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O presente trabalho é parte integrante da dissertação de mestrado intitulada 
“Processos de Visualização e Representação de Conceitos de Cálculo Diferencial e 
Integral com um Software Tridimensional”, que se encontra em fase de elaboração. 
Nosso objetivo é apresentar um conjunto de atividades, elaboradas e desenvolvidas 
com um grupo de alunos da graduação em Matemática de uma universidade 
estadual do Estado de São Paulo visando trazer subsídios para compreensão das 
inter–relações das Tecnologias Informacionais e Computacionais com processos de 
visualização e de representações de conceitos matemáticos. Essas atividades tem 
por finalidade investigar a capacidade de justificação e generalização dos futuros 
professores, bem como os caminhos e estratégias abordados nestes processos, os 
conhecimentos de conceitos e conteúdos matemáticos, a interação com o grupo e a 
capacidade de visualização em ambientes em duas e três dimensões. Por fim, 
também procuraremos investigar como futuros professores propõem estratégias de 
resolução dos problemas apresentados, para tanto será sugerido que eles elaborem 
um plano de aula com os conceitos construídos e os instrumentos utilizados. Para o 
desenvolvimento das atividades utilizaremos o software tridimensional K3DSurf, as 
obras de artes (pintura em tela, encontradas em sites de museus nacionais e 
internacionais), e os objetos concretos/manipulativos, buscando apropriações, pelos 
alunos, do conteúdo de sólidos de revolução presente no estudo do Cálculo 
Diferencial e Integral. 

Resumo 
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INTRODUÇÃO 

Os processos de visualização e representação não se constituem em ações que planejamos realizar por 
meio de um desejo ou necessidade. A todo o momento realizamos esses procedimentos que permitem 
construir ou reorganizar antigos ou novos conceitos, que constitui o nosso conhecimento sobre algo. No 
ambiente em que vivemos, estamos sempre rodeados do que chamamos objetos, no qual ficamos em 
contato, e nos remete aos processos de visualização e representação.  

Um objeto, mesmo sem perceber, é formado por nós através de associações entre palavras, figuras, 
gestos, sons,... de acordo com as experiências e conhecimentos anteriores. Isso significa que a formação 
de uma imagem é feita dessas agregações, e, portanto, em cada indivíduo torna-se singular e particular. 
Segundo Peirce (apud HILDEBRAND, 2001, p.19), “as imagens são representações dos modelos que 
concebemos mentalmente, isto é, são signos visuais que exteriorizam o comportamento de nossas idéias 
abstratas.” Santaella (2007) esclarece que “o 

Nessa perspectiva, este artigo busca elucidar como investigaremos a capacidade de justificação e 
generalização dos futuros professores, bem como os caminhos e as estratégias 
abordados nesses processos, os conhecimentos de conceitos e conteúdos 
matemáticos, a interação com o grupo, a capacidade de visualização em ambientes 
em duas e três dimensões e, por fim, como futuros professores propõem estratégias de resolução dos 
problemas apresentados.   

signo é uma coisa que representa outra coisa: seu objeto. Ele 
pode funcionar como signo se carregar esse poder de representar, substituir uma outra coisa diferente 
dele.”  



Apresentaremos três tópicos distintos que apontam para o desenvolvimento de nossa experiência 
investigativa. 

  

O conjunto de atividades elaboradas para a pesquisa, o qual apresentaremos neste 
artigo, aborda noções e conceitos geométricos envolvendo o conteúdo de Sólidos 
de Revolução da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, na qual trabalha-se a 
identificação do conceito de Integral para o cálculo da área das superfícies e volume 
desses sólidos. 

METODOLOGIA 

Este tópico, então, permite conhecer o processo de desenvolvimento das 
atividades. Dessa forma, poderemos compreender as dimensões implícitas nos 
processos de visualização e de representação de conceitos de CDI, no contexto das 
TICs, o que não seria possível atingir analisando apenas os resultados finais desse 
trabalho, como elucida Ponte (2003) 

                                      Quando trabalhamos num problema, o nosso objetivo é, 
naturalmente, resolvê-lo. No entanto, (...) podemos fazer outras descobertas que, 
em alguns casos, se revelam tão ou mais importantes que a solução do problema 
original. Outras vezes, não se conseguindo resolver o problema, o trabalho não 
deixa de valer a pena pelas descobertas imprevistas que proporciona. (p.17)  

  

Para esclarecimento do leitor, quanto ao conteúdo das atividades, apontamos os 
objetivos que delimitamos nas atividades, de um modo geral. Estes apontamentos, 
em um primeiro momento, mostraram-se condizentes para abordar o nosso 
objetivo de pesquisa. 

