctaedro, icosidodecaedro, tetraedro truncado, octaedro truncado, icosaedro truncado, 

cubo truncado e dodecaedro truncado. 
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Figura 3. Truncamento tipo 1. 

 TRUNCAMENTO TIPO 2: nesse tipo de truncamento, o corte nas 

arestas do platônico de partida se realiza por planos a uma distância 

adequada de cada vértice, para que por cada face do poliedro de 

partida resulte em um polígono regular. A Figura 57 ilustra o 

arquimediano cubo truncado obtido a partir de truncaturas nas arestas 

do cubo. 

 

Figura 4. Truncamento tipo 2. 

Ambos os tipos de truncamento nos conduzem a eliminação de cantos 

do poliedro de partida. Ao eliminar cantos de poliedros platônicos deduz - que:  

1. Quando eliminamos um canto do tetraedro regular, do cubo ou do 

dodecaedro regular, obtemos um triângulo, conforme mostra a Figura 

58, uma vez que em seus vértices concorrem três arestas. 

     

Figura 5. Eliminação do canto do tetraedro, do cubo e do dodecaedro. 

2. Na eliminação de um canto do octaedro regular obtemos um 

quadrilátero, Figura 59, visto que quatro arestas concorrem em seus 

vértices. 
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Figura 6. Eliminação do canto do octaedro. 

3.  Já na eliminação de um canto do icosaedro, vértice em que cinco 

arestas concorrem, um pentágono é obtido, conforme mostra a Figura 

60. 

   

Figura 7. Eliminação do canto do icosaedro. 

As características numéricas, isto é, número de arestas de cada face, 

bem como o número vértices e ordem de um poliedro obtido por truncamento 

podem ser estabelecidos a partir do sólido que se trunca e dependem também 

do tipo de truncamento como mostramos a seguir. 

ARQUIMEDIANOS OBTIDOS POR TRUNCAMENTO TIPO 1 

Dois Sólidos Arquimedianos são obtidos ao truncar poliedros platônicos 

por planos que passam pelos pontos médios de suas arestas: cuboctaedro e 

icosidodecaedro. Os próprios nomes dos sólidos sugerem os poliedros 

platônicos a partir do qual se originam: 

 Cuboctaedro: esse arquimediano apresenta quatorze faces, seis 

quadradas e oito triangulares, e pode ser obtido por truncaturas nos 

pontos médios das arestas cubo ou do octaedro regular. A Figura 61 

ilustra o cuboctaedro (no centro) gerado a partir do cubo (à esquerda) 

ou do octaedro (à direita). 
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Figura 8. Cuboctaedro gerado a partir do cubo ou octaedro. 

 

 Icosidodecaedro: esse arquimediano apresenta trinta e duas faces, 

doze pentagonais e vinte triangulares, e pode ser obtido por 

truncaturas nos pontos médios das arestas do dodecaedro regular ou 

icosaedro regular. A Figura 62 ilustra o icosidodecaedro (centro) 

gerado a partir do dodecaedro regular (à esquerda) ou do icosaedro 

regular (à direita). 

                         

Figura 9. Icosidodecaedro a partir do dodecaedro ou icosaedro. 

ARQUIMEDIANOS OBTIDOS POR TRUNCAMENTO TIPO 2 

Cinco Sólidos Arquimedianos são obtidos ao truncar poliedros 

platônicos por planos que passam por pontos, em cada aresta, equidistantes a 

seus vértices: tetraedro truncado, cubo truncado, octaedro truncado, 

dodecaedro truncado e icosaedro truncado. Seus nomes sugerem os poliedros 

platônicos a partir do qual se originam.  

Os cinco sólidos arquimedianos obtidos por esse tipo de truncamento 

apresentam dois tipos de faces. Cada tipo de face está relacionado à 

eliminação do canto do poliedro platônico ou à truncatura de arestas das faces. 

Quanto às faces que provêm das truncaturas das arestas de platônicos, 

apresentamos três casos, a saber: 
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 Tetraedro truncado, Octaedro truncado e Icosaedro truncado: esses 

poliedros se originam de poliedros platônicos cujas faces são 

formadas por triângulos equiláteros (tetraedro, octaedro e icosaedro), 

conforme mostra a Figura 63. As arestas das faces do tetraedro 

regular, octaedro regular e icosaedro regular quando truncadas 

resultam em faces hexagonais regulares.  

 

Figura 10. Face hexagonal. 

Para que as faces hexagonais regulares dos arquimedianos (tetraedro 

truncado, octaedro truncado e icosaedro truncado) sejam obtidas a partir das 

faces triangulares regulares dos poliedros de partida (tetraedro regular, 

octaedro regular e icosaedro regular), precisamos encontrar a distância entre o 

vértice e o ponto da aresta do platônico de partida em que deve ser efetuada a 

truncatura.  

Nesse sentido, dada uma face ABC triangular do platônico de partida, 

como pode ser observada na Figura 64, tem-se que: P1 e P2 são os pontos de 

corte da aresta AB; P3 e P4 são pontos de corte da aresta BC; P5 e P6 são os 

pontos de corte da aresta AC; a é a aresta da face e d a distância entre um 

vértice e um ponto de corte. 

 

Figura 11. Pontos de corte no triângulo. 
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Podemos então deduzir, que o triângulo AP1P6 é eqüilátero, pois 

M(Â)=60º e AP1≡AP6. Dessa forma, temos que: d = a – 2d, logo d = a/3. Com d 

encontrado, as truncaturas nas arestas dos poliedros platônicos de partidas 

podem ser realizadas. 

  Cubo truncado: esse poliedro se origina do cubo cujas faces são 

formadas por quadrados. As arestas das faces do cubo quando 

truncadas devem resultar em faces octogonais regulares, como 

mostra a Figura 65. 

 

Figura 12. Face octogonal. 

Para que as faces octogonais regulares do arquimediano cubo 

truncado sejam obtidas a partir das faces quadradas do poliedro de partida 

cubo, precisamos encontrar a distância entre o vértice e o ponto da aresta do 

cubo em que deve ser efetuada a truncatura.  

Nesse sentido, dada uma face ABCD do cubo, como pode ser 

observada na Figura 66, tem-se que: P1 e P2 são os pontos de corte da aresta 

AB; P3 e P4 são pontos de corte da aresta BC; P5 e P6 são os pontos de corte 

da aresta CD; P7 e P8 são os pontos de corte da aresta AD; a é a aresta da 

face e d a distância entre um vértice e um ponto de corte. 

 

Figura 13. Pontos de corte no quadrado. 
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Podemos então deduzir que, o triângulo AP1P8 é retângulo, pois 

M(Â)=90º. Dessa forma, aplicando o teorema de Pitágoras, temos que: 

22

)22(

22

22

)²2(²2

)²2(²²
















a
d

ad

add

dad

dad

dadd

2d)²(a2d²
 

Observamos que a distância encontrada é um número irracional, 

portanto vamos trabalhar com uma distância aproximada. Com a distância 

encontrada, as truncaturas nas arestas do cubo podem ser efetuadas. 

  Dodecaedro truncado: esse poliedro se origina do dodecaedro 

regular cujas faces são formadas por pentágonos regulares. As 

arestas das faces do dodecaedro regular quando truncadas devem 

resultar em faces decagonais regulares, como mostra a Figura 67. 

 

Figura 14. Face decagonal. 

Para que as faces decagonais regulares do arquimediano dodecaedro 

truncado sejam obtidas a partir das faces pentagonais regulares do poliedro de 

partida dodecaedro regular, precisamos encontrar a distância entre o vértice e 

o ponto da aresta do dodecaedro regular em que deve ser efetuada a 

truncatura.  

