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RESUMO

As habilidades espaciais, em particular a de visualização, são intensamente
requeridas por inúmeras profissões artísticas, técnicas e científicas. Muitos estudos
mostram a grande variabilidade desta habilidade na população e que há diferença
significativa e consistente entre os gêneros, com menor nível de visualização
espacial no sexo feminino. Pesquisas mostram que a visualização espacial pode ser
desenvolvida e melhorada atráves de atividades apropriadas, por exemplo, os
cursos de Desenho Técnico e Geometria Descritiva. Sabe-se também que muitos
alunos ingressantes em cursos de Engenharia não apresentam um desenvolvimento
satisfatório dessa habilidade. Por se tratar de um importante tema de pesquisa
científica, este trabalho propõe a especificação e o desenvolvimento de uma
ferramenta didática para apoio ao ensino de Geometria Descritiva baseada em
técnicas de Realidade Virtual, em especial a estereoscopia. A ferramenta proposta
destina-se

a

permitir

a

execução

dinâmica

de

construções

geométricas

tridimensionais, possibilitando a criação de situações espaciais, conforme o
processo de interação do usuário, neste caso, o professor em sala de aula. Visando
incrementar a percepção das relações espaciais entre os elementos representados,
foi adotada a projeção estereoscópica passiva e óculos com lentes polarizadoras, o
que permitirá aos estudantes a visualização da geometria em três dimensões, com
percepção da profundidade. Além disso, a ferramenta inovadora proposta se
caracteriza em uma solução de baixo custo e viável para uso por grandes grupos.
Para a análise do impacto do uso do sistema, o estudo apresenta uma avaliação
experimental do ganho no nível de habilidade de visualização espacial dos
estudantes após o processo de intervenção com a nova ferramenta, analisando o
grau da possível contribuição do uso da estereoscopia no processo de
desenvolvimento da cognição espacial. Finalmente, a pesquisa se propõe a avaliar o
ganho na aprendizagem de Geometria Descritiva com o uso da nova ferramenta em
relação ao método convencional, com e sem a técnica da estereoscopia.
Palavras-chave: Habilidade de Visualização Espacial. Realidade Virtual. Geometria
Descritiva. Estereoscopia. Pesquisa Educacional.

ABSTRACT

Spatial skills, in particular of visualization, are intensely required by numerous artistic,
technical and scientific professions. Many studies show the great variability of this
skill in the population and that there is a significant and consistent difference between
genders, with lower level of spatial skill in feminine sex. Research shows that spatial
visualization can be developed and improved through appropriate activities like, for
example, Technical Drawing and Descriptive Geometry courses. It is also known that
many entering students in Engineering courses do not show adequate development
of this skill. Because it is a subject of much inquiry, this work proposes the
specification and development of a didactic tool to support teaching of Descriptive
Geometry based on Virtual Reality techniques, in particular the stereoscopy. The tool
is designed to enable the dynamic execution of three-dimensional geometric
constructions, allowing the creation of spatial situations, according to the interaction
process of the user, i.e. the teacher in the classroom. Aiming to increase the
perception of spatial relationships between the elements represented, a passive
stereoscopic projection with polarizing glasses was adopted, which will allow
students to visualize the geometry in three dimensions, with depth perception. In
addition, the proposed innovative tool represents a low cost solution, feasible for
using by large groups. For the system usage impact analysis, the study presents an
experimental evaluation of the gain in the level of student spatial visualization skill
after the intervention process with the new tool, analyzing the extent of the possible
contribution of the stereoscopy in the spatial cognition development process. Finally,
the study aims to evaluate the gain in learning of Descriptive Geometry using the new
tool compared to the conventional method, with and without the stereoscopy
technique.
Keywords: Spatial Visualization Ability. Virtual Reality. Descriptive Geometry.
Stereoscopy. Educational Research.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho visa contribuir com o desenvolvimento de uma importante habilidade
cognitiva humana utilizada em várias áreas do conhecimento: a visualização
espacial. Em particular, seu público alvo são estudantes de cursos de Engenharia e
Arquitetura. No entanto, devido à importância desta habilidade, os resultados deste
estudo podem se estender a diversos outros profissionais. Deficiências nas
habilidades espaciais de muitos estudantes fazem com que estes apresentem
grande dificuldade na aprendizagem de disciplinas básicas como Geometria
Descritiva (GD) e Desenho Técnico, ou aplicadas como Projeto de Mecanismos ou
Topografia.
Por serem ministradas no primeiro ano dos cursos de Engenharia, as disciplinas de
Desenho, que têm como objetivo geral capacitar o aluno a se comunicar através de
representações gráficas, apresentam um enorme potencial para o desenvolvimento
da cognição espacial, sendo esta tarefa principalmente do professor de Desenho
(VELASCO, 2002).
Segundo Olkun (2003), a habilidade de visualização espacial (HVE) pode ser
melhorada através de atividades apropriadas. O desenho de engenharia, que é
fundamentado pela GD, é utilizado visando essa finalidade por duas razões:
primeiro, constitui-se em uma base prática de situações reais por meio da
representação (desenho) e visualização de objetos e segundo, experiências
concretas

com

objetos

geométricos

e

suas

representações

auxiliam

o

desenvolvimento da visualização espacial dos estudantes.
De acordo com Barros e Santos (2000), o processo de resolução de um problema de
GD pode ser dividido em três fases: visualização (processo mental – 2D  3D),
concepção (conceitual – 3D) e operacionalização (procedimental – 2D). A fase de
visualização requer basicamente a compreensão da técnica de representação
projetiva e a HVE. A fase de concepção caracteriza-se por ser a mais complexa, pois
exige o raciocínio espacial e abstrato, além da criatividade na busca de soluções ao
problema. Nesta etapa é criada e definida a estratégia de solução do exercício. Por
fim, a fase de operacionalização envolve o conhecimento dos procedimentos de
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manipulação dos elementos bidimensionais da épura mongeana e dos teoremas e
conceitos básicos que fundamentam esta representação gráfica. Através destes
procedimentos e conceitos a solução concebida na fase anterior é implementada no
plano bidimensional.
Com base nessas características, acredita-se que a ferramenta de Realidade Virtual
(RV) proposta neste trabalho, batizada de GD@RV (Geometria Descritiva em
Realidade Virtual), possibilitará que o aluno supere a primeira fase (visualização)
mais facilmente e possa trabalhar nas demais, as quais exigem outras habilidades
(SEABRA; SANTOS, 2005b). Muitos estudantes hoje têm seu desenvolvimento
bloqueado, pois devido à sua baixa capacidade de visualização, não conseguem
avançar para o próximo estágio. Um dos objetivos desta pesquisa é auxiliar estes
alunos a ultrapassar esta barreira.
Outro aspecto importante se refere à inserção de recursos modernos no ensino de
Desenho como apoio às atividades didáticas, constituindo-se em veículo para o
conteúdo ministrado em classe. O uso de apresentações, animações, modelos
tridimensionais ou imagens de computador é extremamente produtivo na medida em
que fornece meios de enfoque do mesmo conteúdo sob diferentes ângulos
(MONICE; SANTOS; PETRECHE, 2003).
Dessa forma, verifica-se a necessidade de se utilizar ferramentas didáticas
computacionais no ensino da GD, já que os computadores adicionaram uma nova
dimensão no estudo da visualização espacial e existe uma carência de ferramentas
computacionais voltadas a essa finalidade (VALENTE, 2003).

1.1 Justificativa

A Geometria Descritiva é considerada um tópico de difícil compreensão e
aprendizado por grande parte dos estudantes, se caracterizando como um dos
motivos de evasão dos alunos do primeiro ano dos cursos de Engenharia. Além
disso, os alunos ingressantes nesses cursos geralmente não apresentam sua
habilidade de visualização espacial devidamente desenvolvida (VELASCO, 2002).
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Por se tratar de um importante tema para a formação básica dos profissionais
oriundos desses cursos, e considerando cada vez mais a necessidade de formação
de engenheiros, nota-se a importância de se aperfeiçoar os métodos didáticos, na
tentativa de aumentar a motivação dos aprendizes pela disciplina.
A partir dessas considerações, espera-se que o uso da ferramenta proposta
desperte

o

interesse

dos

estudantes

pelo

assunto,

proporcionando

uma

aprendizagem eficaz do tema. Além disso, a ferramenta inovadora representa um
avanço no ensino da GD, extrapolando a manipulação e a visualização convencional
dos elementos bidimensionais da épura mongeana. Finalmente, por se caracterizar
em uma solução de baixo custo para implantação no ambiente acadêmico e viável
para uso por grandes grupos (sala de aula), seus benefícios poderão ser explorados
facilmente por outras instituições de ensino superior.
Torna-se importante destacar que não existem soluções acadêmicas e comerciais
na área de aplicação proposta pelo projeto em questão, e sua disponibilidade
provavelmente proporcionará uma importante contribuição no ensino da GD,
considerada um tema de difícil aprendizagem pela maioria dos estudantes.
Os trabalhos correlatos encontrados na literatura visam facilitar o ensino de
conceitos matemáticos e geométricos, porém não são adequados ao uso por
grandes grupos (sala de aula). Um deles faz uso da técnica da Realidade
Aumentada (RA) (KAUFMANN; SCHMALSTIEG, 2003). O sistema em questão
possui uma região limitada em relação à visualização e interação, onde somente os
usuários que estão nessa região podem visualizar as construções realizadas. Além
disso, a RA requer dispositivos de custo ainda elevado, como os óculos para
visualização, o que se torna inviável em um grupo composto por dezenas de
estudantes.
Esta pesquisa não propõe avanços no que se refere o desenvolvimento de novas
técnicas de visualização espacial e interação, mas sim, o uso de uma técnica
existente e ainda pouco estudada, a estereoscopia.
A hipótese desta pesquisa é que o uso de sistemas estereoscópicos modernos no
processo de ensino-aprendizagem facilita a visualização e a compreensão de
situações espaciais complexas e, por conseguinte, apóia o desenvolvimento da
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cognição espacial dos estudantes, especialmente daqueles com menor habilidade.
Através de dispositivos não convencionais como óculos e projetores 3D polarizados,
provavelmente se poderão obter resultados significativos no processo de
visualização dos objetos, contribuindo para o desenvolvimento da aptidão no
processo de visualização espacial.

1.2 Objetivos

Os objetivos gerais desta pesquisa são:


Avaliar se o uso de material didático estereoscópico gera melhor resultado no
desenvolvimento da HVE em relação às aulas tradicionais de GD, especialmente
em estudantes com baixa capacidade de visualização;



Avaliar o impacto desta tecnologia na aprendizagem de GD.

A pesquisa visa, então, analisar o impacto da tecnologia estereoscópica no
desenvolvimento da HVE dos estudantes, tendo-se o cuidado de isolar a possível
contribuição advinda exclusivamente da estereoscopia de outros fatores que
certamente trazem motivação ou ganhos didáticos aos aprendizes. Para tanto, a
análise será realizada a partir da mensuração do desempenho obtido pelos
estudantes em um teste de visualização espacial, em grupos experimentais e de
controle.
Partindo-se desta premissa, os objetivos específicos da pesquisa são:


Especificar e desenvolver uma ferramenta didática inovadora em RV que
proporcione situações que facilitem o ensino e a aprendizagem de GD,
empregando recursos estereoscópicos;



Propor uma técnica de interação para o ambiente projetado, no sentido de
priorizar a simplicidade e maximizar o desempenho do usuário;



Avaliar experimentalmente o ganho no nível de HVE dos estudantes após o
processo de intervenção com a nova ferramenta, analisando o grau da possível
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contribuição do uso da estereoscopia no processo de desenvolvimento da
cognição espacial;


Avaliar o ganho na aprendizagem de GD com o uso da nova ferramenta em
relação ao método convencional, com e sem a técnica da estereoscopia.

Finalmente, como contribuição direta desta pesquisa, pretende-se disponibilizar o
sistema GD@RV para uso em outras instituições, como um complemento às aulas
tradicionais de GD.

1.3 Organização do Trabalho

O texto foi estruturado em 7 capítulos, da forma a seguir:


Capítulo 1 – apresenta a introdução e a justificativa para o desenvolvimento do
trabalho, seus objetivos e sua forma de organização;



Capítulo 2 – destina-se à apresentação da revisão bibliográfica no que se refere
à habilidade de visualização espacial e a Realidade Virtual;



Capítulo 3 – apresenta o meta-modelo utilizado no processo de desenvolvimento
do GD@RV, bem como a descrição do projeto do sistema proposto, abordando
desde sua interface gráfica até os detalhes de desenvolvimento dos módulos que
compõem sua arquitetura, e os aspectos relacionados à definição de seus
componentes em termos da plataforma de execução e programação;



Capítulo 4 – propõe uma metodologia de ensino de Geometria Descritiva no
contexto do sistema proposto;



Capítulo 5 – descreve o planejamento da pesquisa experimental empregada,
com a descrição do tratamento do processo de intervenção;



Capítulo 6 – apresenta as análises da pesquisa experimental e os resultados
obtidos após o processo de intervenção com o sistema;



Capítulo 7 – engloba as conclusões desta pesquisa e as propostas para
trabalhos futuros.