Iniciamos nossas atividades buscando Investigar as possíveis inter-relações sobre 
as noções e conceitos de superfície, sólido e volume dos alunos.

Distribuímos uma folha para cada aluno, com as questões da primeira atividade, 
sendo: 1.1.) Escreva, com suas palavras, o que vocês pensam sobre 

 Essa atividade 
possibilitou aos alunos discutirem o que e eles entendiam sobre superfície, sólido e 
volume.  

superfície. 
Você pode acrescentar exemplos para ilustrar seu conceito. 1.2.) Como feito na 
questão 1, escreva, com suas palavras, o que vocês entendem por sólido. 1.3.) 
Como feito na questão 1, escreva, com suas palavras, o que vocês entendem por 
volume. 1.4.) Vocês acham que existe uma relação entre superfície e sólido? 
Qual seria? 1.5.) Vocês acham que existe uma relação entre volume e sólido

Para esta atividade inicial permitimos que os alunos presentes pudessem discutir os 
conceitos juntos, para que um auxiliasse o outro. Prepusemos, assim, que eles se 
dividissem em duplas para responder as questões, mas que a discussão estaria 
aberta para todos os alunos juntos. Destacamos que era importante para o 
prosseguimento do trabalho, a discussão e a descrição dos raciocínios e conceitos 
pensados, sem a preocupação com respostas certas ou o erradas. 

? 
Qual seria? 

Ao final desta atividade, notamos inicialmente que os conceitos de superfície, sólido 
e volume foram apresentados e supostamente deveriam ser conhecidos pelos 



alunos, desde o ensino fundamental. Porém, não se mostraram conceitos tão 
naturais e compreendidos pelos alunos com os quais trabalhamos. Deparamos com 
algumas imprecisões e incertezas quanto ao relato desses conceitos.  

Para desenvolver os conhecimento dos conceitos com os quais os alunos 
trabalhariam nas demais atividades, propusemos um segundo momento, com os 
objetivos de: Investigar a capacidade de justificação do aluno; Analisar os 
caminhos e estratégias abordados pelos alunos; Analisar o conhecimento de 
conceitos básicos da Geometria (conhecimento matemático); e Investigar a 
capacidade de generalização do aluno. 

Depois que os alunos pesquisassem alguns conceitos geométricos por meio dos 
materiais concretos e textos didáticos, distribuímos uma folha para cada aluno, com 
as questões da segunda atividade, sendo: 2.1.) Qual o conceito de superfície? 2.2.) 
Uma superfície é representada em que dimensões conhecidas? 1D, 2D, 3D,... 2.3) 
Tendo respondido a Questão 1, o que vocês podem inferir sobre plano e sólido? 
2.4.) Quais os tipos de superfícies que encontramos, a nosso redor, no nosso 
ambiente? Qual a diferença dos tipos de superfície que estudamos na escola e 
aquelas que vivenciamos e/ou manipulamos diariamente? Dê exemplos. 2.5.) O 
que representa um sólido? 2.6.)Qual o conceito de volume? 2.7.) Qual a relação 
entre o sólido e o volume? 2.8.) Recordando o conceito dado na Questão 1, sobre 
superfície, para você o que representa a superfície em um sólido? 2.9.) O que são 
superfícies de revolução? Quais suas características principais? Você poderia citar 
elementos comuns em todas elas? (como eixo, curva, direção de rotação) 

Dessa forma, distribuímos alguns materiais 
concretos e textos didáticos que serviram de apoio e compreensão aos conceitos 
trabalhados na atividade, buscando, assim, que os alunos desenvolvessem 
significados formais para os termos existentes.  

Essa atividade possibilitou aos alunos discutirem e desenvolverem os conceitos 
formais sobre superfície, sólido e volume, através de materiais manipulativos, 
dicionários, tutoriais e livros didáticos, buscando banir algumas dúvidas que se 
mostraram presentes na primeira atividade.  

Dentre os materiais, disponibilizamos alguns pertencentes ao Laboratório de Ensino 
de Matemática, dentre eles, os sólidos produzidos com materiais recicláveis para 
auxiliar o trabalho na sala de aula ou produzidos com outros materiais e também 
livros didáticos de ensino fundamental e médio, que fazem parte do acervo do 
Laboratório. 