Nesse sentido, dada uma face ABCDE do dodecaedro regular, como 

pode ser observada na Figura 68, tem-se que: P1 e P2 são os pontos de corte 

da aresta AB; P3 e P4 são pontos de corte da aresta BC; P5 e P6 são os pontos 

de corte da aresta CD; P7 e P8 são os pontos de corte da aresta DE; P9 e P10 
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são os pontos de corte da aresta AE; a é a aresta da face e d a distância entre 

um vértice e um ponto de corte. 

 
Figura 15. Pontos de corte no pentágono. 

Dessa forma, se tomarmos o triângulo AP1P10, com M(Â)=108º, pela lei 

dos cossenos podemos deduzir que: (a – 2d)2 = d2 + d2 – 2dd.cos108° (1). Por 

outro lado sabemos que cos108° = cos(90°+18°), ou seja, cos108° = cos90°. 

.cos18° - sen90°.sen 18°. Assim, concluímos que cos108° = - sen18° (2).  

Com a substituição de (2) em (1), obtemos: (a - 2d)2 = d2 + d2 + 

2dd.sen18° (3). Observamos que se encontramos sen18° e o substituirmos na 

equação (3), encontramos d. Deste modo, precisamos encontrar sen18°.  

Para tanto, ao observarmos a Figura 68, percebemos que os pontos de 

corte na face ABCDE do dodecaedro regular, corresponderão aos vértices de 

uma das faces decagonais regulares do arquimediano dodecaedro truncado.  

Para encontrarmos o sen18° e assim obter d, consideramos a 

circunferência circunscrita a uma das faces do dodecaedro truncado, como 

vemos na Figura 69, que tem centro em O e raio r e l10 o lado do decágono 

regular. Dessa forma, se tomarmos o triângulo OP4P5, com M(Ô)=36°, 

podemos deduzir que: o triângulo OP4P5 é isósceles, pois os segmentos OP4 e 

OP5 são congruentes. Pela soma dos ângulos internos de um triângulo, 

podemos também concluir que os ângulos P4 e P5 medem 72°. 
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Figura 16. Circunferência circunscrita ao decágono. 

Obtendo a bissetriz OQ do ângulo O, como mostra a Figura 70, 

podemos concluir que: os triângulos OQP4 e OQP5 são retângulos e que os 

segmentos QP4 e QP5 correspondem a metade do lado do decágono. Assim, 

sen18°= l10/2r (4).  

 

Figura 17. Triângulo 1. 

Para encontrarmos l10 e assim sen18°, retomamos o triângulo OP4P5 e 

obtemos a bissetriz P4T do ângulo P4, como mostra a Figura 71. Se tomarmos 

o triângulo P4P5T, pela propriedade da soma dos ângulos internos de um 

triângulo, concluímos que o ângulo P4TP5 mede 72°, logo P4T l10. Como no 

triângulo P4OT, os segmentos P4T e OT são congruentes, concluímos que OT 

l10. Assim, aplicando o teorema da bissetriz interna no triângulo OP4P5, 

podemos deduzir que r/ l10=l10 / (r-l10) ↔l10
2 + r l10 – r2 = 0.  

 

O 
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Figura 18. Triângulo 2. 

Desenvolvendo a equação polinomial do 2°, deduzimos que:  

2

²r5r
l10


           (5) 

Com l10 determinado podemos obter sen18°. Para isso, substituímos 

(5) em (4) e concluímos que: 

4
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º18


sen           (6) 

Encontrado sen18°, podemos encontrar d. Para isso, substituímos (6) 

em (3) e concluímos que: 
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Para tornarmos a igualdade acima mais simples, consideramos: 

yx  53 , com x e y reais         (8) 

Ao desenvolvermos a igualdade, chegamos ao sistema de equações: 











54

3

xy

yx
 

Dessa maneira, podemos deduzir que: 
2

5
x     e   

2

1
y  

Substituindo em (8) os valores de x e y encontrados, constatamos que: 

2
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Se substituirmos (10) em (7) encontramos d: 
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Observamos que a distância encontrada é um número irracional, 

portanto, vamos trabalhar com uma distância aproximada. Encontrada a 

distância entre o vértice do dodecaedro regular e o ponto da aresta em que 

será efetuada a truncatura, a construção do dodecaedro truncado pode ser 

iniciada. 

(10) 
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Diante do que foi exposto, podemos observar que os Sólidos 

Arquimedianos obtidos por truncamento tipo 2 só podem ser construídos se 

encontrada a distância entre o vértice do poliedro platônico de partida e o ponto 

de corte. Como para cada caso já determinamos como encontrar os pontos de 

corte, no que segue mostramos as construções dos Sólidos Arquimedianos 

obtidos por truncamento tipo 1 e tipo 2 realizadas com o auxílio do ambiente 

Cabri 3D. 

AS CONSTRUÇÕES E SUAS ANÁLISES 

Em nossa problemática propusemo-nos revisitar os Sólidos 

Arquimedianos por meio de suas construções no ambiente de Geometria 

Dinâmica Cabri 3D. Essa parte do trabalho tem como propósito apresentar os 

passos de geração de cada arquimediano no Cabri 3D e analisar as 

construções com base na Ecologia dos objetos matemáticos de Chevallard e 

na teoria de Registro de Representação Semiótica de Duval. 

De acordo com Chevallard (1991), o objeto matemático Sólidos 

Arquimedianos existe se uma pessoa ou instituição o reconhece. Entretanto, 

para que esse mesmo objeto se transforme em objeto de ensino é necessário 

identificar onde ele vive, ou pode viver, e que função possui, isto é, seu habitat 

e seu nicho. Para identificar seu habitat, alguns aspectos precisam ser 

considerados, tais como: os saberes que possibilitam a existência do objeto 

matemático Sólidos Arquimedianos e as relações inter-hierárquicas entre esses 

saberes com o próprio objeto. 

Nesse sentido, nossas unidades de análise para cada sólido 

arquimediano obtido por truncaturas em arestas de sólidos platônicos têm por 

base os saberes mobilizados para suas construções, a função que cada saber 

assume no processo e as relações inter-hierárquicas entre o sólido 

arquimediano produzido e o sólido platônico que o originou. Dessa forma, nos 

aproximamos dos saberes envolvidos no processo e verificamos se o ambiente 

Cabri 3D, o reconhece como objeto, bem como contribui para que se 

transforme em objeto de ensino. 
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Quanto à teoria de Duval (2002), nossas unidades de análise têm por 

base evidenciar os tratamentos efetuados no registro figural e a possível 

articulação entre o registro figural e um registro discursivo, diálogo 

indispensável em toda atividade geométrica. 

Nossas construções e análises são apresentadas por tipo de 

truncamento, mostradas no que segue. 

TRUNCAMENTO TIPO 1 

Nesse tópico são apresentadas as construções dos sólidos 

arquimedianos cuboctaedro e icosidodecaedro no ambiente Cabri 3D. 

CUBOCTAEDRO 

Como vimos anteriormente, para gerar o cuboctaedro precisamos 

truncar as arestas, do cubo ou do octaedro regular, em seus pontos médios. 

Mostramos a seguir esse processo com o auxílio do Cabri 3D.  

Geração do cuboctaedro a partir do cubo no Cabri 3D 

Passo 1: Iniciamos o processo de geração do cuboctaedro com a criação do 

cubo. Para que o cubo seja criado, como mostram as Figuras 72 e 73, 

acionamos na caixa de ferramenta “poliedro” a ferramenta cubo. Em seguida 

clicamos com o mouse no plano de base, arrastando-o, e por fim um duplo 

clique.  

 

Figura 19. Ferramenta cubo. 
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Figura 20. Cubo. 