Introdução

25

Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas que subsidiaram o
embasamento teórico desta pesquisa.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Habilidade de Visualização Espacial

A habilidade de visualização espacial é uma importante habilidade cognitiva humana
com implicações em mais de oitenta carreiras (SORBY, 1999), com destaque para a
Engenharia, que requer capacidades avançadas de visualização. Nesse sentido, a
HVE se apresenta como um tema de investigação científica bastante explorado,
abrangendo o estudo de questões ainda em debate principalmente pela psicologia
cognitiva (ELIOT, 2002; CASTELLI; CORAZZINI; GEMINIANI, 2008). Atualmente, os
pesquisadores buscam determinar em que a HVE se constitui, como contribui para o
intelecto humano geral, quais suas possíveis formas de interação com outros fatores
ou variáveis e, finalmente, o desenvolvimento e uso de métodos para mensurá-la.
Além de sua importância para as várias áreas do conhecimento onde esta habilidade
encontra-se aplicada, a visualização e o raciocínio espacial são qualidades
essenciais para engenheiros devido à importância destas no processo da
comunicação gráfica e na capacidade dos profissionais para a solução de problemas
geométricos espaciais, embora ainda não haja um consenso sobre os componentes
que constituem exatamente essa habilidade.
Segundo Howe1 (1999 apud Montenegro, 2003), as habilidades são o resultado de
múltiplas combinações que um indivíduo é capaz de fazer e das informações úteis
que este indivíduo obteve a partir dessas combinações. Eliot (2002) afirma que a
habilidade espacial é difundida e utilizada para quase todas as atividades diárias
como posicionamento, distância e relacionamentos direcionais de pessoas e objetos.
Para Johnson e Bouchard Jr. (2007) a habilidade cognitiva geral (ou g) consiste em
um instrumento de propósito amplo, utilizado constantemente em situações diárias e
em problemas que envolvem capacidades cognitivas específicas.

1

HOWE, M. J. The Psychology of High Abilities. Hampshire, UK: MacMilan, 1999.
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Rohde e Thompson (2007) afirmam que várias habilidades cognitivas específicas
apresentam potencial para a compreensão dos componentes da habilidade cognitiva
geral, e pesquisas recentes têm procurado identificar e separar a estrutura do g, na
tentativa de explicar as diferenças individuais na realização de tarefas espaciais. A
memória de trabalho e a velocidade de processamento são dois parâmetros
cognitivos que têm sido usados para compreender o funcionamento mental e, dessa
forma, a habilidade cognitiva geral. A velocidade de processamento é considerada
por alguns pesquisadores como a ligação entre a memória de trabalho e g. Em sua
pesquisa, os autores apresentam um modelo teórico hierárquico da estrutura da
habilidade mental humana dividido em camadas. De acordo com o modelo, g é
composto por três habilidades (verbal, perceptual e rotação de imagens), que se
subdividem em capacidades especializadas que contribuem para o desempenho em
testes específicos. A habilidade cognitiva geral e o desempenho acadêmico estão
intimamente relacionados, porém são idéias distintas, onde não necessariamente um
prediz o outro. A variância do desempenho acadêmico pode não ser fruto somente
de g, mas sim, de uma composição de outros fatores, não sendo correto afirmar que
essas duas medidas sejam equivalentes. Apesar disso, a memória de trabalho, a
velocidade de processamento e a habilidade espacial são capacidades cognitivas
específicas identificadas como boas candidatas no que diz respeito à influência no
desempenho acadêmico, além de g.
Indivíduos com alta habilidade espacial possuem aguda sensibilidade para detalhes
visuais, esboçam idéias graficamente e facilmente se orientam no espaço
tridimensional. Essas competências encontram aplicação em diversas áreas
profissionais que usam freqüentemente as habilidades espaciais, destacando-se
engenheiros, arquitetos, físicos, matemáticos, pilotos, projetistas, geógrafos e
médicos, dentre outros.
Uma série de definições freqüentemente aplicadas à HVE são encontradas na
literatura. A seguir, são apresentadas as conceituações de alguns autores em
relação ao termo:
“(…) the ability to mentally manipulate, rotate, twist, or invert a pictorially
presented stimulus object”. (McGEE, 1979, p.893)
“(…) mental manipulation of spatial information to determine how a given
spatial configuration would appear if portions of that configuration were to be

Revisão Bibliográfica

28

rotated, folded, repositioned, or otherwise transformed”. (SALTHOUSE et al.,
1990, p.128)
“(…) is the mental process used to perceive, store, recall, create, edit, and
communicate spatial images”. (BERTOLINE, 1998, p.184)
“(…) envolve pensar em imagens, bem como a capacidade de perceber,
transformar e re-CRIAR diferentes aspectos do mundo visual e espacial”.
(MONTENEGRO, 2003, p.9)
“(…) is one of the cognitive means used in problem solving activities
particularly when manipulating and processing visuo-spatial information”.
(RAFI et al., 2005, p.707)

A partir dessas definições, pode-se concluir que ainda não existe uma opinião em
comum no que diz respeito à HVE, a qual se constitui em um conceito de difícil
entendimento e explicação.
Muitas pesquisas da área utilizam as expressões “spatial ability” ou “spatial skills” no
que se refere o estudo e desenvolvimento da HVE. No entanto, para Sorby (1999) os
termos são distintos.
“Spatial ability is defined as the innate ability to visualize that a person has
before any formal training has occured, i.e., a person is born with ability.
However, spatial skills are learned or are acquired through training.”
(SORBY, 1999, p.21)

Na tentativa de categorizar os componentes que constituem a HVE, Choi (2001)
afirma que as habilidades espaciais compreendem três categorias distintas: rotação
mental, percepção espacial e visualização espacial.
A rotação mental é a habilidade de manipular, rotacionar, torcer ou inverter objetos
tridimensionais (McGEE, 1979). O indivíduo deve ser capaz de visualizar e
rotacionar mentalmente os objetos em posições diferentes. A percepção espacial
refere-se à capacidade de determinar relacionamentos espaciais a partir de
informações visuais. A visualização espacial consiste na manipulação de
problemas visuais complexos imaginando-se os movimentos relativos das partes
internas de uma imagem. A rotação mental e a visualização espacial são as duas
categorias de maior importância no que se refere o estudo da HVE (CHOI, 2001).
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Em adição às categorias apresentadas por Choi (2001), Maier 2 (1994 apud
KAUFMANN; SCHMALSTIEG, 2003) destaca ainda as relações espaciais e a
orientação espacial.
As relações espaciais consistem nas relações que podem ser estabelecidas por
meio de elementos dispostos no ambiente, podendo-se utilizar pontos de referência.
A orientação espacial consiste na habilidade de orientar-se no espaço à medida
que objetos ou eventos são apresentados (SHELTON; McNAMARA, 2001).
Em geral, as habilidades espaciais requerem do indivíduo a capacidade de manter
uma representação ativa de todas as partes envolvidas em uma tarefa espacial, e as
inter-relações entre elas, enquanto simultaneamente rotaciona a imagem em sua
mente. Verifica-se na execução dessas tarefas a necessidade de armazenar na
memória as partes constituintes da imagem, e o processamento simultâneo das
representações

espaciais

envolvidas

através

do

componente

de

rotação

(KAUFMAN, 2007). Neste sentido, indivíduos com baixa HVE normalmente repetem
o processo de rotação mais vezes que aqueles que possuem esta capacidade mais
desenvolvida, pois esquecem determinadas representações intermediárias das
imagens envolvidas no processo, o que exige o reinício do mesmo. Por sua vez,
indivíduos com alta HVE dificilmente rotacionam a mesma imagem mais que uma
vez, e o fazem em uma velocidade superior aos demais.
Inúmeros trabalhos apontam não só, mas principalmente, as diferenças de gênero
como uma das variáveis de maior influência no desempenho de tarefas que
requerem habilidades cognitivas espaciais. Além do gênero, fatores ambientais
(biológicos, culturais, sociais e educacionais), idade, estilos de aprendizagem,
especializações cerebrais, velocidade na execução de tarefas e eficiência têm sido
estudados na tentativa de explicar tais diferenças de comportamento e desempenho.
No contexto atual, os alunos ingressantes em cursos de Engenharia não apresentam
um desenvolvimento satisfatório de sua HVE, por mais que ela seja necessária em
diversas disciplinas e na atividade profissional do engenheiro. Segundo Velasco

2
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(2002), dois fatores principais podem ser apontados como causa desse problema. O
primeiro se refere à mudança nos hábitos infanto-juvenis, já que os objetos de
interesse desses alunos são apresentados prontos ou virtualmente prontos. O
segundo diz respeito à formação acadêmica atual, que se apresenta como uma
barreira no desenvolvimento desta habilidade, devido à desvalorização da área
gráfica em todos os níveis de ensino. Além disso, a falta de oportunidades em
desenvolver a HVE no ensino médio, devido à ausência de disciplinas de Desenho
Técnico e Geométrico (caracterizando uma deficiência do ensino brasileiro atual) se
apresenta como um terceiro fator. Em contrapartida, pesquisas demonstram que
algumas atividades praticadas na infância e adolescência, como brinquedos de
montar, xadrez e jogos de vídeo, contribuem para o desenvolvimento desta
habilidade (DENO, 1995; CAMPOS, 2001).
Em resposta a essa realidade, questões relacionadas ao desenvolvimento da HVE
dos estudantes têm motivado pesquisas sobre métodos de avaliação, assim como
as diferenças existentes entre os gêneros e a possibilidade de treinamento dessa
habilidade.

2.1.1 Geometria Descritiva e Visualização Espacial

Devido à sua importância para a Engenharia e áreas afins, a Geometria Descritiva
tem sido objeto de estudo em várias pesquisas nas últimas décadas (TSUTSUMI,
1997; SANTOS; SOLA, 2001; RADZEVICH, 2005; STACHEL, 2006).
As disciplinas de GD e Desenho Técnico têm como objetivo principal capacitar o
aluno a se comunicar por meio de representações gráficas, além de se constituir em
uma ferramenta para a resolução de problemas no espaço, sendo um valioso
instrumento de trabalho, no âmbito educacional, para o desenvolvimento da
visualização espacial (STRONG; SMITH, 2001).
“Descriptive Geometry is the research and technology of producing graphic
representations of three-dimensional objects and solving three-dimensional
geometric problems using the graphic representation, and has been
considered to be the basic knowledge required by people who handle threedimensional shapes such as mechanical engineers, architects and figurative
artists”. (KONDO; MENDE; SUZUKI, 2005, p.77)
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“Descriptive Geometry is the branch of Geometry that studies the
representation of three-dimensional objects on a plane, using systems based
on the concept of projecting a point on a plane in order to reduce the three
spatial dimensions to the two dimensions of the plane”. (GARCÍA, 2007,
p.616)

Em síntese, a GD é vista e utilizada como uma ferramenta para a representação e
solução de problemas espaciais.
Essas disciplinas são fundamentais no processo de formação de engenheiros e
arquitetos, posto que grande parte do trabalho dos mesmos consiste na concepção
de objetos tridimensionais através do desenvolvimento de projetos e planejamento
de processos de produção com representação em meio 2D (papel ou tela do
computador). Para um desempenho adequado, é necessário que a capacidade de
visualização espacial esteja desenvolvida, habilidade nem sempre satisfatória em
muitos alunos ingressantes nos cursos de Engenharia e Arquitetura (VELASCO,
2002).
De acordo com Valente (2003), a GD contribui na formação dos futuros engenheiros,
fornecendo teoremas e procedimentos que permitem a resolução de problemas
relativos às representações gráficas de elementos tridimensionais no plano. Assim,
consideram-se como objetivos principais a serem alcançados no estudo dessa
disciplina, o desenvolvimento das seguintes habilidades:


Visão espacial;



Capacidade de representar elementos tridimensionais no plano, indicando
corretamente sua forma, tamanho e posição relativa;



Capacidade de interpretar representações gráficas no plano;



Resolver problemas geométricos espaciais no plano.