Alguns livros de ensino superior de Cálculo, de Geometria e dicionários de Língua 
Portuguesa e de Matemática também estavam disponíveis para consulta, os quais 
abordavam os conceitos de sólido, superfície e volume, dentre outros. Como 
também o tutorial desenvolvido por nós, referente ao software que nós 
trabalharíamos no momento adiante, o qual foi desenvolvido contemplando 
também conceitos matemáticos. 

Na discussão das questões, realizadas em grupo pelos alunos, notamos que as 
descrições nas folhas entregues com as respostas da atividade foram bem 
semelhantes, consistindo até de algumas respostas idênticas.  

Continuando as atividades, propusemos um momento que tivesse os objetivos de: 
Investigar a capacidade de justificação do aluno; Analisar os caminhos e estratégias 
abordados pelos alunos; Investigar e a analisar os conhecimentos matemáticos 
presentes e desenvolvidos pelo contato e interação entre os alunos na atividade 
(1); Investigar a capacidade e visualização 2D e 3D dos alunos dados os materiais 
utilizados. 



Após as atividades iniciais, nossa proposta nesse momento constituiu-se de 
atividades que investigassem como os alunos aplicam os conceitos apreendidos e 
discutidos, em representações presentes em pinturas, esculturas e na arquitetura. 
Esse contato com as obras artísticas deu oportunidade aos alunos de discuti-las e 
representá-las no software e no material manipulativo, quando possível.  

As questões da terceira atividade, foram:  

3.1.) Identifique algumas superfícies e sólidos nos sites: 
http://www.artepropria.com.br/ecommerce/vitrine.php; 
http://www.museodelprado.es/es/pagina-principal/coleccion/pintura/pintura-
italiana/; http://www.mam.org.br/2008/portugues/acervoOnLine.aspx; 
http://www.museeorsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/pintura.html; 
http://www.louvre.fr/llv/exposition/liste_expositions.jsp; Vocês ainda têm a 
possibilidade de fazer outras buscas pela Internet. 3.2.) Represente esses sólidos 
no papel, material manipulável (quando possível) e no software. O que vocês 
consideram que acontece de diferente entre essas diferentes mídias? Quais as 
vantagens e desvantagens vocês consideram pela visualização em cada mídia? 
3.3.) Essas representações que vocês escolheram se caracteriza como superfícies 
ou sólidos? 3.4.) Identifique superfícies de revolução presentes nas figuras 
escolhidas. O que vocês podem perceber nessas figuras fora do papel? 3.5.) Vocês 
poderiam calcular a área dessas superfícies supondo alguns valores? Quais os 
elementos necessários para o cálculo em cada uma delas? 

Buscando perceber como os alunos relacionavam as figuras encontradas nos sites

Nesta atividade, os alunos continuaram a organização em duas duplas e puderam 
trabalhar cada dupla em um computador que permitia o acesso aos 

 
da Internet, solicitamos que eles definissem aquelas que representavam superfícies 
ou sólidos, e deveriam também delimitar os sólidos de revolução e procurar 
encontrar uma medida aproximada das áreas e os volumes de cada objeto.  

sites

No prosseguimento das atividades, propusemos outras duas atividades que 
objetivavam: 

 da 
Internet e a utilização do software K3DSurf para representação de objetos 
tridimensionais. Os materiais como cartolina, tesoura, cola e sólidos manipulativos 
do Laboratório de Ensino de Matemática também estiveram disponíveis para o uso.  

As alunas receberam questões no qual pedíamos a identificação de sólidos de 
revolução e proporíamos estratégias, nas quais as alunas pudessem desenvolver 
maneiras para calcular a área da superfície de revolução e o volume desses sólidos.  

Investigar a capacidade de justificação do aluno; Analisar os 
caminhos e estratégias seguidos pelos alunos; Investigar a capacidade de 
visualização frente ao problema; Investigar a capacidade de propor estratégias de 
resolução dos problemas apresentados. 