Passo 2: Com o cubo já criado, marcamos o ponto médio de cada aresta. Para 

isso, como mostra a Figura 74, acionamos a ferramenta ponto médio e 

indicamos com o clique do mouse as arestas do cubo. 

 

Figura 21. Pontos médios das arestas do cubo. 

Passo 3: Nesse passo, iniciamos o processo de eliminação dos cantos do cubo 

com a determinação do plano que deve ser criado. Para isso, com a utilização 

da ferramenta plano e com a indicação de três pontos médios das arestas que 

concorrem em um vértice, conforme mostra a Figura 75, obtemos o plano de 

secção. 

 

Figura 22. Plano de secção (cubo). 
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Passo 4: Com a ferramenta recorte de poliedro, o primeiro canto do cubo será 

eliminado. Como mostra a Figura 76, indicamos o plano obtido no passo 3 e o 

canto do cubo que contém o vértice desejado. Com o recurso esconder/mostrar 

podemos optar em esconder o plano, o que facilita a eliminação dos demais 

cantos do cubo.  

  

Figura 23. Eliminação do canto do cubo. 

Passo 5: Nesse passo efetua-se o mesmo procedimento do passo 4 para a 

eliminação dos demais cantos do cubo. A Figura 77 mostra o resultado obtido, 

isto é, o cuboctaedro .  

 

Figura 24. Cuboctaedro. 

Geração do cuboctaedro a partir do octaedro regular 

Passo 1: Iniciamos o processo de geração do cuboctaedro com a criação do 

octaedro regular. Como mostram as Figuras 78 e 79, para que o octaedro seja 

criado, acionamos na caixa de ferramenta “poliedro” a ferramenta octaedro. Em 

seguida clicamos com o mouse no plano de base, arrastando-o, e por fim um 

duplo clique. 
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Figura 25. Ferramenta octaedro regular. 

 

Figura 26. Octaedro Regular. 

Passo 2: Com o octaedro já criado, como mostra a Figura 80, marcamos o 

ponto médio de cada aresta. Para isso acionamos a ferramenta ponto médio e 

em seguida indicamos com o clique do mouse as arestas do octaedro. 

 

Figura 27. Pontos médios das arestas do octaedro regular. 

Passo 3: Nesse passo, iniciamos o processo de eliminação dos cantos do 

octaedro regular. Assim, como mostra a Figura 81, um plano de secção deve 

ser criado com a utilização da ferramenta plano e com a indicação de três 

pontos médios das arestas que concorrem em um vértice.  
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Figura 28. Plano de secção (octaedro regular). 

Passo 4: Com a ferramenta recorte de poliedro o primeiro vértice do octaedro 

regular será eliminado. Para isso, como mostra a Figura 82, indicamos o plano 

obtido no passo 3 e o canto do octaedro que contém o vértice desejado. Com o 

recurso esconder/mostrar podemos optar em esconder o plano, o que facilita a 

eliminação dos demais cantos do octaedro. 

       

 Figura 29. Eliminação do canto do octaedro regular. 

Passo 5: Nesse passo efetuamos o mesmo procedimento do passo 4 

para a eliminação dos demais cantos do octaedro regular. O resultado obtido é 

o cuboctaedro, já ilustrado na Figura 77. 

ICOSIDODECAEDRO 

Como vimos anteriormente, para gerar o icosidodecaedro precisamos 

truncar as arestas, do icosaedro regular ou do dodecaedro regular em seus 

pontos médios. Mostramos no que segue esse processo com o auxílio do Cabri 

3D.  

Geração do icosidodecaedro a partir do dodecaedro regular no Cabri 3D 

Passo 1: Iniciamos o processo de geração do icosidodecaedro com a criação 

do dodecaedro regular. Como mostram as Figura 83 e 84, para que o 

dodecaedro seja criado, acionamos na caixa de ferramenta “poliedro” a 
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ferramenta dodecaedro regular. Em seguida clicamos com o mouse no plano 

de base, arrastando-o, e por fim um duplo clique.  

 

Figura 30. Ferramenta dodecaedro regular. 

 

Figura 31. Dodecaedro regular. 

Passo 2: Com o dodecaedro já criado, marcamos o ponto médio de cada 

aresta e como mostra a Figura 85 selecionamos a ferramenta ponto médio, e 

em seguida indicamos com o clique do mouse as arestas do dodecaedro 

regular. 

 

Figura 32. Pontos médios das arestas do dodecaedro regular. 

Passo 3: Nesse passo, iniciamos o processo de eliminação dos cantos do 

dodecaedro regular. Assim, como mostra a Figura 86, um plano de secção 

deve ser criado com a utilização da ferramenta plano e com a indicação de três 

pontos médios das arestas que concorrem em um vértice. 
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Figura 33. Plano de secção (dodecaedro regular). 

Passo 4: Com a ferramenta recorte de poliedro, o primeiro canto do 

dodecaedro regular será eliminado. Para isso, como mostra a Figura 87, 

indicamos o plano obtido no passo 3 e o canto do dodecaedro regular que 

contém o vértice desejado. Com o recurso esconder/mostrar podemos optar 

em esconder o plano, o que facilita a eliminação dos demais cantos do 

dodecaedro regular. 

  

Figura 34. Eliminação do canto do dodecaedro regular. 

Passo 5: Nesse passo efetua-se o mesmo procedimento do passo 4 para a 

eliminação dos demais cantos do dodecaedro regular. A Figura 88 mostra o 

resultado obtido, isto é, o icosidodecaedro.  
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Figura 35. Icosidodecaedro 

Geração do icosidodecaedro a partir do icosaedro regular no Cabri 3D 

Passo 1: Iniciamos o processo de geração do icosidodecaedro com a criação 

do icosaedro regular. Para que o icosaedro regular seja criado, como mostram 

as Figuras 89 e 90, acionamos na caixa de ferramenta “poliedro” a ferramenta 

icosaedro regular. Em seguida clicamos com o mouse no plano de base, 

arrastando-o, e por fim um duplo clique. 

 

Figura 36. Ferramenta icosaedro regular. 

 

Figura 37. Icosaedro Regular. 

Passo 2: Com o icosaedro regular já criado, como mostra a Figura 91, 

marcamos o ponto médio de cada aresta. Para isso acionamos a ferramenta 
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ponto médio e em seguida indicamos com o clique do mouse as arestas do 

poliedro. 

 
Figura 38. Pontos médios das arestas do dodecaedro regular. 

Passo 3: Nesse passo, iniciamos o processo de eliminação dos cantos do 

icosaedro regular. Assim, como mostra a Figura 92, um plano de secção deve 

ser criado com a utilização da ferramenta plano e com a indicação de três 

pontos médios das arestas que concorrem em um vértice. 

 

Figura 39. Plano de secção (dodecaedro regular). 

Passo 4: Com a ferramenta recorte de poliedro o primeiro canto do icosaedro 

regular será eliminado. Para isso, como mostra a Figura 93, indicamos o plano 

obtido no passo 3 e o canto do poliedro que contém o vértice desejado. Com o 

recurso esconder/mostrar podemos optar em esconder o plano, o que facilita a 

eliminação dos demais cantos do icosaedro regular. 
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Figura 40. Eliminação do canto do icosaedro regular. 

Passo 5: Nesse passo efetuamos o mesmo procedimento do passo 4 para a 

eliminação dos demais cantos do icosaedro regular. O resultado obtido, já 

ilustrado na Figura 88, é o icosidodecaedro. 

ANÁLISE DAS CONSTRUÇÕES DOS ARQUIMEDIANOS CUBOCTAEDRO E 

ICOSIDODECAEDRO 

Observamos que as construções no Cabri 3D dos arquimedianos 

cuboctaedro e icosidodecaedro só foram possíveis a partir do estudo realizado 

no tópico anterior, no qual discutimos o processo de construção por 

truncamento tipo 1. Essa discussão foi fundamental para identificarmos que os 

pontos de truncaturas correspondem aos pontos médios das arestas dos 

poliedros platônicos de partida (cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro), sem 

isso as construções não seriam possíveis.  