Apesar de sua importância, a GD é considerada uma disciplina de difícil
aprendizado, pois muitos alunos ingressantes nos cursos de Engenharia não
apresentam a HVE devidamente desenvolvida, o que dificulta a compreensão e o
acompanhamento das atividades realizadas durante as aulas.
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“Conhecemos bem essa dificuldade, encontrada pelos estudantes, na
visualização de uma épura. Sabemos que constitui um obstáculo a ser
vencido, principalmente nos estágios iniciais de seu estudo. Assim, seria
didaticamente aconselhável que o estudo da descritiva fosse acompanhado
de uma representação que privilegiasse a visualização”. (GANI; BELFORT,
2000, p.2)

Além disso, o ritmo de aprendizagem para a aquisição de novas habilidades
(mentais e motoras) exige um tempo diferente para cada indivíduo.
Outro fato importante se refere à redução das aulas de GD nas instituições de
ensino superior, obrigando os estudantes a desenvolverem sua HVE em um curto
período de tempo. Muitas vezes, a falta de sucesso nessa tarefa provoca
desapontamentos, sensação de fracasso e/ou incompetência e, conseqüentemente,
desistências.
“A Geometria Descritiva é disciplina formativa e imprescindível para a
formação dos profissionais que trabalham com a relação espaço-forma.
Esta disciplina, que era estudada em profundidade nos cursos de
Engenharia e Arquitetura, hoje está reduzida a esquemas formais que visam
facilitar ao aluno a solução de problemas, fazendo com que o único objetivo
dessa disciplina seja o de cumprir uma programação, já que é obrigatória
para esses cursos”. (ULBRICHT; SANTOS; WAZLAWICK, 1997, p.9)

De forma geral, o processo de ensino-aprendizagem atual consiste em aulas
tradicionais, com base na transmissão de conhecimentos pelo professor, as quais
exigem experiência prévia dos estudantes no que tange à HVE, tornando-se muitas
vezes um obstáculo ou fator de desestímulo ou desistência (BAZZO, 1998), devido a
diferenças de aptidão perceptiva e a falta de oportunidades adequadas no conjunto
das experiências anteriores para desenvolvê-la (SANTOS, 2000).
As aulas tradicionais deixam definitivamente de serem atraentes quando
confrontadas com a televisão, com seus múltiplos canais e programas; com a
navegação via Internet; com os programas multimídia; com videogames e a RV.
Portanto, os moldes ainda atualmente empregados no processo de ensinoaprendizagem tornam-se pouco estimulantes, podendo se tornar um empecilho para
a aprendizagem. A abordagem tradicional não condiz com a realidade, que clama
por abordagens mais contemporâneas e contextualizadas, que atendam às
necessidades do momento (MEDEIROS FILHO, 2000).
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Os computadores adicionaram uma nova dimensão no estudo da visualização
espacial. Os recursos da renderização de alto desempenho e dos softwares de
animação, dos pacotes de modelagem de sólidos e da RV, podem ser utilizados na
pesquisa e mensuração da visualização espacial (KAUFMANN et al., 2008), além de
se caracterizarem como instrumentos importantes para uso na sala de aula, já que a
motivação do aluno tende a aumentar à medida que este é exposto às tecnologias
atuais. Múltiplas oportunidades de pesquisa em visualização espacial emergiram em
conseqüência das novas tecnologias e devem ser exploradas (STRONG; SMITH,
2001).
Nesse âmbito, verifica-se a adequação de se utilizar ferramentas didáticas
computacionais no ensino da GD, o que potencialmente pode proporcionar avanços
significativos no desenvolvimento da HVE, incentivando a aprendizagem dos
conceitos e aumentando a motivação dos estudos, fazendo com que estes não se
restrinjam somente à capacidade de imaginação dos estudantes (SEABRA;
SANTOS, 2004).

2.1.2 Diferenças Relativas ao Gênero

As diferenças de comportamento entre os gêneros no desempenho de atividades
que utilizam a cognição espacial são bem relatadas na literatura, porém são
fracamente compreendidas, e uma série de explicações para elas são listadas. Os
resultados mostram uma vantagem dos indivíduos do sexo masculino em relação ao
feminino (GORSKA; SORBY; LEOPOLD, 1998; GEARY et al., 2000; SORBY, 2001;
GORSKA; JUSCAKOVA, 2003), no entanto deficiências de visualização espacial
ocorrem com freqüência em ambos os sexos.
As diferenças de desempenho relativas ao gênero, em testes espaciais, são objetos
de investigação e controvérsias. Por mais que essa diferença seja constatada e
reconhecida pela comunidade científica, sua causa tem sido alvo de um debate
expressivo, uma vez que explicações sociais, biológicas e culturais são colocadas.
De forma geral, os indivíduos do sexo masculino tendem a obter um melhor
resultado em testes espaciais, enquanto as mulheres o têm em testes verbais.
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Kaufman (2007) afirma que as diferenças de desempenho dos gêneros na rotação
mental e na habilidade espacial estão relacionadas a diferenças na capacidade da
memória de trabalho dos participantes.
Além da memória de trabalho, pesquisas mostram que o desempenho inferior das
mulheres em testes de visualização espacial pode estar associado a estereótipos
atribuídos ao gênero. Neste sentido, para este grupo, o conhecimento da informação
de que as mulheres possuem sua HVE menos desenvolvida pode influenciar seu
desempenho na execução das tarefas espaciais, seja por ansiedade, expectativas
negativas, sentimento de incapacidade, dentre outros, não refletindo a real
habilidade deste gênero (MOÈ; PAZZAGLIA, 2006). Em seu experimento, as autoras
dividiram os participantes em três grupos. O primeiro recebeu a informação que os
homens são melhores que as mulheres na execução de tarefas espaciais; o
segundo foi informado do contrário; e o terceiro, não recebeu qualquer referência
quanto ao gênero. Os resultados obtidos mostraram que a crença induzida afetou o
desempenho dos gêneros. Os indivíduos que acreditaram serem mais capazes
apresentaram uma superioridade em relação ao gênero oposto, e o contrário foi
verificado para aqueles com menor expectativa. Outra pesquisa, no âmbito
educacional, sobre os efeitos que aspectos sociais e estereótipos podem exercer no
desempenho intelectual e no raciocínio espacial de estudantes, de ambos os
gêneros, pode ser encontrada em (McGLONE; ARONSON, 2006).
Na área biológica, as principais variáveis apontadas como causadoras de influências
na HVE são os hormônios sexuais. Efeitos de hormônios têm sido investigados em
inúmeros estudos comportamentais (HAUSMANN et al., 2000; WOLF et al., 2000;
ALEXANDER; SON, 2007; SCHÖNING et al., 2007; YANG et al., 2007).
Schöning et al. (2007) analisaram o uso de imagens de ressonância magnética para
o estudo da anatomia funcional da memória de trabalho espacial durante atividades
de rotação mental, influenciadas pelo gênero, ciclo menstrual e uso de hormônios
sexuais. Entre os grupos analisados, as mulheres em ambas as fases do ciclo
menstrual (folicular e luteal) apresentaram diferenças significativas nos padrões de
ativação de suas áreas cerebrais, com destaque para a fase luteal, durante a
execução de tarefas de rotação mental.
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A pesquisa de Yang et al. (2007) examinou a associação entre o hormônio
testosterona e o desempenho de homens chineses em um teste de rotação mental.
Particularmente, a amostra foi selecionada com base nos valores culturais dessa
população, o que possivelmente poderia afetar o desempenho no teste uma vez que
os valores culturais chineses são regidos pela filosofia do pensador Confúcio, que
priorizam a precisão e o rigor, mais que puramente a velocidade. Os resultados
mostraram que embora os chineses tenham realizado o teste de forma mais lenta,
se comparados a uma amostra de homens americanos testados sob as mesmas
condições, foram tão precisos quanto estes. Os autores não encontraram qualquer
associação entre os níveis de testosterona e o desempenho medido na amostra
chinesa, no entanto houve uma modesta, mas significativa, associação negativa
entre os níveis deste hormônio e a redução no tempo despendido para a execução
do teste, isto é, quanto maior o nível de testosterona menor a desaceleração da
velocidade com o aumento da dificuldade da tarefa.
Alexander e Son (2007) monitoraram o movimento dos olhos de homens e mulheres
durante a realização de um teste de rotação mental. A análise mostrou que os
movimentos

dos

olhos

nos

homens

indicaram

maior

discriminação

no

processamento das alternativas corretas, se comparados às mulheres. Além disso,
segundo os autores, os androgênios podem aumentar os processos cognitivos que
são recrutados diferentemente por homens e mulheres em função da tarefa. Nas
mulheres com maiores níveis de testosterona foi detectado maior nível de
persistência visual na realização das atividades.
No estudo e ensino de anatomia, Guillot et al. (2007) investigaram a relação entre a
representação visuo-espacial, a rotação mental e os resultados de exames de
anatomia funcional. A análise indicou que os melhores estudantes apresentaram alta
habilidade de rotação mental e que esta pode ser considerada um fator de sucesso
no aprendizado do tema.
Silverman et al. (2007) defendem a “The Hunter-Gatherer Theory”3 como uma forma
de justificar as diferenças de gênero nas habilidades espaciais. Segundo os autores,

3

Teoria do Caçador-Coletora
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o fator crítico para a superioridade masculina se deve à divisão do trabalho durante
a era Pleistocênica, com os homens assumindo a função de caçadores e as
mulheres de coletoras de plantas e alimento. Devido à necessidade destas
localizarem plantas e alimentos comestíveis a partir de várias configurações de
vegetação, desenvolveram a capacidade de aprender e lembrar-se do conteúdo de
diversos arranjos e do relacionamento dos objetos entre si, dentro dessas
configurações. No caso dos homens, a habilidade exigida para o desempenho da
caça baseava-se na localização, orientação e direção, como habilidades essenciais
para perseguir animais ou rastrear trilhas aleatórias em locais desconhecidos,
mantendo a orientação espacial necessária para o retorno. Com isso, as habilidades
espaciais associadas à caça foram selecionadas aos homens e as relacionadas à
coleta, às mulheres.
Na referida pesquisa, os autores compararam a habilidade de rotação mental de
homens e mulheres, agrupados em sete grupos étnicos, pertencentes a quarenta
países. Os resultados observados mostraram a superioridade de desempenho
feminino (em 35 dos 40 países, para as sete etnias) em um teste envolvendo a
memória para a localização de objetos, e a superioridade masculina no que se refere
a rotação mental (para os sete grupos étnicos, nos 40 países). Inversamente, no
experimento de Gallagher et al. (2006), nenhuma diferença significativa em relação
ao gênero foi encontrada em tarefas que exigiram a memória para a localização de
objetos dispostos em um arranjo.
Outro fator recentemente investigado envolve as diferenças individuais nas
estratégias de solução adotadas pelos indivíduos que executam tarefas espaciais,
bem como seus padrões de respostas. O estudo de Peña et al. (2007) identificou os
diferentes padrões de resposta ou estratégias usadas por indivíduos que
participaram de um teste, o qual possui tarefas espaciais dinâmicas. Os diferentes
modos de resolução de uma tarefa e suas relações com fatores de desempenho
(latência e freqüência da resposta e tempo investido) e aptidão (raciocínio analítico,
verbal e estimação espacial) foram investigados. Os resultados observados
mostraram que homens e mulheres empregam diferentes estratégias, com
significância estatística.
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Não só as diferenças individuais, mas também a relação entre preferências por
categorias de jogos de computador têm influenciado a execução de tarefas de
rotação mental. Quaiser-Pohl et al. (2006) relatam o melhor desempenho do grupo
de indivíduos pertencentes à categoria de jogos de ação e simulação, se
comparados ao grupo dos não jogadores, em um teste de rotação mental. Para as
mulheres, não foi observada qualquer interferência na pontuação com base na
preferência por diferentes categorias de jogo. No grupo dos homens, os indivíduos
não jogadores obtiveram desempenho inferior em relação aos que preferiam jogos
de ação e simulação. Possivelmente, os indivíduos que preferiam esses jogos o
faziam devido sua HVE já apresentar algum nível de desenvolvimento, ao contrário
do grupo dos não jogadores, proporcionado à prática dos jogos desta categoria.
Outra possível explicação para a diferença de desempenho observada pode estar
relacionada à HVE requerida nos jogos desta categoria, proporcionando a
oportunidade de treinamento desta capacidade mediante a exposição aos desafios
propostos.
Além do gênero, diferenças na HVE e sua aquisição têm sido atribuídas a outras
variáveis, incluindo o desenvolvimento cognitivo, experiências espaciais e aptidão
(ALIAS; BLACK; GRAY, 2002).
McGee (1979) atribui essas diferenças à influência de quatro fatores: ambiental,
genético, hormonal e neurológico. De acordo com o autor, as diferenças relativas ao
gênero em testes de visualização espacial assim como em tarefas que requerem
essa habilidade não são detectadas até o início da puberdade e, provavelmente,
estão relacionadas às discrepâncias no desenvolvimento do hemisfério cerebral
responsável pelo processamento espacial, já que os indivíduos do sexo masculino
apresentam uma especialização maior desse hemisfério se comparados às
mulheres.
Mesmo que as pesquisas e investigações na área demonstrem a existência de
diferenças de desempenho entre os gêneros no que diz respeito à execução de
atividades que requerem a HVE, não se pode afirmar que o gênero seja a causa
principal para as diferenças observadas. Isso porque vários estudos mostram
resultados significativos em relação à possibilidade de treinamento da HVE. Além
disso, cada indivíduo possui um tempo e ritmo diferente para realizar determinadas
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tarefas, seja por precaução, falta de treinamento ou pelo simples fato de executarem
o mesmo raciocínio mental mais vezes.