Desta forma, as questões da quarta atividade foram: 4.1.) Identifique algumas 
superfícies e sólidos de revolução nos sites: 
http://www.artepropria.com.br/ecommerce/vitrine.php; 
http://www.museodelprado.es/es/pagina-principal/coleccion/pintura/pintura-
italiana/; http://www.mam.org.br/2008/portugues/acervoOnLine.aspx; 
http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/pintura.html; 
http://www.louvre.fr/llv/exposition/liste_expositions.jsp. Vocês ainda têm a 
possibilidade de fazer outras buscas pela Internet. 4.2.) Vocês poderiam 
representá-las com material concreto? De que modo? 4.3.) Vocês poderiam 
representá-las no software? De que modo? 4.4.) Como vocês poderiam calcular a 
área das superfícies de revolução? Encontre elementos que geraram as superfícies 



de revolução. Qual a área aproximada de cada figura? Se você dividisse uma figura 
em partes, você conseguiria calcular uma área mais próxima da real? E se você 
dividisse em n partes? Vocês conseguiriam encontrar uma formula geral para 
calcular a área de superfícies? 4.5.) Como vocês poderiam calcular o volume dos 
sólidos de revolução? Encontre elementos que geraram os sólidos de revolução. 
Qual o volume aproximado de cada sólido? Se você dividisse um sólido em partes, 
você conseguiria calcular um volume mais próximo do real? E se você dividisse em 
n partes? Vocês conseguiriam encontrar uma formula geral para calcular o volume 
dos sólidos? Será que poderíamos utilizar outro método para calcular o volume dos 
sólidos de revolução? 

As questões da quinta atividade estavam apresentadas da seguinte forma: 5.) 
Identifique algumas obras famosas de  Leonardo da Vinci e Michelangelo

Estas atividades não consistiram em um trabalho simples. Muitas ações, dentre os 
quais questões, dúvidas e propostas surgiram durante o desenvolvimento desse 
trabalho. Esse material constituído, que compõe nossos dados da pesquisa, 
juntamente com outras fontes metodológicas, será analisado com base na teoria 
que trabalharemos.  

, nos sites: 
Michelangelo: http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT731774-1661-
1,00.html; http://www.pintoresfamosos.com.br/?pg=michelangelo. Leonardo da 
Vinci: http://www.universia.com.br/especiais/davinci/, 
http://www.tg3.com.br/leonardo-da-vinci/. 5.1) Vocês poderiam identificar alguma 
superfície e sólido de revolução nas obras desses dois Artistas Famosos –Leonardo 
da Vinci e Michelangelo? Explicite as suas idéias? 5.2.) Vocês poderiam representá-
las no software? De que modo? 5.3.) Como vocês poderiam calcular a área dessas 
superfícies de revolução? Encontre elementos que geraram as superfícies de 
revolução. Qual a área aproximada de cada figura? Se você dividisse uma figura em 
partes, você conseguiria calcular uma área mais próxima da real? E se você 
dividisse em n partes? Vocês conseguiriam encontrar uma formula geral para 
calcular a área de superfícies? 5.4.) Como vocês poderiam calcular o volume dos 
sólidos de revolução? Encontre elementos que geraram os sólidos de revolução. 
Qual o volume aproximado de cada sólido? Se você dividisse um sólido em partes, 
você conseguiria calcular um volume mais próximo do real? E se você dividisse em 
n partes? Vocês conseguiriam encontrar uma formula geral para calcular o volume 
dos sólidos? Será que poderíamos utilizar outro método para calcular o volume dos 
sólidos de revolução? 

Em nosso último momento com as alunas, procuramos: Investigar o conhecimento 
de superfície e sólidos de revolução; Analisar os caminhos e estratégias escolhidos 
pelos alunos; Investigar a capacidade de propor novos problemas e possíveis 
estratégias de soluções; Investigar os aspectos relacionados à Metodologia de 
Projetos.

Pudemos perceber como as alunas apropriaram e vivenciaram a experiência com as 
atividades desenvolvidas, sendo que alguns processos foram utilizados por elas e 
outros não, chamando uma atenção maior para o modo como as alunas incluíram a 
utilização do software e a proposta da visualização e da representação.    

 Nessa atividade, as alunas elaboraram seu próprio plano de aula, 
utilizando os conhecimentos desenvolvidos durante a trajetória acadêmica e o 
trabalho que estivemos envolvidos durante algumas semanas.  