Assim, entendemos que esses dois arquimedianos foram construídos a 

partir da articulação entre o registro figural dinâmico e um registro discursivo, 

nesse caso, registro da língua natural. Nesse sentido, os tratamentos apenas 

figurais – construções do cubo, octaedro regular, icosaedro regular, 

dodecaedro regular, ponto médio, secção plana e eliminação dos cantos dos 

poliedros platônicos – não foram suficientes para geração no Cabri 3D dos 

sólidos arquimedianos cuboctaedro e icosidodecaedro. 

Realizadas as construções no Cabri 3D dos sólidos arquimedianos 

cuboctaedro e icosidodecaedro, percebemos que apenas saberes geométricos 

viveram e interagiram entre si. Os saberes matemáticos envolvidos em todo o 

processo foram os poliedros de partida cubo e octaedro regular para a 

construção do cuboctaedro e os poliedros de partida icosaedro regular e 

dodecaedro regular para a construção do icosidodecaedro, além de ponto 

médio e de secção plana. 

Esses saberes envolvidos foram reconhecidos como objeto pela 

instituição Cabri 3D por meio das ferramentas cubo, octaedro regular, 

icosaedro regular, dodecaedro regular, ponto médio e plano, pois cada um 

deles desempenhou um papel na construção. Enquanto os poliedros platônicos 
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apresentavam o objeto geométrico que seria truncado, isto é, o poliedro de 

partida, os pontos médios determinavam os pontos em que as truncaturas 

deveriam ser efetuadas e os planos auxiliavam a eliminação dos cantos do 

poliedro platônico de partida. 

Estendendo um pouco mais a problemática ecológica dos objetos 

matemáticos proposta por Chevallard, podemos ainda inserir em nossa análise 

a idéia de competição entre saberes - apoiada no conceito de competição entre 

espécies da ecologia biológica. Assim, podemos dizer que o saber “cubo” e o 

saber “octaedro regular” desempenham a mesma função e competem entre si 

(pois ambos servem de poliedro de partida) no processo de construção do 

tarquimediano cuboctaedro. O mesmo acontece com os saberes “icosaedro 

regular” e “dodecaedro regular” no processo de construção do icosidodecaedro. 

Percebemos relações inter-hierárquicas entre os poliedros platônicos 

de partida e os sólidos arquimedianos construídos. Os arquimedianos 

cuboctaedro e icosidodecaedro apresentam faces de dois tipos. Enquanto um 

tipo de face está atrelado à eliminação dos cantos, o outro tipo está atrelado a 

truncatura das arestas das faces. 

No caso do cuboctaedro gerado a partir do cubo, as suas oito faces 

triangulares provêm da eliminação dos oito cantos do cubo e as suas seis faces 

quadradas provêm das truncaturas das arestas das seis faces do cubo. 

Quando esse mesmo arquimediano é gerado a partir do octaedro regular, as 

suas seis faces quadradas passam a ser obtidas pela eliminação dos seis 

cantos do octaedro regular e as suas oito faces triangulares pelas truncaturas 

das arestas das oito faces do octaedro regular. 

Esse mesmo raciocínio pode ser observado no arquimediano 

icosidodecaedro com faces formadas por pentágonos e triângulos. Quando 

gerado a partir do icosaedro regular, as suas doze faces pentagonais provêm 

da eliminação dos doze cantos do icosaedro regular e suas vinte faces 

triangulares provêm das truncaturas das arestas das vinte faces do icosaedro 

regular. Quando esse mesmo arquimediano é obtido a partir do dodecaedro 

regular, as suas vinte faces triangulares passam a ser obtidas pela da 

eliminação dos vinte cantos do dodecaedro regular e as suas doze faces 
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pentagonais pelas truncaturas das arestas das doze faces do dodecaedro 

regular. 

Outra relação observada entre o poliedro de partida e o arquimediano 

produzido diz respeito ao número total de vértices de ambos os poliedros 

arquimedianos construídos. Esse total é igual ao número de arestas dos 

poliedros platônicos de partida, visto que em cada aresta há somente um ponto 

de truncatura, o que origina cada vértice arquimediano. 

Assim, entendemos que o Cabri 3D se confirmou como um habitat para 

o estudo dos Sólidos Arquimedianos cuboctaedro e icosidodecaedro na medida 

em que reconheceu como objetos todos os saberes que determinam a 

existência dos mesmos. 

TRUNCAMENTO TIPO 2 

Nesse tópico são apresentadas as construções no Cabri 3D dos 

sólidos arquimedianos: tetraedro truncado, octaedro truncado, icosaedro 

truncado, cubo truncado e dodecaedro truncado. 

TETRAEDRO TRUNCADO, OCTAEDRO TRUNCADO E ICOSAEDRO 

TRUNCADO 

Como vimos anteriormente, o processo de geração dos Sólidos 

Arquimedianos tetraedro truncado, octaedro truncado e icosaedro truncado, 

inicia a partir da divisão das arestas dos poliedros platônicos de partida em três 

partes congruentes.  

Sabemos que as faces do tetraedro regular, octaedro regular e 

icosaedro regular (platônicos de partida), são formadas por triângulos 

equiláteros. Nesse sentido, como mostra a Figura 94, tomamos uma face 

triangular qualquer e apontamos com o uso de ferramentas do Cabri 3D, dois 

caminhos para dividir as arestas da face ABC em três partes congruentes. Um 

é por transferência de medidas que detalhamos no apêndice A, e o outro é pelo 

teorema de tales que também está detalhado no apêndice B.  
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Figura 41. Face triangular ABC. 

GERAÇÃO DO TETRAEDRO TRUNCADO NO CABRI 3D 

Passo 1: Iniciamos o processo de geração do tetraedro truncado com a criação 

do tetraedro regular. Como mostram as Figuras 95 e 96, para que o tetraedro 

regular seja criado, acionamos na caixa de ferramenta “poliedro” a ferramenta 

tetraedro regular. Em seguida clicamos com o mouse no plano de base, 

arrastando-o, e por fim um duplo clique. 

 

Figura 42. Ferramenta tetraedro regular. 

 

Figura 43. Tetraedro regular. 

Passo 2: Com o tetraedro regular já criado, como ilustra a Figura 97, dividimos 

cada aresta do poliedro em três partes congruentes (apêndice A ou B).  
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Figura 44. Arestas do tetraedro divididas em três partes congruentes. 

Passo 3: Nesse passo, como mostra a Figura 98, iniciamos o processo de 

eliminação dos cantos do tetraedro regular. Assim, um plano de secção deve 

ser criado com a utilização da ferramenta plano e com a indicação de três 

pontos, das arestas que concorrem em um vértice, sendo esses os mais 

próximos do vértice desejado.  

 

       

Figura 45. Plano de secção (tetraedro regular). 

Passo 4: Com a ferramenta recorte de poliedro, o primeiro canto do tetraedro 

regular será eliminado. Para isso, como podemos ver na Figura 99, indicamos 

o plano obtido no passo 3 e o canto do tetraedro regular que contém o vértice 

desejado. Com o recurso esconder/mostrar podemos optar em esconder o 

plano, o que facilita a eliminação dos demais vértices. 
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Figura 46. Eliminação do canto do tetraedro regular. 

Passo 5: Nesse passo efetuamos o mesmo procedimento do passo 3 e 4 para 

a eliminação dos demais cantos do tetraedro regular. A Figura 100 mostra o 

resultado obtido, isto é, o tetraedro truncado gerado no Cabri 3D. 