2.1.3 Possibilidade de Treinamento da HVE nas Aulas de GD

Vários tipos de treinamento podem ser utilizados no desenvolvimento da HVE,
dentre eles, as aulas de Geometria Descritiva.
A aplicação da visualização espacial para a estimulação do potencial criativo e
perceptivo deve ser considerada uma atividade penetrante e inteligente, pois as
habilidades perceptuais tendem a melhorar à medida que o indivíduo é exposto a
certas oportunidades (MONTENEGRO, 2003), isto é, a visualização espacial pode
ser treinada, desde que os indivíduos sejam expostos a experiências apropriadas.
Para Stachel (2003), as aulas de GD proporcionam um treinamento da
potencialidade intelectual dos estudantes na percepção do espaço. Com isso, estes
podem compreender objetos espaciais a partir de suas vistas principais, especificar
vistas particulares e, adicionalmente, abstrair uma variedade de formas e raciocínios
geométricos.
Através de estudos a longo prazo, Gittler e Gluck (1998) verificaram significativos
efeitos positivos no desenvolvimento da HVE de estudantes de cursos de GD, os
quais demonstraram um bom desempenho em tarefas que exigiram o uso de suas
habilidades espaciais.
Barros e Santos (2000) afirmam que a resolução de exercícios de GD requer o
raciocínio espacial e abstrato, que exercita o aluno a visualizar estruturas
tridimensionais mentalmente. Neste contexto, o aprendizado de GD tradicionalmente
é baseado na resolução de exercícios.
Embora seja comprovado que os cursos de GD auxiliam o desenvolvimento da HVE
dos estudantes, ainda não existe um consenso na literatura em relação ao melhor
treinamento a ser utilizado visando esta finalidade.
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2.1.4 Testes de Visualização

Muitos pesquisadores têm concentrado seus estudos no desenvolvimento e
avaliação da HVE, priorizando a rotação mental e a visualização espacial, fazendo
uso de testes de visualização destinados a esse propósito.
Testes de visualização consistem em instrumentos utilizados para avaliar o nível de
HVE de um indivíduo. Em sua maioria, são executados utilizando figuras em
perspectiva mostrando objetos rotacionados em diferentes posições que o indivíduo,
por meio de sua habilidade de realizar rotações e comparações mentais, deve
reconhecer tratar-se do mesmo objeto ou não. De modo geral, os testes de
visualização são classificados em duas categorias (VELASCO, 2002):


Testes de Rotação Mental: os testes desta categoria priorizam a rapidez na
execução de tarefas que envolvam a rotação mental de figuras, com base na
comparação de objetos de referência com outros apresentados rotacionados.
São aplicados com duração de tempo reduzida;



Testes de Visualização Espacial: os testes desta categoria não priorizam a
velocidade na realização das tarefas, mas sim a precisão na execução das
mesmas, envolvendo a construção mental de imagens tridimensionais. São
aplicados com intervalos maiores de tempo.

Segundo Velasco e Kawano (2001), existem várias estratégias de processamento no
que diz respeito às tarefas espaciais, tais como:


“a preferência pessoal por um modo de processamento, que pode estar
relacionada ao nível de habilidade”;



“a interação entre rotinas de processamento estáveis e automáticas e processos
mais instáveis de demanda de atenção”;



“a influência das instruções das tarefas, que podem forçar ou sugerir uma
estratégia particular”;



“o efeito das demandas das tarefas como velocidade, complexidade e o número
de respostas alternativas que caracterizam um problema em particular”;
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“as diferenças individuais no conhecimento básico geral das pessoas e/ou a
experiência prévia com problemas espaciais”.

Dessa forma, o desempenho do indivíduo varia de acordo com a estratégia de
processamento utilizada.

2.1.4.1 Mental Rotation Test

O Mental Rotation Test (MRT) (VANDENBERG; KUSE, 1978) foi desenvolvido para
estimar a habilidade de rotação mental do indivíduo avaliado. O MRT é uma versão
em papel do teste originalmente criado por (SHEPARD; METZLER, 1971). Este foi
composto por figuras desenhadas em computador, representando objetos formados,
cada um, por dez cubos sólidos conectados por suas faces, configurando três
ângulos retos. O objeto de referência devia ser comparado com outro (idêntico ou
não) que foi rotacionado no plano de projeção e/ou em um eixo espacial. Shepard e
Metzler descobriram que o tempo que um indivíduo gasta para determinar se
tratava-se do mesmo objeto ou não é linearmente proporcional ao ângulo de rotação
(no plano ou no espaço) aplicado ao objeto.
O MRT é composto por três partes, sendo que a primeira apresenta as instruções,
contendo o objetivo e modo de resolução, fazendo uso de exemplos. As outras duas
partes contêm, cada uma, dez questões. O tempo recomendado pelos autores para
aplicação do teste é de 5 minutos para cada parte, mas este pode ser reduzido se o
nível de habilidade esperado nos participantes for muito elevado.
A tarefa consiste em encontrar, dentre as quatro alternativas apresentadas em cada
questão, as duas figuras que representem o objeto de referência, apresentado à
esquerda das alternativas. Em metade das questões, as alternativas incorretas são
imagens espelhadas e rotacionadas da figura de referência e, na outra metade, são
outros objetos. As alternativas corretas obviamente trazem o mesmo objeto, porém
rotacionado no plano ou em outro eixo.
Shepard e Metzler recomendam considerar a questão correta somente quando
apenas as duas alternativas corretas forem marcadas e não creditar nenhum ponto
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em qualquer outro caso, dispensando correção do escore para compensar
“adivinhação”. Outra forma possível de pontuação é contar 1 ponto para cada uma
das duas alternativas corretas assinaladas, mas zerar a questão se qualquer
alternativa incorreta for marcada. Dessa forma, a pontuação máxima no teste é 40
pontos. A Figura 1 mostra um exemplo, dentre as vinte questões do MRT.

Figura 1 – Exemplo de questão do MRT.

2.1.4.2 Mental Cutting Test

O Mental Cutting Test (MCT) é um subconjunto do Special Aptitude Test in Spatial
Relations (CEEB, 1939), que é um teste desenvolvido e utilizado há décadas atrás
nos processos seletivos de algumas universidades americanas. O MCT foi
primeiramente utilizado por Kenjiro Suzuki para medir habilidades espaciais ligadas
aos currículos de desenho (TSUTSUMI, 2004), e desde então é um dos
instrumentos preferidos para essa função.
Consiste em um teste de visualização espacial composto por duas partes, sendo que
a primeira apresenta as instruções, contendo o objetivo e modo de resolução,
fazendo uso de exemplos. A segunda parte contém as 25 questões, onde cada uma
apresenta a perspectiva de um objeto sendo cortado por um plano. O tempo
recomendado pelos autores para aplicação do teste é de 20 minutos, para a
segunda parte.
O objetivo do teste é assinalar, dentre as cinco alternativas apresentadas, a que
corresponde à forma do perímetro da seção resultante do corte do objeto pelo plano
dado. Segundo Saito e Suzuki (1999), a maior dificuldade encontrada pelos
participantes do teste consiste na construção mental das imagens tridimensionais,
uma vez que não são apresentadas informações referentes à percepção da

Revisão Bibliográfica

42

profundidade das imagens (sombreamentos, por exemplo). As únicas informações
apresentadas relativas à profundidade são a interposição e a perspectiva linear. A
Figura 2 mostra um exemplo, dentre as 25 questões do MCT.

Figura 2 – Exemplo de questão do MCT.

2.1.4.3 Test de Visualización

O Test de Visualización (TVZ) foi desenvolvido a partir de modelos psicométricos e
descobertas da psicologia cognitiva, por Gerardo Prieto Adanez (ADANEZ;
VELASCO, 2002).
Consiste em um teste de visualização espacial composto por duas partes, sendo que
a primeira apresenta as instruções, contendo o objetivo e modo de resolução,
fazendo uso de exemplos. A segunda parte contém 18 questões envolvendo o
desdobramento de um cubo. O objetivo do teste é identificar, dentre as nove
alternativas apresentadas em cada questão, qual letra e em qual posição ela
aparece na face solicitada do cubo desdobrado. O tempo recomendado pelo autor
do teste é de 25 minutos para a aplicação da segunda parte.
A dificuldade de cada item que constitui o TVZ é definida de forma precisa através
do controle da distância até a face solicitada (todas as faces são referenciadas) e da
rotação necessária para detectá-la (todas as questões exigem, no mínimo, uma
rotação). Esses dois últimos parâmetros (distância e rotação) refletem diretamente
na dificuldade de processamento do participante. A Figura 3 mostra um exemplo,
dentre as 18 questões do TVZ.
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Figura 3 – Exemplo de questão do TVZ.

2.1.4.4 Outros Testes

O Differential Aptitude Test: Space Relations (DAT:SR) é um teste composto por 50
questões envolvendo o dobramento de um objeto tridimensional (BENNETT;
SEASHORE; WESMAN, 1973). A tarefa consiste em encontrar, dentre as quatro
alternativas, aquela que corresponde ao padrão bidimensional apresentado à direita,
após o dobramento do objeto de referência à esquerda. A Figura 4 mostra um
exemplo, dentre as 50 questões do DAT:SR.

Figura 4 – Exemplo de questão do DAT:SR

O Purdue Spatial Visualization Test: Rotations (PSVT:R) (GUAY, 1977) foi
desenvolvido para avaliar a capacidade de rotações mentais. O teste é composto por
30 questões envolvendo a exibição de um objeto numa posição inicial e em outra,
rotacionada. Em seguida, é apresentado um segundo objeto, e o participante deve
indicar, dentre cinco alternativas, qual delas corresponde ao objeto mostrado, com
base na mesma rotação aplicada ao modelo. A Figura 5 mostra um exemplo, dentre
as 30 questões do PSVT:R.
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Figura 5 – Exemplo de questão do PSVT:R

O Three-Dimensional Cube Test (3DC) (GITTLER; GLUCK, 1998) consiste em um
teste de comparação de cubos, composto por 18 questões. Cada questão apresenta
um cubo de referência (cubo X) e seis alternativas (cubos A a F), bem como duas
categorias de respostas adicionais (G e H). Todos os cubos possuem seis diferentes
padrões em suas faces. Dessa forma, os participantes devem escolher qual cubo
corresponde ao objeto de referência (ou nenhum deles – resposta G) visualizado a
partir de uma perspectiva rotacionada. Caso o participante não encontre a solução, a
alternativa H deve ser a escolhida. O teste não possui limite rigoroso de tempo e,
segundo os autores, este pode variar entre 15 a 40 minutos. Considerando que a
primeira questão do teste é um exemplo, a pontuação é computada com base nas
17 questões restantes, e o intervalo de pontuação pode variar de 0 a 17. A Figura 6
mostra um exemplo, dentre as 17 questões do 3DC.

Figura 6 – Exemplo de questão do 3DC.
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(AMTHAUER, 1953) é um teste composto por 20 itens envolvendo a comparação de
padrões geométricos nas faces de cubos. Cada item apresenta um cubo com três
padrões geométricos diferentes dispostos em suas faces visíveis, sendo que um
mesmo padrão não pode pertencer ao mesmo cubo. Acima de cada item, é
apresentado um cubo para comparação e a tarefa consiste em determinar quais os
cubos correspondentes, um a um, com base nos padrões das faces dos cubos e nas
rotações necessárias para identificá-las. A Figura 7 mostra um exemplo, dentre os
20 itens do IST:CCT.

Figura 7 – Exemplo de questão do IST:CCT.

O VR-MRT apresentado por Rizzo et al. (2000) consiste na aplicação do teste MRT
– Mental Rotation Test, descrito na seção 2.2.4.1, em um ambiente virtual
tridimensional estereoscópico. O SMCT (TSUTSUMI et al., 1999), consiste na
aplicação do teste MCT, descrito na seção 2.2.4.2, porém apresentando sólidos em
ambiente estereoscópico.
Com base nos testes espaciais analisados, o que se mostrou mais adequado para
uso na pesquisa experimental realizada neste trabalho foi o TVZ, por dois fatores
principais. Primeiro, pela dificuldade atribuída às questões do teste, envolvendo o
desdobramento do cubo de referência e a memória de trabalho exigida do
participante em tal tarefa para armazenar mentalmente a imagem desdobrada.
Segundo, por exigir simultaneamente do indivíduo avaliado os dois componentes
mais importantes da HVE: a visualização espacial e a rotação mental (CHOI, 2001).
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Tanto a visualização espacial (para a reconstrução da imagem) como a rotação
mental são necessárias para a detecção da face solicitada, o que exige uma alta
velocidade de processamento para a associação da imagem mantida na memória de
trabalho com a visualização espacial do objeto.