  

SOFTWARE 



Para situar o leitor em nossas considerações sobre a interação das alunas com o software

O 

 
K3DSurf, por meio das atividades, optamos por uma breve apresentação da interface gráfica e 
algumas potencialidades deste programa. 

software é um ambiente computacional propício para visualizar e manipular modelos 
matemáticos em três, quatro, cinco e seis dimensões. Ele pode ser instalado em diversos 
sistemas operacionais, está disponível na versão livre para usuários e permite o download

O usuário do 

 no 
site http://k3dsurf.sourceforge.net/. 

software

O arquivo ANEXO 1 busca apresentar ao leitor a interface gráfica do 

 poderá visualizar funções matemáticas - na forma f(x,y,z,...) = 0, ou na 
forma de funções paramétricas – podendo com isso, rotacionar, transformar (morfar) e escalonar 
esses objetos para maior entendimento da forma como a equação é representada no espaço. 

software

O programa K3DSurf possui um campo para que o usuário insira a função e 
ferramentas para delimitar o espaço visualizado, como também determinar 
um domínio e uma imagem da função. O campo de representação permite 
rotacionar o objeto para que este seja visto sob diversas perspectivas. 

 com o qual 
trabalhamos:  

Por meio deste trabalho foi possível a constituição de dados que nos permitirá uma 
análise dos aspectos presentes nos processos de visualização e representação de 
figuras tridimensionais. 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

A proposta das atividades em conjunto com os materiais didáticos, os objetos 
manipulativos, os sites da Internet e o software

Desta forma, buscamos disponibilizar aos alunos diversos modos com os quais eles 
pudessem entender ou conceber um conceito utilizando as abordagens 
representativas e de visualização. A inserção do 

 tridimensional permitiu uma 
interpretação inicial do conhecimento que os alunos apresentam e utilizam no 
trabalho geométrico, inclusive inserido no conteúdo de CDI. 

software

Na exploração ou investigação de um problema torna-se importante 
não priorizar uma representação matemática em detrimento da outra 
visando, deste modo, possibilitar ao aluno perspectivas de análise e 
percepções sobre a atividade desenvolvida, contudo levando-se em 
conta as dificuldades inseridas em tais transformações ou 
procedimentos adotados entre as representações. (FARIAS, 2007, p. 
55) 

 e pinturas artísticas foram 
dois elementos centrais neste trabalho, sem, contudo, deixar de lado os materiais utilizados 
tradicionalmente como objetos manipulativos e material didático. 

  

Nessa didática, os alunos trabalharam os conceitos primitivos do conteúdo de 
Geometria. Eles discutiram e buscaram um acordo quanto ao significado, 
principalmente, sobre superfície, sólido e volume. Em seguida, solicitamos que os 
participantes da pesquisa observassem obras artísticas, procurassem compará-los 
aos objetos tridimensionais, e buscassem representá-los no software. Este 



procedimento é uma tentativa de compreender como os alunos constituem e 
representam os conceitos matemáticos. Segundo Miskulin (1999) 

...busca-se no trabalho de Fischbein (1993) concepções e idéias que 
possibilitem compreender o processo de construir e representar 

  

um 
conceito matemático. O autor citado refere-se às figuras geométricas 
como sendo entidades que possuem simultaneamente propriedades 
conceituais e figurais. Nesse sentido, afirma que uma esfera 
geométrica, por exemplo, é um ideal abstrato, entidade formalmente 
determinável, como todo conceito genuíno. Ao mesmo tempo, a esfera 
possui propriedades figurais, como a forma. A idealidade, isto é, a 
perfeição absoluta de uma esfera geométrica não pode ser encontrada 
na realidade. Assim sendo, conforme as palavras do autor, ‘nesta 
simbiose entre conceito e figura como é revelado nas entidades 
geométricas, é a imagem componente que estimula novas direções de 
pensamento, mas há restrições lógicas e conceituais, que controlam o 
rigor formal do processo’ (tradução da pesquisadora, p. 290-291) 

Portanto, ao trabalharmos com figuras fora dessa perfeição, os alunos podem fazer analogias diferentes 
para uma mesma representação, sendo assim, apresentando uma forma de visualizar e representar de cada 
aluno, como presenciamos também em nossas atividades. Esta percepção é importante também para 
compreendermos como o nosso trabalho na sala de aula permitirá que um maior número de alunos 
acompanhe o conteúdo abordado. De fato, a linguagem, a didática e os elementos que utilizamos em 
nossas aulas pode não constituir-se de formas tão simples e compreensíveis como consideramos ser. 

Assim, colocando-nos como seres sociais inseridos em uma cultura mediada pela linguagem, neste caso, 
de representação, buscaremos investigar as potencialidades semióticas das mídias computacionais e das 
obras artísticas no contexto educacional, o que será feito em um próximo momento. 
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