         

Figura 47. Tetraedro truncado. 

 

 

GERAÇÃO DO OCTAEDRO TRUNCADO NO CABRI 3D 

Passo 1: Iniciamos o processo de geração do octaedro truncado com a criação 

do octaedro regular. Para criar esse octaedro regular, como mostram as 

Figuras 101 e 102, acionamos na caixa de ferramenta “poliedro” a ferramenta 

octaedro regular. Em seguida clicamos com o mouse no plano de base, 

arrastando-o, e por fim um duplo clique. 

 

Figura 48. Ferramenta octaedro regular. 



35 

 

 

Figura 49. Octaedro regular. 

Passo 2: Com o octaedro regular já criado, dividimos cada aresta do poliedro 

em três partes congruentes (apêndice A ou B). A Figura 103 mostra o resultado 

desse procedimento. 

 

Figura 50. Arestas do octaedro dividas em três partes congruentes. 

 

Passo 3: Nesse passo, iniciamos o processo de eliminação dos cantos do 

octaedro regular. Assim, conforme mostra a Figura 104, um plano de secção 

deve ser criado com a utilização da ferramenta plano e com a indicação de 

quatro pontos das arestas que concorrem em um vértice, sendo esses os mais 

próximos do vértice desejado. 

         

Figura 51. Plano de secção (octaedro regular) 
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Passo 4: Com a ferramenta recorte de poliedro, o primeiro canto do octaedro 

regular será eliminado. Para isso, como mostra a Figura 105, indicamos o 

plano obtido no passo 3 e o canto do octaedro regular que contém o vértice 

desejado. Com o recurso esconder/mostrar podemos optar em esconder o 

plano, esse procedimento facilita a eliminação dos demais cantos do poliedro. 

        

 

Figura 52. Eliminação do canto do octaedro regular. 

 

Passo 5: Nesse passo efetuamos o mesmo procedimento do passo 3 e 4 para 

a eliminação dos demais cantos do octaedro regular. A Figura 106 ilustra o 

octaedro truncado gerado no Cabri 3D. 

 

Figura 53. Octaedro truncado. 

GERAÇÃO DO ICOSAEDRO TRUNCADO NO CABRI 3D 

Passo 1: Iniciamos o processo de geração do icosaedro truncado com a 

criação do icosaedro regular . Para criar esse objeto, como mostram as Figura 
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107 e 108, acionamos na caixa de ferramenta “poliedro” a ferramenta icosaedro 

regular. Em seguida clicamos com o mouse no plano de base, arrastando-o, e 

por fim um duplo clique. 

 

Figura 54. Ferramenta icosaedro regular. 

 

Figura 55. Icosaedro regular. 

 

Passo 2: Com o icosaedro regular já criado, dividimos cada aresta do poliedro 

em três partes congruentes (apêndice A ou B). O resultado desse 

procedimento é mostrado na Figura 109. 

 

Figura 56. Arestas do icosaedro dividas em três partes iguais. 

Passo 3: Nesse passo, como mostra a Figura 110, iniciamos o processo de 

eliminação dos cantos do icosaedro regular. Assim, um plano de secção deve 
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ser criado com a utilização da ferramenta plano e com a indicação de três 

pontos. 

 

Figura 57. Plano de secção (icosaedro regular). 

Passo 4: Com a ferramenta recorte de poliedro, o primeiro canto do octaedro 

regular será eliminado. Para isso, como mostra a Figura 111, indicamos o 

plano obtido no passo 3 e o canto do icosaedro regular que contém o vértice 

desejado. Com o recurso esconder/mostrar podemos optar em esconder o 

plano, o que facilita a eliminação dos demais cantos do icosaedro. 

      

Figura 58. Eliminação do canto do icosaedro regular. 

Passo 5: Nesse passo efetua-se o mesmo procedimento do passo 3 e 4 para a 

eliminação dos demais cantos. A Figura 112 ilustra o icosaedro truncado 

gerado no Cabri 3D. 

 

Figura 59. Icosaedro truncado. 
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ANÁLISE DAS CONSTRUÇÕES DOS ARQUIMEDIANOS TETRAEDRO 

TRUNCADO, OCTEADRO TRUNCADO E ICOSAEDRO TRUNCADO 

Observamos que as construções no Cabri 3D dos arquimedianos 

tetraedro truncado, octaedro truncado e icosaedro truncado só foram possíveis 

a partir do estudo realizado no tópico anterior, no qual também discutimos o 

processo de construção por truncamento tipo 2. Essa discussão foi essencial 

para identificarmos que a distância entre um ponto de truncatura e o vértice 

mais próximo dele, equivale a um terço da aresta do poliedro platônico de 

partida (tetraedro, octaedro e icosaedro). Sem essa discussão as construções 

realizadas no Cabri 3D não seriam possíveis.  

Assim, entendemos que esses três arquimedianos foram construídos a 

partir da articulação entre o registro figural dinâmico e um registro discursivo, 

nesse caso, o registro algébrico. Nesse sentido, os tratamentos apenas figurais 

– construções do tetraedro regular, octaedro regular, icosaedro regular, secção 

plana e eliminação dos vértices dos poliedros platônicos – não foram 

suficientes para geração no Cabri 3D dos sólidos arquimedianos tetraedro 

truncado, octaedro truncado e icosaedro truncado.  

Para que os três arquimedianos fossem construídos o registro 

algébrico precisou ser mobilizado a fim de que fosse determinada a que 

distância de cada vértice, do poliedro platônico de partida, a truncatura deveria 

ser realizada.  A articulação imediata entre o registro figural dinâmico e o 

registro algébrico foi essencial para a conversão de representações, pois a 

representação figural precisou ser convertida para a escrita algébrica para 

poder ser tratada. Assim, o tratamento algébrico possibilitou encontrar o ponto 

de truncatura nas arestas dos poliedros de partida ao dividi-las em três partes 

congruentes. 

A conversão realizada entre a representação no registro figural e a 

representação no registro algébrico nos conduz a um fenômeno de 

congruência, pois entendemos que há facilidade em reconhecer e representar 

algebricamente a situação exposta na Figura 113, sabendo que o triângulo 

AP1P6 é eqüilátero. 
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Figura 60. Triângulo eqüilátero. 

É somente a partir dessa conversão, sentido figural-algébrico, e do 

tratamento algébrico efetuado que encontramos os pontos de truncaturas para 

a obtenção dos arquimedianos.  

Entendemos, também, que a conversão no sentido oposto, isto é, 

algébrico-figural, é congruente pela facilidade em representar figuralmente a 

escrita algébrica d=a/3, sabendo que d é a distância entre um vértice do 

poliedro de partida e um ponto de truncatura e a a aresta desse mesmo 

poliedro. 

Realizadas as construções no Cabri 3D dos sólidos arquimedianos 

tetraedro truncado, octaedro truncado e icosaedro truncado, percebemos que 

saberes geométricos e algébricos viveram e interagiram entre si. Os saberes 

mobilizados na construção foram os poliedros de partida tetraedro regular – 

para a construção do tetraedro truncado -, octaedro regular – para a construção 

do octaedro truncado – e o icosaedro regular – para a construção do icosaedro 

truncado, além do teorema de tales ou tranferência de medidas e secção plana. 

A maioria dos saberes envolvidos na construção dos três arquimedianos 

foi reconhecida como objeto pela instituição Cabri 3D por meio das ferramentas 

tetraedro regular, octaedro regular, icosaedro regular e plano. No entanto, 

como o Cabri 3D não possui uma ferramenta que por si só divida um segmento 

em três partes congruentes, dois procedimentos foram apontados: teorema de 

tales e transferência de medidas.  