2.2 Realidade Virtual

A Realidade Virtual sofreu um enorme impulso científico e tecnológico na década de
90. Equipamentos que antes custavam centenas de milhares de dólares, atualmente
são disponibilizados em grande escala e relativo baixo custo à sociedade, por
exemplo, projetores, óculos polarizadores e computadores de alto desempenho
gráfico e de processamento.
Nesse sentido, a RV se consolida como uma tecnologia promissora e se expande,
tornando-se cada vez mais presente em sistemas computacionais aplicados nas
mais diversas áreas do conhecimento, como a medicina (FREITAS et al., 2003;
MACHADO, 2003), arquitetura (SILVA et al., 2003), entretenimento (LEITE et al.,
2002; CARDOSO et al., 2003), educação (KAUFMANN; SCHMALSTIEG; WAGNER,
2000; VIDAL et al., 2003) etc.
A queda de preços em hardware e software, acompanhada pelo aumento da
qualidade e capacidade de processamento, tem permitido a expansão de aplicações
baseada nessa tecnologia. Pesquisas recentes têm destacado o desenvolvimento,
uso, avaliação e impacto desta tecnologia em projetos e estudos experimentais
(COBB; SHARKEY, 2007).
Atualmente, a Realidade Virtual constitui-se em uma das tecnologias mais
avançadas para a manipulação e controle tridimensional altamente interativo de
modelos

computacionais.

Devido

à

sua

abrangência

e

ampla

utilização,

pesquisadores e profissionais envolvidos no contexto da RV procuram defini-la com
base em suas próprias experiências.
Para Earnshaw, Vince e Jones (1995), Realidade Virtual refere-se ao uso de
sistemas de Computação Gráfica combinados com dispositivos de interface para
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prover a sensação de imersão em um ambiente tridimensional interativo gerado por
computador, no qual objetos virtuais têm presença espacial.
Segundo Kirner (1998), Realidade Virtual é uma técnica avançada de interface, onde
o usuário pode realizar imersão, navegação e interação em um ambiente sintético
tridimensional gerado por computador, utilizando canais multi-sensoriais.
De forma geral, pode-se definir Realidade Virtual como uma forma de visualizar,
manipular e interagir em tempo real com ambientes tridimensionais simulados por
computador.
Independente de sua definição, as principais características da tecnologia da RV e
que a distinguem atualmente de outras aplicações são (BURDEA; COIFFET, 1994;
BOWMAN et al., 2001):


Imersão: relacionada à sensação do usuário de estar presente no ambiente
virtual. Um sistema imersivo pode ser obtido, por exemplo, fazendo-se uso de
capacetes de visualização enquanto um sistema semi-imersivo pode ser obtido
com o uso de óculos estereoscópicos em conjunto com uma tela de grandes
dimensões. Existem também sistemas imersivos baseados em salas com
projeções nas paredes, teto e piso (CAVEs) (CRUZ-NEIRA et al., 1993). Nos
ambientes não-imersivos, as imagens são exibidas na tela do computador
(KIRNER, 1998).



Interação: esta característica está relacionada com a detecção dos comandos de
entrada fornecidos pelo usuário e à modificação do cenário virtual, face às ações
sobre ele, em tempo real. A localização e a orientação do usuário, assim como a
manipulação dos objetos deve ocorrer de forma natural e o controle dos
movimentos do usuário deve ser intuitivo e contínuo, por exemplo, com o uso de
realimentação tátil e de força para o apoio a algumas tarefas (STANNEY et al.,
2003).

O interesse crescente no uso da RV está relacionado a gama de recursos e
tecnologias disponíveis. Como exemplo, destacam-se os ambientes virtuais cada
vez mais sofisticados e os recursos multimídia (vídeos) envolvidos, bem como o uso
de ambientes acústicos (som 3D) para a exploração de estímulos. Além disso,
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diferentes dispositivos e técnicas podem ser utilizados para a interação com os
ambientes 3D.
Quanto à forma de interação, as interfaces de sistemas caracterizam-se em
interfaces convencionais e interfaces com RV. Enquanto as interfaces convencionais
suportam apenas interações explícitas (como comandos do usuário por meio de
teclado), as interfaces de sistemas com RV suportam interações explícitas e
implícitas (como movimentos das mãos do usuário).
O custo dos dispositivos de RV tem diminuído consideravelmente, tornando-se
viáveis para aplicações cotidianas. Como exemplo, atualmente podem ser
encontrados óculos obturadores a cristal líquido (LCD) por menos de US$35,00 4 que
são adequados para visualização estereoscópica individual na tela do monitor ou
óculos com lentes polarizadoras (estéreo passivo) por menos de US$1,00 cada,
adequados ao uso por grandes grupos, que visualizam uma projeção estereoscópica
(usando 2 projetores multimídia) em tela prateada. Alguns dispositivos de interação
com características adequadas a essa pesquisa, por exemplo, o Space Navigator5,
dispositivo de entrada com 6 graus de liberdade (6DOF), ou luva de dados6 estão
disponíveis por menos de US$60,00.

2.2.1 Ambientes Virtuais

Sistemas com Realidade Virtual representam novas formas de interação com o
usuário, as quais proporcionam maior envolvimento e exploração dos sentidos
humanos, por exemplo, a visão e o tato. A visão, pelo fato do processo de interação
ser realizado no âmbito tridimensional e o tato, fazendo-se uso de dispositivos com
realimentação tátil (force feedback).

4

http://www.vrex.com

5

http://www.3dconnexion.com

6

http://www.vrealities.com/P5.html
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Ambientes de RV são projetados para atender essas características, apresentando
um diferencial vantajoso quando comparados a outros tipos de aplicações de
interação entre homem e computador. As principais vantagens são a interação com
os ambientes a partir de qualquer ponto de visão, alterações contínuas,
características de aplicação em tempo real e, principalmente, seu potencial para a
exploração de ambientes virtuais dinâmicos, proporcionando um maior grau de
envolvimento do usuário na tarefa desempenhada.
Foreman, Wilson e Stanton (1997) reportaram descobertas a partir do estudo de
vários ambientes virtuais 3D em relação à orientação espacial de crianças com
deficiências cerebrais. Após a exploração desses ambientes, os indivíduos
adquiriram uma melhora significativa de sua competência espacial e tornaram-se
capazes de se orientarem com êxito nos ambientes reais. Somente as crianças que
foram submetidas ao treinamento nos ambientes 3D apresentaram efeitos
satisfatórios do tratamento.
Segundo Rizzo et al. (2000), cientistas têm reconhecido o potencial da RV como
sendo uma ferramenta útil para o estudo, a avaliação e a reabilitação de processos
cognitivos e habilidades funcionais. As aplicações da RV podem beneficiar
indivíduos com deficiências cognitivas e funcionais, as quais podem ter sido
causadas devido a ferimentos traumáticos no cérebro (LIVINGSTONE; SKELTON,
2007), distúrbios neurológicos e inabilidades de desenvolvimento e aprendizagem.
Os mesmos autores destacam também os progressos que vem obtendo em suas
pesquisas com RV, onde desenvolvem e investigam o uso de uma série de
ambientes virtuais visando à avaliação e a reabilitação de processos cognitivos e
funcionais em indivíduos com disfunções do sistema nervoso central.
Durlach et al. (2000) descrevem alguns trabalhos desenvolvidos na área da
pesquisa e desenvolvimento da habilidade espacial dentro de ambientes virtuais,
mas identificam principalmente a necessidade indispensável de pesquisas
detalhadas na área. Os autores argumentam que atividades de treinamento podem
melhorar as habilidades espaciais e, idealmente, este tipo de pesquisa deve ser
interdisciplinar, e explorar o conhecimento de pesquisadores com diferentes
formações (psicólogos, engenheiros, cientistas da computação e educadores).
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Na pesquisa de Astur et al. (2004), os autores investigaram as diferenças de gênero
de indivíduos que navegaram em um ambiente virtual que simulou as mesmas
condições de um experimento envolvendo um teste de memória espacial de cobaias
em um labirinto de água. O objetivo do experimento consistiu em encontrar a
plataforma escondida para sair da água. Os resultados observados mostraram, com
significância estatística, que os homens encontraram a plataforma mais rápido que
as mulheres e mostraram uma tendência em nadar distâncias mais curtas, porém
não o fazem em uma velocidade superior a elas. Além disso, observou-se também
que os homens freqüentemente utilizaram estratégias melhores que as mulheres
para a realização da tarefa, já que estas usualmente apresentaram menor habilidade
espacial, por exemplo, nadando em círculos, zigue-zague etc.
Os ambientes virtuais também vêm sendo explorados no auxílio ao tratamento de
fobias. Um exemplo de aplicação para o tratamento de fobia de altura é apresentado
em (JACOB; NEDEL; FREITAS, 2001).

2.2.2 RV no Treinamento e Desenvolvimento da HVE

A disponibilidade e a aplicação de sistemas computacionais no ensino possibilitam a
construção e a manipulação de representações gráficas em ambientes que simulam
características tridimensionais, podendo possivelmente facilitar a observação e a
compreensão de modelos teóricos. Recursos como técnicas de animação
computacional também podem ser utilizados já que imagens dinâmicas permitem a
reprodução de processos que, em geral, são similares aos executados pelos
indivíduos, além da capacidade de visualização que os sistemas computacionais
oferecem utilizando, para isso, cores, texturas, sombreamentos, iluminação e
geração de vistas (STRONG; SMITH, 2001).
Para Hartman et al. (2006), a criação da geometria 3D para diversas finalidades no
âmbito educacional se constitui em um elemento de uso contemporâneo em
ferramentas de computação gráfica, e deve considerar as habilidades espaciais dos
indivíduos envolvidos nesta tarefa. Tendo em vista que a RV permite aos usuários a
capacidade de interagir com objetos e situações muitas vezes impossíveis no mundo
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real, esta tecnologia proporciona a oportunidade de examinar fenômenos
indisponíveis em alguns ambientes físicos. Além disso, a RV oferece diversas
situações para o treinamento e ensino, em que materiais e avaliações tradicionais
falham (HARTMAN; BERTOLINE, 2005; HARTMAN et al., 2006; COBB; SHARKEY,
2007).
“According to … experts, the use of VR in education can be aimed to provide
more attractive, motivating, and much more interesting learning experiences
to future students. [Experts] would like to see the novelty, the immersion, the
stimulation of the senses, and the feeling of exploration encouraging the
student to move from passive learning to active learning”. (PASSIG;
SHARBAT, 2001, p.10)

Dünser et al. (2006) afirmam que duas das principais vantagens do uso da RV, a
visualização espacial e a capacidade de interação 3D, podem ser aproveitadas
visando a criação de situações de treinamento dos estudantes em atividades que
envolvam sua participação ativa, sendo úteis para propósitos educacionais.
Em adição a essas vantagens, Hartman e Bertoline (2005) afirmam que em um
contexto educacional, a RV pode ser definida como um modo de interação entre o
aprendiz e o ambiente gerado por computador, no qual o estudante é capaz de
visualizar e manipular objetos virtuais de um modo natural, bem como aumentar o
uso de capacidades multi-sensoriais, multi-perceptuais e multi-dimensionais a fim de
melhorar a compreensão do aprendizado. Estes dois aspectos fazem com que a RV
se apresente como uma poderosa ferramenta para o aprendizado.

2.2.3 Estereoscopia

A visão monocular conta com elementos para uma percepção da profundidade,
valendo-se apenas das leis da perspectiva, onde o tamanho aparente dos objetos
diminui à medida que esses se afastam do observador. Além disso, os objetos mais
próximos acabam escondendo, atrás de si, os objetos mais distantes que se
encontram sobre o mesmo eixo de perspectiva.
Em situações onde os objetos encontram-se em movimento, a paralaxe faz
aparentar que os objetos mais distantes se deslocam mais lentamente que aqueles
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mais próximos mesmo que, na verdade, a velocidade dos objetos seja a mesma. No
entanto, em situações onde não há movimento perceptível nem oclusões entre os os
objetos, e onde não se está familiarizado com suas dimensões, esses elementos
não permitem a percepção adequada do posicionamento entre os objetos de uma
cena.
A paralaxe consiste na distância entre pontos correspondentes nas imagens de cada
olho, devido ao fato de serem captadas de posições ligeiramente diferentes relativas
à mesma cena. A visão tridimensional é o resultado da interpretação, pelo cérebro,
das duas imagens bidimensionais que cada olho capta a partir do seu ponto de vista,
como é ilustrado na Figura 8 (SISCOUTTO et al., 2004).

Figura 8 – Visões capturadas por cada olho.

Em uma definição mais refinada, estereoscopia refere-se à capacidade de enxergar
em três dimensões através da percepção da profundidade em imagens. O processo
ocorre quando o cérebro combina em uma única imagem com profundidade as
imagens captadas pelos olhos esquerdo e direito (SANTOS, 2000).
Além do processo natural para a obtenção da estereoscopia, processos artificiais
gerados por computador podem proporcionar ao observador essa sensação de
profundidade. O efeito pode ser alcançado usando dispositivos como, por exemplo,
óculos obturadores a cristal líquido e projetores polarizados (Figura 9) ou HeadMounted Displays (HMD)7 (BENHAJJI; DYBNER, 1999).