Para que ambos os procedimentos fossem efetuados na instituição 

proposta, foi necessário mobilizar um conjunto de saberes outros, tais como: 

semi-reta, ponto, ponto de intersecção, esfera, segmento, reta paralela, medida 

da aresta e operação de divisão. Esses saberes foram reconhecidos pela 

instituição Cabri 3D por meio das ferramentas semi-reta, ponto, ponto de 
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intersecção, esfera, segmento, paralela, distância ou comprimento e 

calculadora, respectivamente. 

Cada saber mobilizado para a construção foi importante na medida em 

que apresentou uma função. A função de cada poliedro platônico no processo 

foi apresentar o objeto geométrico a partir do qual a truncatura se iniciou, a 

função do teorema de tales ou da transferência de medidas foi dividir as 

arestas do poliedro de partida em três partes congruentes e assim indicar os 

pontos de truncatura, e a função da secção plana foi auxiliar a eliminação dos 

cantos do poliedro platônico de partida. 

Entendemos que as funções do teorema de tales e transferência de 

medidas, competiram entre si no processo de construção por ambas serem 

utilizadas apenas para a divisão das arestas dos poliedros de partida.  

Durante as construções, percebemos também relações inter-

hierárquicas entre os poliedros platônicos de partida e os sólidos 

arquimedianos construídos. Percebemos que os arquimedianos tetraedro 

truncado, octaedro truncado e icosaedro truncado apresentam dois tipos de 

faces, faces que provêm de truncaturas nas arestas dos platônicos tetraedro 

regular, octaedro regular e icosaedro regular e faces que provêm da eliminação 

dos seus vértices. Observamos que o número das arestas em cada face dos 

arquimedianos obtidos a partir de truncaturas nas arestas dos platônicos 

equivale ao dobro do número de arestas da face do poliedro de partida.  

Outra relação observada entre o poliedro platônico de partida e o 

arquimediano produzido diz respeito ao número total de vértices dos poliedros 

arquimedianos construídos. Esse total é igual ao dobro de arestas dos 

poliedros platônicos de partida, visto que em cada aresta há dois pontos de 

truncatura, o que origina dois vértices arquimedianos. 

Assim, entendemos que o Cabri 3D se confirmou como um habitat para 

o estudo dos sólidos arquimedianos tetraedro truncado, octaedro truncado e 

icosaedro truncado na medida em que reconheceu como objetos todos os 

saberes que determinam a existência dos mesmos. 
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4.2.2.3 CUBO TRUNCADO 

Como vimos anteriormente, o processo de geração do sólido 

arquimediano cubo truncado inicia a partir de truncaturas realizadas nas 

arestas do cubo a uma distância adequada dos vértices. A distância d já 

encontrada no tópico anterior, 
22 


a

d  (em que a é aresta do cubo), é 

utilizada na construção como segue.  

Passo 1: Iniciamos o processo de geração do cubo truncado com a criação do 

cubo. Para que o cubo seja criado, acionamos na caixa de ferramenta 

“poliedro” a ferramenta cubo, conforme já mostrado na Figura 73. Em seguida 

clicamos com o mouse no plano de base, arrastando-o, e por fim um duplo 

clique. 

Passo 2: Com o cubo já criado, como mostram as Figuras 114 e 115, obtemos 

o comprimento da aresta acionando a ferramenta comprimento e indicando 

uma das arestas do cubo. 

 

Figura 61. Ferramenta comprimento. 

 

 

Figura 62. Comprimento da aresta (cubo). 
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Passo 3: Nesse passo obtemos os pontos de corte nas arestas. Para isso, 

como mostram as Figuras 116 e 117, acionamos a ferramenta calculadora, 

indicamos com o clique do mouse o comprimento da aresta e inserimos a 

expressão 
22 

a
. 

 

Figura 63. Ferramenta calculadora. 

 

Figura 64. Inserindo expressão na calculadora (cubo truncado). 

Passo 4: Para encontrar os pontos de cortes nas arestas, como mostra a 

Figura 118, utilizamos a ferramenta transferência de medidas (apêndice A) 

para transferir o resultado obtido no passo 3 para as arestas do cubo.  

 

 

Figura 65. Transferência de medida para a aresta do cubo. 
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Passo 5: Nesse passo, iniciamos o processo de eliminação dos cantos do 

cubo. Assim, como mostra a Figura 119, um plano de secção deve ser criado 

com a utilização da ferramenta plano e com a indicação de três pontos das 

arestas que concorrem em um vértice, sendo esses os mais próximos do 

vértice desejado. 

 

Figura 66. Plano de secção (cubo II) 

Passo 6: Com a ferramenta recorte de poliedro, o primeiro canto do cubo será 

eliminado. Para isso, como mostra a Figura 120, indicamos o plano obtido no 

passo 4 e o canto do cubo que contém o vértice desejado. Com o recurso 

esconder/mostrar podemos optar em esconder o plano, esse procedimento 

facilita a eliminação dos demais cantos do cubo. 

 

       

Figura 67. Eliminação do canto do cubo II. 

 

Passo 7: Nesse passo efetua-se o mesmo procedimento do passo 4 para a 

eliminação dos demais vértices. O resultado obtido, isto é, o cubo truncado 

gerado é ilustrado na Figura 121. 
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Figura 68. Cubo truncado. 

ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DO ARQUIMEDIANO CUBO TRUNCADO  

Observamos que a construção no Cabri 3D desse arquimediano só foi 

possível a partir do estudo realizado no tópico anterior, no qual discutimos o 

processo de construção por truncamento tipo 2. Essa discussão foi essencial 

para identificarmos a que distância dos vértices do cubo seriam realizadas as 

truncaturas. Sem essa discussão a construção do cubo truncado no Cabri 3D 

não seria possível.  

Constatamos que os pontos de truncaturas só puderam ser 

encontrados a partir da articulação entre o registro figural dinâmico e o registro 

algébrico, registro discursivo mais uma vez presente na construção de um 

arquimediano. Nesse sentido, os tratamentos apenas figurais – construções do 

cubo, semi-reta, secção plana e eliminação dos vértices do cubo – não foram 

suficientes para geração no Cabri 3D do arquimediano cubo truncado. 

Entendemos que a conversão realizada entre o registro figural e o 

registro algébrico em relação ao teorema de Pitágoras é espontânea, conforme 

mostra a Figura 122. Assim, consideramos a conversão no sentido figural-

algébrico congruente, pois entendemos que há facilidade em reconhecer e 

representar algebricamente a figura. 

 

 

Registro figural Registro algébrico 
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Figura 69. Conversão entre os registros figural e algébrico. 

No entanto, o tratamento efetuado no registro algébrico nos permitiu 

chegar à escrita algébrica 
22 


a

d . Escrita que nada tem de evidente e 

espontânea em ser reconhecida e representada figuralmente. Nesse caso, 

entendemos que a conversão no sentido oposto, isto é, algébrico-figural nos 

conduz a um fenômeno de não congruência, problema essencial da semiótica 

considerado por Duval (1995).  

Realizada a construção no Cabri 3D do sólido arquimediano cubo 

truncado, percebemos que saberes geométricos e algébricos viveram e 

interagiram entre si. Os saberes geométricos envolvidos em todo o processo, 

além do teorema de pitágoras - cubo, medida da aresta, semi-reta, secção 

plana – foram reconhecidos pela instituição Cabri 3D, por meio das ferramentas 

cubo, comprimento, semi-reta e plano.  

Cada um desses saberes apresentou uma função no processo de 

construção. O saber cubo indicou o objeto geométrico a partir do qual a 

truncatura se iniciou, o saber semi-reta possibilitou indicar em cada aresta do 

cubo os pontos de truncaturas e a secção plana auxiliou a eliminação dos 

cantos do cubo. 

Durante a construção percebemos também relações inter-hierárquicas 

entre o poliedro platônico de partida, cubo, e o poliedro de chegada, cubo 

truncado. Lembramos que o arquimediano cubo truncado apresenta dois tipos 

de faces, tipo de face octogonal regular obtida a partir de truncaturas nas 

arestas do cubo e o tipo de face triangular regular obtida a partir da eliminação 

dos cantos do cubo.  
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Assim, notamos que o número de arestas em cada face do 

arquimediano cubo truncado obtidos a partir de truncaturas de arestas do cubo 

equivale ao dobro do número de arestas da face do poliedro de partida cubo. 

Outra relação também notada diz respeito ao número total de vértices do cubo 

truncado equivalente ao dobro do número de arestas do cubo. 

Diante do exposto acreditamos que a instituição Cabri 3D se confirmou 

como um habitat para o estudo do sólido arquimediano cubo truncado,.uma vez 

que reconheceu como objetos todos os saberes que determinam sua 

existência.  

DODECAEDRO TRUNCADO 

Como vimos anteriormente, o processo de geração do sólido 

arquimediano dodecaedro truncado inicia a partir de truncaturas realizadas nas 

arestas do dodecaedro regular a uma distância adequada dos vértices. A 

distância d já encontrada no tópico anterior, 
55

2




a
d  (em que a é aresta do 

dodecaedro regular), é utilizada na construção como segue.  

Passo 1: Iniciamos o processo de geração do dodecaedro truncado com a 

criação do dodecaedro regular. Para que o dodecaedro regular seja criado, 

acionamos na caixa de ferramenta “poliedro” a ferramenta dodecaedro regular, 

conforme já mostrado na Figura 84. Em seguida clicamos com o mouse no 

plano de base, arrastando-o, e por fim um duplo clique. 

Passo 2: Com o dodecaedro regular já criado, obtemos o comprimento da 

aresta, conforme já mostrado nas Figura 115 e 116, acionando a ferramenta 

comprimento, e indicando uma das arestas do poliedro. 

Passo 3: Nesse passo obtemos os pontos de corte nas arestas. Para isso, 

como mostra a Figura 123, acionamos a ferramenta calculadora e inserimos a 

expressão 
55

2



a
, sendo a o comprimento da aresta. 



48 

 

 

Figura 70. Inserindo a expressão na calculadora (dodecaedro truncado). 

Passo 4: Para encontrar os pontos de cortes nas arestas, como mostra a 

Figura 124, transferimos o resultado obtido no passo 3 para as arestas do 

dodecaedro regular. Para isso utilizamos a ferramenta transferência de 

medidas (apêndice A).  

 

Figura 71. Transferência de medida para a aresta do dodecaedro regular. 

Passo 5: Nesse passo, iniciamos o processo de eliminação dos cantos do 

dodecaedro regular. Assim, como mostra a Figura 125, um plano de secção 

deve ser criado com a utilização da ferramenta plano e com a indicação de três 

pontos de arestas que concorrem em um vértice, sendo esses os mais 

próximos do vértice.  

       

Figura 72. Plano de secção (dodecaedro regular II). 
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Passo 6: Com a ferramenta recorte de poliedro, o primeiro canto do 

dodecaedro regular será eliminado. Para isso, como mostra a Figura 126, 

indicamos o plano obtido no passo 5 e o canto do dodecaedro regular que 

contém o vértice desejado. Com o recurso esconder/mostrar podemos optar 

em esconder o plano.  

    

Figura 73. Eliminação do canto do dodecaedro regular II. 

Passo 7: Nesse passo efetuamos o mesmo procedimento do passo 6 para a 

eliminação dos demais cantos. O resultado obtido, isto é, o dodecaedro 

truncado gerado é ilustrado na Figura 127. 

 

Figura 74. Dodecaedro truncado. 

ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DO ARQUIMEDIANO DODECAEDRO 

TRUNCADO  

Assim como a construção do cubo truncado, observamos que a 

construção no Cabri 3D do dodecaedro truncado só foi possível a partir do 

estudo realizado no tópico anterior, no qual discutimos o processo de 

construção por truncamento tipo 2. Essa discussão foi fundamental para 

identificarmos a que distância dos vértices do dodecaedro regular seriam 

realizadas as truncaturas. Sem essa discussão a construção desse 

arquimediano no Cabri 3D não seria possível.  
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Da mesma forma que a construção do arquimediano cubo truncado, a 

construção do dodecaedro truncado só pôde ser realizada a partir da 

articulação entre o registro figural dinâmico e o registro algébrico. Nesse 

sentido, os tratamentos figurais presentes no processo – construção do 

dodecaedro regular, medida da aresta, semi-reta, transferência de medida, 

secção plana e eliminação dos cantos do dodecaedro regular - também não 

foram suficientes para a geração no Cabri 3D do sólido arquimediano 

dodecaedro regular. 

Mais uma vez o registro algébrico nos serviu como registro suporte 

para que fossem encontrados os pontos de truncaturas nas arestas do poliedro 

platônico de partida. Para Duval (1995) isso acontece por que o registro figural 

não preenche nenhuma função discursiva, entretanto os tratamentos 

especificamente figurais dão às figuras um papel heurístico, isto é, a 

possibilidade de definir os diferentes tipos de modificação a qual é suscetível. É 

com esse pensamento que Duval afirma que toda atividade geométrica requer 

um diálogo contínuo entre a visualização e o discurso.  

Esse diálogo está bem presente no processo de construção do 

dodecaedro regular, pois a todo o momento recorremos a um registro 

discursivo, isto é, algébrico para registrar os tratamentos figurais realizados. Só 

assim a distância entre o vértice do dodecaedro regular e o ponto de truncatura 

pôde ser determinada. 

Entendemos que as conversões realizadas entre o registro figural e o 

registro algébrico foram congruentes, pois há facilidade em reconhecer e 

representar algebricamente a situação exposta na figura. No entanto, o 

tratamento efetuado no registro algébrico nos permitiu chegar a escrita 

algébrica 
55

2




a
d , nada fácil de representar figuralmente. Por isso, 

consideramos não congruente a conversão no sentido inverso, isto é, 

algébrico-figural.  

Realizada a construção no Cabri 3D do sólido arquimediano dodecaedro 

truncado, percebemos que saberes geométricos e algébricos viveram e 

interagiram entre si. Os saberes matemáticos envolvidos - dodecaedro regular, 
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medida da aresta, semi-reta e secção plana - foram reconhecidos de forma 

direta, pela instituição Cabri 3D por meio das ferramentas dodecaedro regular, 

comprimento, semi-reta e plano.  

Assim como as construções dos arquimedianos já mencionados, todos 

os saberes envolvidos foram essenciais para a construção do arquimediano 

dodecaedro truncado, tendo cada saber assumido uma função no processo de 

construção. Enquanto o saber dodecaedro regular indicou o objeto geométrico 

a partir do qual a truncatura se iniciou, o saber semi-reta possibilitou indicar em 

cada aresta do dodecaedro regular os pontos de truncaturas e a secção plana 

auxiliou a eliminação dos cantos do dodecaedro regular. 

Durante a construção percebemos também relações inter-hierárquicas 

entre o poliedro platônico de partida dodecaedro regular e o poliedro de 

chegada dodecaedro truncado. Indicamos que o arquimediano dodecaedro 

truncado também apresenta dois tipos de faces, o tipo de face decagonal 

regular obtida a partir de truncaturas nas arestas do dodecaedro regular e o 

tipo de face triangular regular obtida a partir da eliminação dos cantos do 

dodecaedro regular.  