7

Head-Mounted Display: capacete ou óculos composto por dois monitores de vídeo que exibem
imagens distintas para cada olho e proporcionam ao usuário a sensação de presença em um
ambiente virtual tridimensional.
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tela prateada

filtro polarizador

óculos com lentes
polarizadoras

projetores de vídeo
Figura 9 – Esquema para projeção estereoscópica passiva (polarizada) – (Extraída de SANTOS,
2000).

Para Liao e Fang (2000), as imagens estereoscópicas tornaram-se uma das mais
importantes tecnologias para imersão em ambientes virtuais. Segundo Jones et al.
(2001), o uso de imagens estereoscópicas em uma variedade de projetos está se
tornando comum. Isto se deve aos amplos benefícios observados com sua
utilização, podendo se destacar a percepção da profundidade em imagens, a
localização espacial, a percepção de estruturas em cenas visualmente complexas e
a percepção melhorada da curvatura e tipos de superfícies.

2.2.3.1 Dispositivos Necessários para a Obtenção do Efeito

Existem duas categorias de estereoscopia com óculos: ativa e passiva. Em ambas,
as duas imagens são geradas por duas câmeras virtuais e os óculos separam as
imagens para cada olho, onde o cérebro realiza a fusão.
Os óculos estereoscópicos ativos funcionam com a comutação entre a abertura
(transparência) e o fechamento (escurecimento) de cada lente, sincronizada com a
apresentação de imagens na tela, alternadas para cada olho. Assim, a lente do olho
direito só permanece aberta quando é exibida a correspondente imagem na tela e
idem para o olho esquerdo. Devido às imagens serem distintas pela paralaxe, a
comutação rápida (≥ 60Hz) das imagens e a abertura/fechamento das lentes
proporciona ao usuário a sensação de observar continuamente uma cena real
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tridimensional. Têm surgido no mercado óculos LCD ativos de baixo custo, porém a
maioria dos modelos ainda apresenta um preço significativo.
Já os óculos para estereoscopia passiva são muito baratos, pois não se utilizam de
eletrônica para funcionar. Na projeção polarizada utilizam-se dois projetores onde,
na frente das lentes dos mesmos, são colocados filtros polarizadores de luz, que
somente deixam passar a parcela da luz polarizada em uma determinada orientação
(Figura 9). A olho nu, a polarização apenas diminui a intensidade da luz, não
alterando suas cores.
A tela de projeção deve ser especial (prateada) de forma a não despolarizar a luz ao
refleti-la de volta ao ambiente. Um projetor mostra na tela a imagem correspondente
ao olho direito, enquanto o outro projeta, sobreposta, a imagem para o olho
esquerdo.
Os filtros de cada projetor são rotacionados entre si, de tal forma que as
polarizações da luz das imagens projetadas têm orientações defasadas de 90º
(polarização linear). O usuário, por sua vez, utiliza os óculos passivos, também com
lentes polarizadoras, com orientações coincidentes com os filtros dos projetores,
para os olhos esquerdo e direito. A luz polarizada em uma direção somente é capaz
de atravessar um filtro com polarização na mesma direção. Com isso, cada olho
enxerga apenas a imagem projetada por um dos projetores, gerando o efeito
tridimensional (SANTOS, 2000).
A Figura 10 apresenta alguns modelos de óculos que proporcionam a visão
estereoscópica. Os óculos ativos são mais adequados para visualização
estereoscópica individual na tela do monitor enquanto que os óculos passivos são
adequados ao uso por grandes grupos, que visualizam a projeção estereoscópica na
tela prateada.
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Figura 10 – Óculos para visão estereoscópica ativa (esq.) e passiva (dir.) – (Extraída de
STEREO3D.COM e STUDIO3D.COM).

2.2.3.2 Obtenção de Imagens Estereoscópicas

Além dos aspectos científicos envolvidos, a geração de imagens estereoscópicas se
constitui em um processo minucioso. Tal afirmação pode ser atribuída ao fato de que
o senso humano para esta visão pode ser estimulado artificialmente através de
processos artesanais para a geração das imagens. O sucesso ou falha na geração
de imagens em estéreo depende amplamente do conforto visual fornecido ao
observador. Fatores como a distância dos objetos em relação ao observador,
tamanho da tela, paralaxe, dentre outros, refletem diretamente na determinação do
conforto geral na visualização de uma cena em estéreo. Manter alta qualidade nas
imagens proporciona uma experiência visual convincente. Aspectos como brilho,
resolução e cores são importantes para o impacto visual e melhoram a compreensão
das imagens.
Outro aspecto fundamental que deve ser considerado na criação de imagens
estereoscópicas consiste na separação e alinhamento dos projetores e, por sua vez,
na calibragem das duas imagens projetadas (registro). Na projeção estereoscópica
passiva utilizada nesta pesquisa, as imagens projetadas necessitam estar,
primeiramente, alinhadas horizontalmente na tela de projeção. Como os projetores
encontram-se posicionados um sobre o outro, após o alinhamento horizontal das
imagens (através de deslocamentos horizontais dos projetores), a convergência é
alcançada por meio de pequenos deslocamentos verticais dos mesmos, utilizando
como parâmetros de calibragem a altura das superfícies de apoio e da tela de
projeção, bem como o tamanho da última. Quanto maior a proximidade dos
projetores, mais fácil o registro das imagens. Na configuração final, as imagens
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devem estar alinhadas horizontal e verticalmente. Para facilitar o processo de
calibragem pode-se, por exemplo, fazer uso de uma grade de eixos (Figura 11).

Figura 11 – Grade de eixos para calibragem das imagens projetadas.

Nesta pesquisa, a separação das imagens para a obtenção do efeito desejado
ocorre fazendo-se uso do suporte oferecido pela biblioteca gráfica adotada para a
implementação das rotinas gráficas do GD@RV. As variáveis nativas da biblioteca
utilizadas para a geração das imagens em estéreo são apresentadas no Apêndice
A.

2.2.4 Trabalhos Correlatos

Vários autores têm recentemente desenvolvido sistemas que empregam a
estereoscopia em atividades ligadas à Geometria.
O uso de ferramentas no processo de modelagem de objetos tridimensionais é
apresentado em (BUTTERWORTH et al., 1992). A ferramenta 3DM utiliza um HMD
para simplificar o problema e a compreensão da manipulação de objetos
tridimensionais, inserindo o usuário no espaço, tornando os relacionamentos mais
compreensíveis. No entanto, ainda é um dispositivo de alto custo.
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Táxen e Naeve (2002) descrevem um ambiente virtual compartilhado, com base no
uso de avatares, visando melhorar o ensino de conceitos matemáticos. O CyberMath
combina as áreas da Realidade Virtual, Pedagogia e Matemática, apresentando
aplicações e conceitos que englobam desde o ensino fundamental até aplicações de
pós-graduação. Os usuários podem trabalhar com transformações interativas,
explorando os efeitos de transformações tridimensionais em entidades como pontos,
linhas, planos e esferas. Manipulando interativamente as entidades, os usuários
podem observar os resultados das transformações, aumentando o contato cognitivo
com as idéias matemáticas envolvidas no processo de transformação. A ferramenta
permite ainda o trabalho com conceitos pertinentes à Geometria Diferencial,
geralmente utilizada ao nível de pós-graduação. Testes iniciais de usabilidade
indicaram que o sistema introduziu eficazmente esses conceitos aos estudantes da
graduação. A Figura 12 exibe uma transformação interativa onde o usuário manipula
o plano verde e a transformação correspondente é apresentada à direita em
amarelo.

Figura 12 – Transformação interativa na ferramenta CyberMath – (Extraída de TÁXEN; NAEVE,
2002).

Kaufmann e Schmalstieg (2003) apresentam uma ferramenta de construção
geométrica tridimensional projetada especificamente para o ensino de conceitos
matemáticos e geométricos. A ferramenta Construct3D suporta vários cenários de
interação professor-estudante, sendo utilizada em sala de aula, caracterizando-se
pela fácil aprendizagem, incentivo à experimentação com construções geométricas e
melhora na habilidade espacial dos estudantes. O sistema utiliza a Realidade
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Aumentada8 no processo de visualização dos objetos tridimensionais que eram
visualizados apenas pelos métodos tradicionais. Trabalhando diretamente no espaço
tridimensional, problemas espaciais complexos e relacionamentos espaciais podem
ser compreendidos mais rapidamente, se comparados aos métodos tradicionais. O
sistema não enfatiza resultados prontos, mas sim o processo de construção dos
objetos tridimensionais. A avaliação com estudantes apresentou resultados
positivos, caracterizados pelo incentivo dos mesmos em utilizar a ferramenta. A
Figura 13 ilustra o funcionamento e a interação com a ferramenta.

Figura 13 – Ferramenta Construct3D – (Extraída de KAUFMANN; SCHMALSTIEG, 2003).

Yeh e Nason (2004) desenvolveram o protótipo de um ambiente de aprendizagem
em RV, o VRMath, utilizando teorias baseadas nas filosofias da matemática,
construtivismo, construcionismo e semiótica. O protótipo consiste em uma aplicação
online que utiliza a RV associada a tecnologias de hipermídia e Internet. Para os
autores, a ferramenta apresenta grande potencial para facilitar o aprendizado de
conceitos e processos da geometria 3D. No entanto, destacam que ainda faz-se
necessária uma avaliação da aprendizagem dos estudantes dentro do ambiente
desenvolvido. A Figura 14 mostra ferramentas da interface gráfica do VRMath.
A pesquisa de Rafi et al. (2005) analisou a efetividade do uso de um ambiente virtual
baseado na web, o WbVE, para o desenvolvimento da habilidade espacial. As
tarefas se concentraram na visualização espacial e rotação mental fazendo-se uso
da exploração e interação ativas no ambiente 3D com atividades instrucionais com
potencial para o desenvolvimento da HVE, na disciplina de Desenho para
Engenharia. Os resultados observados mostraram que a aprendizagem após o uso

8

Realidade Aumentada: sistema interativo tridimensional que combina elementos virtuais com o
ambiente real, criando um ambiente misto em tempo real.
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do ambiente foi mais efetiva no que se refere ao desenvolvimento da HVE, se
comparada às práticas tradicionais em sala de aula.

Figura 14 – Ferramentas da interface gráfica do VRMath – (Extraída de YEH; NASON, 2004).

Dünser et al. (2006) verificaram se a habilidade espacial pode ser treinada em uma
ferramenta de RA, apresentada em (KAUFMANN; SCHMALSTIEG, 2003). Para isso,
foram utilizados quatro grupos (compostos por universitários) no estudo e
comparados seus respectivos desempenhos em testes de visualização espacial. Dos
dois grupos experimentais que constituíram a amostra, um foi submetido à aulas
com a ferramenta de RA e o outro, com uma ferramenta de CAD3D (Figura 15). Dos
dois grupos de controle, um foi submetido à aulas de geometria e o outro não, sem
qualquer treinamento adicional.

Figura 15 – Uso da ferramenta de RA (acima) e do CAD3D (abaixo) – (Extraída de DÜNSER et al.,
2006).
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A análise mostrou que embora quase todos os participantes tenham melhorado seu
desempenho nos testes espaciais, não foram encontrados indícios da efetividade da
ferramenta de RA no desenvolvimento da HVE. Tal resultado talvez se deva ao fato
de que as medidas das habilidades espaciais tradicionais não englobem todas as
competências exigidas para a realização de atividades no espaço 3D. Diante do
resultado encontrado e desta incerteza, os autores recomendam maiores
investigações na área.
No tocante à aplicação de testes de visualização espacial em ambiente
estereoscópico, o uso do VR-MRT (Rizzo et al., 2000) em indivíduos de ambos os
sexos não apresentou diferença em relação aos resultados obtidos por cada gênero,
diferentemente dos demais testes de visualização espacial. Após o treinamento em
ambiente

estereoscópico,

os

indivíduos

testados

tiveram

desempenhos

semelhantes, independente do sexo, mesmo nos testes convencionais. A aplicação
do SMCT (TSUTSUMI et al., 1999) mostrou que o desempenho tende a ser um
pouco mais elevado, comparado ao obtido com o teste padrão (MCT), e o processo
de manipulação e reconhecimento de objetos tridimensionais foi auxiliado pelo uso
de estereogramas.
Destes resultados pode-se supor que o uso de material instrucional estereoscópico
favorecerá os estudantes com habilidade espacial ainda pouco desenvolvida, em
especial os do sexo feminino, no processo de percepção espacial dos problemas de
GD. Supõe-se ainda que a interação com ambientes estereoscópicos propicie o
desenvolvimento da HVE naqueles mesmos indivíduos.
Na tentativa de contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem de
GD e proporcionar um ganho satisfatório na HVE dos estudantes, o capítulo
seguinte descreve a metodologia de desenvolvimento utilizada, bem como a
ferramenta inovadora em Realidade Virtual projetada para tal finalidade.
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3 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA GD@RV