Assim, observamos que o número das arestas em cada face do 

arquimediano dodecaedro truncado obtidos a partir de truncaturas nas arestas 

do dodecaedro regular equivale ao dobro do número de arestas da face do 

poliedro de partida. Outra relação também observada diz respeito ao número 

total de vértices do dodecaedro truncado igual ao dobro do número de arestas 

do dodecaedro regular. 

Diante do exposto, acreditamos que a instituição Cabri 3D se confirmou 

também como um habitat para o estudo do sólido arquimediano dodecaedro 

truncado, visto que reconheceu como objetos todos os saberes que 

determinam sua existência.  

A partir das análises realizadas, apontamos no que segue as 

características numéricas dos poliedros arquimedianos obtidos, bem como a 

relação com o poliedro platônico de partida.  
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AS CARACTERÍSTICAS NUMÉRICAS DOS POLIEDROS OBTIDOS  

Durante o processo de construção dos arquimedianos observamos que 

qualquer sólido arquimediano obtido a partir de truncaturas diretas em um 

sólido platônico apresenta faces de dois tipos: faces que provêm de faces e 

faces que provêm da eliminação dos cantos do poliedro de partida. Isto quer 

dizer que as características numéricas (número de faces, de vértices, bem 

como a ordem4) dos arquimedianos obtidos, indicadas no Quadro 24, 

dependem do número de faces e vértices do poliedro platônico de partida.  

Quadro 1. Características numéricas dos arquimedianos estudados. 

Arquimediano Características numéricas Superfície planificada 

Cuboctaedro 

 
12 vértices; 

 
6 faces quadradas; 
8 faces triangulares; 

24 arestas.  

Icosidodecaedro 

30 vértices; 
 

12 faces pentagonais; 
20 faces triangulares; 

60 arestas. 

 

Tetraedro truncado 

12 vértices; 
 

6 faces hexagonais; 
4 faces triangulares; 

18 arestas. 
 

Octaedro Truncado 

24 vértices; 
 

6 faces quadradas; 
8 faces hexagonais; 

36 arestas. 
 

                                            
4 Número de arestas que concorrem em um vértice. 
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Icosaedro truncado 

60 vértices; 
 

12 faces pentagonais; 
20 faces hexagonais; 

90 arestas. 

 

Cubo truncado 

24 vértices; 
 

6 faces octogonais; 
8 faces triangulares; 

36 arestas.  

Dodecaedro truncado 

60 vértices; 
 

12 faces decagonais; 
20 faces triangulares; 

90 arestas. 

 

Podemos também relacionar as características numéricas dos 

arquimedianos obtidos ao tipo de truncamento, conforme é mostrado no 

Quadro 25. A primeira coluna indica os tipos de truncamentos efetuados, já a 

segunda coluna indica que o número de arestas das faces que provém de 

faces depende do tipo de truncamento. No truncamento tipo 1 essas faces têm 

o mesmo número de arestas das faces do poliedro platônico de partida. Já no 

truncamento tipo 2 o número de arestas das faces duplica. 

A terceira coluna mostra que em ambos os tipos de truncamento, o 

número total de arestas do arquimediano obtido depende do número de 

vértices ou arestas do poliedro de partida e de sua ordem. Nos poliedros 

obtidos pelo truncamento do tipo 1 o total de arestas do poliedro obtido é o 

produto entre o número de vértices do poliedro inicial e sua ordem. No 

truncamento do tipo 2 o total de arestas do poliedro obtido é o produto entre o 

número de arestas do poliedro inicial e sua ordem.  

Já na quarta coluna, está indicado que o número de vértices do 

poliedro resultante é igual ou o dobro do número de arestas do poliedro inicial. 

Com o truncamento do tipo 1 cada aresta do poliedro original se converte em 
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um vértice, enquanto que com o truncamento do tipo 2, por cada aresta 

aparecem dois vértices. 

A última coluna mostra que os vértices dos poliedros resultantes no 

truncamento do tipo 1 são de ordem 4. Com o truncamento do tipo 2 se obtém 

poliedros com vértices de ordem 3. 

 

 

 

 

Quadro 2. Características numéricas a partir do tipo de truncamento. 

Tipo de 

Truncamento 

Número de 

arestas em 

cada face 

Número total 

de arestas 

Número total 

de vértices 

Ordem dos 

vértices 

 

 

Truncamento 1 

 

Mesmo número 

do poliedro de 

partida 

Produto entre o 

número de 

vértices do 

poliedro de 

partida e sua 

ordem 

 

Igual ao número 

total de arestas 

do poliedro de 

partida 

 

 

Ordem quatro 

 

 

Truncamento 2 

 

O dobro do 

poliedro de 

partida 

Produto entre o 

número de 

arestas do 

poliedro de 

partida e sua 

ordem 

Dobro do 

número total de 

arestas do 

poliedro de 

partida 

 

 

Ordem três 
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APÊNDICE A: TRANSFERINDO MEDIDAS NO CABRI 3D 

Para utilizar a ferramenta transferência de medidas do Cabri 3D, 

mostrada na Figura 128,  é necessário indicar a medida que se deseja 

transferir e uma semi-reta. A Figura 129 mostra a transferência de uma medida 

para uma semi-reta de origem um vértice do cubo, e em seguida é omitida com 

o recurso esconder/mostrar.  

 

 

Figura 75. Ferramenta transferência de Medidas. 
 
 

     

Figura 76. Transferindo medidas. 

   

 Podemos transferir qualquer medida. Para isso, como mostram as 

Figuras 130 e 131, podemos obtê-la com as ferramentas distância ou 

comprimento (ou digitando um valor na calculadora, conforme mostra a Figura 

130. 
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Figura 77. Ferramentas distância e comprimento. 

 

 

Figura 78. Calculadora. 
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APÊNDICE B: APLICANDO O TEOREMA DE TALES NO CABRI 

3D 

 Utilizando o teorema de tales podemos dividir um segmento qualquer em 

n partes iguais. Esse procedimento é mostrado no Cabri 3D para dividir um 

segmento em três partes iguais como segue. 

 Com a ferramenta semi-reta, mostrada na Figura 132 traçamos uma 

semi-reta AD, conforme indica a Figura 133. 

 

 

Figura 79. Ferramenta semi-reta. 

 

 

 

Figura 80. Criação semi-reta. 
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Na semi-reta AD, com a ferramenta ponto, mostrada na Figura 134, 

marcamos um ponto qualquer que chamaremos de P1, conforme é indicado na 

Figura 135.  

 

Figura 81. Ferramenta ponto. 

 

 

Figura 82. Ponto 1 na semi-reta. 

 

Com a ferramenta esfera, indicada na Figura 136, construímos uma 

esfera com centro em P1 e raio P1A para encontrar P2, o ponto de intersecção 

entre a esfera e a semi-reta AD. Em seguida, outra esfera é construída com 

centro em P2 e raio P2P1 para encontrarmos P3, conforme mostra a Figura 137. 
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Figura 83. Ferramenta esfera. 
 

 

Figura 84. Ponto 2 e ponto 3 na semi-reta. 

 

Com a ferramenta segmento, mostrada na Figura 138, traçamos o 

segmento P3B, conforme mostra a Figura 139.  

 



61 

 

 

Figura 85. Ferramenta segmento. 

 

 

 

Figura 86. Criação segmento. 

Com a ferramenta paralela, mostrada na Figura 140, traçam-se duas 

retas paralelas ao segmento P3B, passando por P1 e P2, para encontrar P1’ e 

P2’, os pontos de intersecção com a aresta AB, conforme mostra a Figura 141. 

Assim temos que A P1’ Ξ P1’ P2’ Ξ P2’ P3’. 
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Figura 87. Ferramenta paralela. 

 

                                     

Figura 88. Criação paralelas. 