3.1 Meta-modelo para o Desenvolvimento de Sistemas com RV

O processo de desenvolvimento de sistemas com RV, bem como os pesquisadores,
projetistas e desenvolvedores desses sistemas, devem estar direcionados para a
utilização dessa tecnologia visando atingir dois objetivos principais. Primeiro, as
ferramentas desenvolvidas devem fornecer o suporte necessário no que diz respeito
ao apoio e a satisfação dos requisitos de seus usuários. Segundo, atender à alta
integração exigida entre eles e o sistema, bem como a critérios de qualidade. Dessa
forma, o uso de metodologias de desenvolvimento de sistemas que priorizem o
papel do usuário no projeto se constitui em um requisito essencial para o
atendimento dos padrões de usabilidade esperados (SMITH; HARRISON, 2001).
Apesar dessa importância, estudos que priorizem e detalhem o processo de
desenvolvimento desses sistemas através de abordagens com enfoque no usuário
dificilmente são encontrados na literatura. Observa-se a inexistência de um
consenso em relação aos aspectos envolvidos no processo de interação em
sistemas com RV. Com isso, o desenvolvimento desses sistemas, além de
apresentar maior grau de complexidade, se caracteriza e deve ser visto como um
desafio (OLHER; SILVA, 2003), principalmente em relação ao projeto de sua
interface e o atendimento de suas funcionalidades e os requisitos de seus usuários.
Com base nisso, o desenvolvimento de sistemas com RV deve estar apoiado por
metodologias direcionadas a essa finalidade.
Olher e Silva (2003) apresentam uma análise abrangente do processo de sistemas
com RV sob a ótica da Interface Humano-Computador (IHC), analisando algumas
metodologias (TANRIVERDI; JACOB, 2001; SEO; KIM, 2002; STUART, 1996 9 apud
OLHER; SILVA (2003); SCAIFE; ROGERS, 2001) encontradas na literatura
direcionadas ao desenvolvimento desses sistemas. No entanto, segundo as autoras,

9

STUART, R. Design of Virtual Environments. New York: McGraw-Hill, 1996.
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nenhuma destas metodologias é considerada adequada para o desenvolvimento de
sistemas com RV que privilegiam critérios de qualidade no uso.
Para isso, Olher e Silva (2004) propõem um meta-modelo para o processo de
sistemas com RV fundamentado nas especificidades desses sistemas, adotando e
incorporando critérios de usabilidade, enfoque no usuário e iteratividade de projeto,
assim como as implicações no seu processo de desenvolvimento, considerando os
princípios da IHC inseridos ao longo da concepção, projeto e implementação do
sistema.
De acordo com as definições de OLHER (2004):


“Processo de sistemas é a estrutura de atividades da Engenharia de Software
(ES) comuns e aplicáveis para todos os sistemas, composto pelas fases
genéricas de definição, desenvolvimento e manutenção.”



“Metodologia é uma descrição, normalmente através de fases, passos ou etapas,
para o desenvolvimento de sistemas, a qual pode estar fundamentada sobre
modelos de processo da ES e ou em abordagens da IHC.”



“Iteratividade de projeto consiste nas etapas ou ciclos iterativos, bem como em
suas atividades, encontradas no processo de sistemas.”



“Meta-modelo para sistemas com RV é uma estrutura de etapas e atividades
comuns e aplicáveis para todos os modelos de processo de sistemas com RV,
composta com base no estudo das metodologias para esses sistemas
referenciadas na literatura e nos modelos de processo da ES e das abordagens
da IHC nas quais essas metodologias estão fundamentadas, que quando
seguidas, direcionam para a obtenção de modelos de processo de sistemas com
RV de tal forma que apresentem qualidade, atendendo não somente às
exigências da ES encontradas no processo de sistemas com RV, mas também
às exigências da IHC.”

A construção do meta-modelo para sistemas com RV (Figura 16), utilizado como
metodologia de desenvolvimento do sistema proposto nessa pesquisa, foi elaborada
a partir das contribuições das etapas e atividades que compõem as metodologias
encontradas na literatura. Desse modo, o meta-modelo adotado é composto por
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cinco etapas: Análise de Requisitos, Projeto (baseado em Prototipação), Avaliação
de Requisitos e Projeto, Implementação e Avaliação do Sistema.
As três primeiras etapas constituem o primeiro ciclo, o qual permite iteratividade de
projeto do meta-modelo. O ciclo se encerra quando os requisitos e o projeto são
validados através da construção do protótipo e da sua avaliação de modo
satisfatório por desenvolvedores e usuários do sistema com RV.
As duas etapas finais, Implementação e Avaliação do Sistema constituem o segundo
ciclo, o qual se encerra quando o sistema é validado de forma satisfatória através da
implementação do mesmo e de sua avaliação pelos usuários envolvidos ou
profissionais especializados em avaliação.

Figura 16 – Meta-modelo para sistemas com RV – (Adaptada de OLHER; SILVA, 2004).

Na etapa de Análise de Requisitos devem ser realizadas as seguintes atividades:


Definição e delimitação do espaço do problema;
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Identificação dos benefícios da utilização da tecnologia de RV para o espaço do
problema delimitado;



Identificação e análise das pesquisas, teorias e possibilidades tecnológicas
existentes para o espaço do problema;



Definição dos usuários, requisitos funcionais, práticos e específicos do sistema
com RV;



Solicitação aos informantes do projeto sobre suas visões do espaço do problema
delimitado;



Realização de estudos exploratórios, identificando as práticas atuais das formas
de representação, dos mecanismos e dispositivos de interação e controle, da
melhor combinação entre eles e as possibilidades futuras no espaço do
problema;



Refinamento do sistema conforme o resultado da etapa de Avaliação de
Requisitos e Projeto.

Na etapa de Projeto (baseado em Prototipação) devem ser realizadas as seguintes
atividades:


Seleção das tecnologias de entrada e saída, a arquitetura e as tecnologias
computacionais;



Definição das funcionalidades do sistema, especificação dos componentes de
interface e de interação;



Construção de protótipos do sistema retratando funcionalidades e componentes
de interface e de interação identificados;



Descarte e/ou refinamento de idéias de projeto com base no resultado da etapa
de Avaliação de Requisitos e Projeto.

Na etapa de Avaliação de Requisitos e Projeto devem ser realizadas as seguintes
atividades:


Teste dos protótipos do sistema com RV utilizando usuários ou profissionais de
avaliação;
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Avaliação do desempenho do protótipo e do usuário;



Avaliação da usabilidade do protótipo;



Identificação

dos

problemas

de

requisitos,

projeto

e/ou

do

protótipo,

determinando se há iteração a partir da etapa de Análise de Requisitos ou de
Projeto (baseado em Prototipação).
Na etapa de Implementação devem ser realizadas as seguintes atividades:


Implementação do projeto do sistema com RV;



Correção do sistema conforme o resultado da etapa de Avaliação do Sistema.

Na etapa de Avaliação do Sistema devem ser realizadas as seguintes atividades:


Teste do sistema com RV utilizando usuários ou profissionais de avaliação;



Avaliação do desempenho do sistema, do usuário e a usabilidade do sistema;



Identificação dos problemas ainda remanescentes de requisitos, projeto e/ou do
protótipo, determinando se há iteração a partir da etapa de Análise de Requisitos,
de Projeto (baseado em Prototipação) ou de Implementação.

De acordo com Stanney et al. (2003), o processo de interação deve ser natural,
eficiente e apropriado para usuários, domínios e tarefas do sistema com RV. Para
Olher e Silva (2004), requisitos mais específicos, referentes ao processo de
interação, podem ser levantados na etapa de Análise de Requisitos. Esses
requisitos fornecerão maior embasamento à modelagem do processo de interação
do sistema com RV elaborada na etapa de Projeto (baseado em Prototipação).
Assim, as autoras afirmam que se deve pensar em critérios de usabilidade de
interação na etapa de Análise de Requisitos do meta-modelo para sistemas com RV.
Outro ponto importante destacado pelas autoras refere-se ao uso de critérios de
usabilidade de interação nesta etapa, visando garantir a usabilidade de sistemas
com RV a partir de seu processo, permitindo o envolvimento do usuário desde o
início do mesmo, fazendo com que seus requisitos estejam presentes no projeto de
interação e na escolha de dispositivos adequados na etapa de Projeto (baseado em
Prototipação).
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Com base nessas considerações, o meta-modelo adotado se apresentou como uma
metodologia adequada para o desenvolvimento do GD@RV, tendo em vista o
caráter inovador do processo de interação do usuário com a interface 3D. Dentre
outros requisitos, para a implantação do sistema em ambiente educacional, fez-se
necessário projetar uma interface e uma técnica de interação que priorizasse a
simplicidade. Essa qualidade conduziu todo o processo de desenvolvimento do
sistema, com a participação efetiva do usuário a partir da etapa de Análise de
Requisitos, com o objetivo de facilitar a interação deste e, dessa forma, atender a
padrões satisfatórios de usabilidade.

3.1.1 Etapa de Análise de Requisitos

Para a definição dos requisitos da ferramenta foram utilizados alguns casos de uso
com exercícios de GD. Um caso de uso é apresentado a seguir (Figura 17):
Exercício 1: Determinar a reta s paralela à π1 que passa por A e que se apóia na reta r.

r2
A2

2
1
r1

A1

Figura 17 – Exemplo de caso de uso.



Nome do Caso de Uso: Reta horizontal.



Resumo: O objetivo deste caso de uso é ensinar aos estudantes como
determinar uma reta paralela a um plano de projeção passando por um ponto e
uma reta, usando técnicas de GD. Esta tarefa é realizada usando o sistema de
RV proposto.
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Pré-condições: O professor usa os dispositivos de interação bem como óculos
estéreo. Os estudantes utilizam somente óculos estéreo. O sistema está pronto
para ser utilizado, a aplicação está em execução e com o espaço de trabalho
aberto (dois planos de projeção ortogonais são visualizados). Os projetores
encontram-se ligados e os filtros polarizados estão calibrados.



Seqüência Básica de Eventos: O professor…
o Cria uma reta (e atribui o nome “r”);
o Movimenta a reta para a posição desejada, aplicando translações e
rotações;
o Cria um ponto (e atribui o nome “A”);
o Movimenta o ponto para a posição desejada, aplicando translações;
o Cria uma reta (e atribui a cor verde para a mesma, assim como o
nome “s”);
o Movimenta a reta “s” de modo que ela fique paralela ao plano de
projeção horizontal. O sistema de snap faz com que o
posicionamento seja exato, quando estiver perto da posição;
o Gira a reta, mantendo-a horizontal, mostrando aos alunos que sua
projeção vertical permanece fixa, enquanto sua projeção horizontal
gira em todas as direções;
o Direciona a visualização do espaço de trabalho de modo a ser
perpendicular ao plano de projeção vertical. O sistema de snap de
câmera faz com que o posicionamento seja exato, quando estiver
próximo da posição;
o Mostra que a projeção vertical da reta “s” é paralela ao plano de
projeção horizontal;
o Volta a visualização para um ponto de vista próximo do isométrico;
o Movimenta a reta “s” de forma que ela intercepte o ponto “A”. O
sistema de snap faz com que a reta se prenda ao ponto;
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o Movimenta a reta “s” de modo que ela se apóie na reta “r”. O
sistema de snap faz com que a reta se prenda à reta “r” em um
ponto (“I”), que representa a intersecção das retas “r” e “s”;
o Mostra que as projeções dos pontos “A” e “I” estão alinhadas sobre
a projeção vertical de “s”, e que se um ponto pertence a uma reta,
então suas projeções pertencem às projeções da reta, em qualquer
plano de projeção;
Com base nos casos de uso examinados, os principais requisitos e recursos do
sistema projetado são descritos a seguir (SEABRA; SANTOS, 2005a):


Requisitos Gerais:
o O sistema, de modo geral, consiste em uma ferramenta de
construções geométricas interativas tridimensionais, projetado para
fornecer uma interface que se integre de forma quase transparente
ao processo tradicional de ensino-aprendizagem de GD. Espera-se
que o sistema interfira pouco no comportamento normal dos
professores, exceto pela mudança de sua postura habitual em sala
de aula (sentado, para manipular adequadamente os dispositivos
de interação). Além disso, é importante ressaltar que o sistema não
visa construções precisas.



Requisitos Funcionais:
o Criação de pontos: o usuário pode criar ponto qualquer (em posição
arbitrária); ponto contido em reta e contido em plano;
o Criação de retas: o usuário pode criar reta qualquer; reta passando
por dois pontos; reta contida em um plano; paralela ou
perpendicular a outra reta ou plano;
o Criação de planos: o usuário pode criar plano qualquer; por três
pontos; por duas retas paralelas ou concorrentes; por um ponto e
uma reta; paralelo ou perpendicular a outro plano ou reta;
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o Geração automática de: projeção de retas, pontos e de intersecção
de planos nos planos de projeção; ponto de intersecção entre retas;
o Definição de cor, nome e transparência de objetos;
o Exclusão de objetos: o usuário pode excluir objetos;
o Movimentação e rotação de objetos: o usuário pode mover e
rotacionar os elementos no espaço de trabalho;
o Extensão de primitivas: o usuário pode alterar o tamanho de retas e
planos;
o Direção de Visualização: o usuário pode escolher interativamente
diferentes direções de visualização do espaço de trabalho;
o Criação de cenários: através desta ação, o usuário pode criar um
cenário em branco (novo) no espaço de trabalho;
o Salvamento de cenários: através desta ação, o usuário pode gravar
situações construídas no espaço de trabalho;
o Abertura de cenários: cenários previamente armazenados podem
ser “carregados”.

3.1.2 Etapa de Projeto (baseado em Prototipação)

Uma das principais atividades necessárias na etapa de Projeto (baseado em
Prototipação) consiste na definição das funcionalidades do sistema e na
especificação dos componentes de interface e de interação. Com base nos
requisitos da ferramenta, os principais requisitos e recursos da interface projetada
são descritos na seção 3.3.3.
Nesta etapa, teve início a implementação do protótipo da ferramenta, que caracteriza
as atividades restantes da segunda etapa do meta-modelo (Projeto baseado em
Prototipação). Vários comportamentos e características da interface mostram-se
difíceis de serem analisados sem a implementação de um protótipo, para posterior
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realização de testes. Nesse sentido, os protótipos constituem-se em modelos que
refletem, na prática, os requisitos e as funcionalidades levantadas.
Decidiu-se que o desenvolvimento do protótipo seria dividido em protótipos menores,
de acordo com as funcionalidades a serem implementadas (criação e manipulação
de

primitivas,

gerenciamento

de

cenários,

gerenciamento

de

projeções,

gerenciamento de visualização etc.). Assim, esta etapa teve como ponto de partida a
implementação dos protótipos relacionados à criação e manipulação de primitivas
(ponto, reta e plano) e suas propriedades, já que constituem a base para qualquer
construção geométrica.
Além das primitivas básicas, testes envolvendo a exibição dos planos de projeção,
assim como o tratamento de intersecções e projeções das primitivas foram
realizados. A princípio, os protótipos envolvendo a transformação (translação e
rotação) das primitivas básicas foram desenvolvidos fazendo-se uso do teclado. No
entanto, após sua validação, estes foram transpostos para manipulação via
dispositivo de interação não-convencional.

3.1.3 Etapa de Avaliação de Requisitos e Projeto

Após a validação dos protótipos desenvolvidos, estes começaram a ser agrupados
para a implementação e validação do sistema. Vale destacar que o projeto da
interface

do

sistema

continuou

sendo

desenvolvido

enquanto

existiam

funcionalidades a serem implementadas e testadas, principalmente no que se referia
seu aspecto visual.

3.1.4 Etapa de Implementação

Nesta etapa teve início a implementação propriamente dita do sistema, com o
agrupamento dos protótipos desenvolvidos nas fases anteriores.
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3.1.5 Etapa de Avaliação do Sistema

Com a finalização da implementação, a cada ciclo, o sistema foi testado com um
usuário experiente (professor) no ensino de GD. De modo geral, esta etapa envolveu
o refinamento do GD@RV com a correção de bugs, inclusão de pequenas
funcionalidades e algumas alterações no modo de utilização do sistema com base
na avaliação de seu desempenho, bem como do comportamento do usuário.

3.2 Projeto do Sistema

O GD@RV (Figura 18) consiste em uma ferramenta didática para apoio ao ensino
de GD baseada em técnicas de RV, em especial a estereoscopia, proporcionando
situações que facilitem o ensino e a aprendizagem de GD, visando aumentar a
habilidade cognitiva dos estudantes.

Figura 18 – Logotipo do sistema GD@RV.

Por se tratar de uma ferramenta para a execução dinâmica de construções
geométricas tridimensionais, o sistema utiliza basicamente primitivas como pontos,
retas, planos e suas projeções. Essas construções acontecem por meio da interação
com o usuário (professor). A Figura 19 ilustra um cenário de uso do sistema.
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Figura 19 – Cenário de uso do sistema.

3.2.1 Descrição dos Componentes do Sistema

A aplicação desenvolvida é um sistema composto por dispositivos físicos e
programas de computador. Visando facilitar o entendimento, considera-se que:


Plataforma de execução: consiste no aparato de dispositivos físicos do sistema
(placa gráfica, dispositivos de interação e visualização).



Ambiente de execução e implementação: consiste no conjunto de linguagens
de programação e bibliotecas utilizadas na implementação do sistema, assim
como no sistema operacional.

3.2.1.1 Plataforma de Execução

Como o sistema será utilizado por professores e seu custo deve permitir a
implantação em ambiente acadêmico, tal fato foi levado em consideração para a
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escolha da plataforma de execução. Para tanto, a plataforma escolhida foi um
computador do tipo PC com uma placa gráfica dual-head com suporte ao recurso da
estereoscopia.
Em relação à interação e à visualização, a plataforma de execução pode ser dividida
em dois módulos: módulo de interação e módulo visual. O módulo de interação é
responsável pela interação do usuário, por meio dos dispositivos de interação. O
módulo visual é responsável pela visualização das construções realizadas em
ambiente estéreo, fazendo uso dos óculos polarizados.
No módulo de interação, foram avaliados alguns dispositivos encontrados
comercialmente, com o objetivo de se utilizar o mais adequado para a interação do
usuário com a ferramenta proposta. Assim, a seleção se deu com base nos
requisitos considerados essenciais no processo de interação do usuário com a
ferramenta: seleção de comandos, indicação de objetos, posicionamento 3D,
orientação 3D e entrada textual.
Para o módulo visual, tendo em vista que as construções de GD a serem realizadas
seriam feitas no espaço 3D, a visualização deveria permitir observá-las também no
espaço. Além disso, para a obtenção do efeito estereoscópico desejado, havia a
necessidade de se adotar alguma solução plausível em termos de custo para sua
implantação em ambiente acadêmico (sala de aula).

3.2.1.2 Ambiente de Execução e Implementação

O ambiente de execução e implementação envolve o sistema operacional, as
linguagens de programação e bibliotecas utilizadas na implementação e execução
do sistema. A escolha desse ambiente levou em conta a compatibilidade com a
plataforma de execução adotada no trabalho, bem como o uso de uma plataforma
cujo custo viabilizasse a implantação do sistema.
Os dispositivos de interação escolhidos oferecem suporte para utilização em
ambiente Windows e os usuários finais (professores) possuem conhecimento
desejável no uso desse sistema operacional.
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A linguagem de programação adotada foi o C++ para Windows e a biblioteca gráfica
OpenSceneGraph (OSG)10, utilizada para a programação das rotinas gráficas do
sistema.
A OSG consiste em uma biblioteca de código aberto (open source) de alto nível,
compatível com diversos sistemas operacionais, utilizada para o desenvolvimento de
aplicações gráficas de alto desempenho, como simuladores de vôo, jogos, RV e
visualizações de propósito científico.
É uma biblioteca multi-plataforma desenvolvida em C++ que permite aos
programadores representar objetos em uma cena usando o conceito de grafo de
cena. Este grafo é uma estrutura de dados do tipo “árvore”, em cujos vértices são
armazenadas informações necessárias para a construção da cena visualizada.
Essas informações, que consistem em geometrias e matrizes de transformação,
unidas às posições em que se encontram os vértices nessa estrutura, determinam
as relações entre os mesmos. Desse modo, qualquer transformação realizada em
um vértice pai, afetará todos os seus filhos, permitindo o agrupamento das primitivas
criadas na ferramenta descrita.
Entre as principais vantagens da OSG destacam-se a portabilidade, a produtividade,
a escalabilidade e o desempenho. A OSG tem evoluído adaptando-se a novas
necessidades e extensões para aplicações gráficas cada vez mais completas e
complexas, liberando o desenvolvedor da implementação e otimização de chamadas
gráficas de mais baixo nível.
Durante o estudo da biblioteca por meio de tutoriais foram realizados testes práticos,
envolvendo exemplos prontos disponíveis no site oficial da OSG, e um intenso
intercâmbio de emails com os membros da comunidade internacional criada pela
OSG, já que esta ainda não possui um livro texto com uma boa documentação.

10

http://www.openscenegraph.org
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3.2.2 Especificação do Modelo Conceitual

Após o levantamento dos requisitos intrínsecos da ferramenta, foi realizada a
especificação do modelo conceitual do sistema (diagrama de casos de uso e classes
e o diagrama de estados da interface), utilizando a linguagem UML, retratando as
funcionalidades do sistema e os componentes de interface e interação.
Primeiramente, foi desenvolvido o Diagrama de Casos de Uso (Apêndice D), que
descreve os requisitos funcionais do sistema, fornecendo uma representação
consistente e clara sobre as responsabilidades que devem ser cumpridas por ele.
A próxima atividade abrangeu o desenvolvimento do Diagrama de Classes
(Apêndice E), que consiste em uma estrutura lógica estática contendo uma coleção
de elementos declarativos do modelo. Na prática, o diagrama mostra as classes do
sistema e seus relacionamentos. É importante destacar que a especificação do
modelo conceitual do sistema corresponde ao início da segunda etapa do metamodelo adotado para o desenvolvimento de sistemas com RV (Projeto baseado em
Prototipação).

3.2.3 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema (Figura 20) é baseada em um computador central que
controla diretamente um sistema de projeção estereoscópico e, simultaneamente,
recebe dados dos dispositivos de interação 6DOF, além do mouse e do teclado.
O processo de interação com o sistema começa com os comandos do usuário
provenientes do dispositivo 6DOF, que alimenta o sistema com dados de
deslocamento, além do teclado para entrada textual e do mouse para o mapeamento
das coordenadas 2D. Caso a interação ocorra com o dispositivo 6DOF, o driver
desenvolvido pelo autor da pesquisa realiza a leitura da informação e a direciona
para a aplicação com RV que, ao recebê-la, procede à sua interpretação,
relacionando-a com as funcionalidades predefinidas atribuídas aos objetos
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visualizados na tela. As informações oriundas do teclado e do mouse são enviadas
diretamente para a aplicação.

Figura 20 – Arquitetura do sistema.

Em função da informação recebida, o sistema envia instruções de visualização para
o sistema de projeção através da OSG, atualizando o grafo de cena e as posições
do apontador do mouse e dos objetos na visualização projetada no sistema
estereoscópico.
Os módulos de visualização e interação do sistema são totalmente independentes e
operam em paralelo. A comunicação entre eles é verificada apenas na transferência
dos dados dos dispositivos de interação, permitindo às rotinas de visualização
exibirem visualmente as ações em resposta às entradas do usuário.

3.2.4 Descrição do Formato dos Arquivos

Como mencionado nas seções anteriores, as construções espaciais de GD
realizadas no sistema são armazenadas em arquivos (ou visualizadas a partir
destes). Para tanto, fez-se necessária a implementação de uma classe responsável
por criar e escrever em um arquivo texto uma descrição sucinta da cena construída,
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com as posições de cada primitiva e as relações entre elas. As relações podem ser
de pertinência, perpendicularidade ou paralelismo.
O formato do arquivo consiste em indicar, primeiramente, o número de primitivas
presentes na cena, seguido de uma descrição detalhada de cada uma. Dessa forma,
são armazenados o tipo, a identidade atribuída e uma série de dezesseis números
reais que descrevem uma matriz quatro por quatro, que corresponde à matriz de
transformação da primitiva em relação à sua posição e orientação inicial de criação.
Na existência de planos na cena, o elemento seguinte descreve o comprimento e a
largura da primitiva. No caso de retas, o elemento atual corresponde ao tamanho
da primitiva. Em seguida, verifica-se a cor da primitiva segundo o padrão RGB (red,
green, blue). O elemento final consiste na indicação, caso existente, da aplicação do
efeito de transparência.
A leitura do arquivo se dá de forma semelhante. Como a ordem das características é
conhecida, torna-se trivial retomá-las para a reconstrução completa da cena. Um
exemplo de arquivo que retrata uma construção em GD com 3 pontos, um plano e
uma reta é mostrado a seguir (Figura 21).

Figura 21 – Exemplo de situação espacial em GD.
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5
Ponto
nome ponto_A
matriz 0.912162 0.406993 0.0481512 0 -0.254549 0.654707 -0.711733 0 -0.321196 0.636959 0.700798 0
1.75994 0.840059 1.63866 1
cor 0 1 0 1
transparencia 1
Ponto
nome ponto_B
matriz 0.743481 0.280871 0.606917 0 0.282151 0.691063 -0.66545 0 -0.606323 0.665991 0.434544 0 2.03175
1.67508 1.60527 1
cor 0 0 1 1
transparencia 1
Ponto
nome ponto_C
matriz 0.993951 0.0312506 -0.105287 0 -0.00777326 0.976276 0.21639 0 0.109551 -0.214263 0.970613 0
1.85649 1.26799 0.834681 1
cor 1 0 1 1
transparencia 1
Plano
nome plano_alfa
matriz 0.213442 0.754296 -0.620872 0 0.231971 0.578212 0.782214 0 0.949016 -0.31098 -0.0515603 0 1.82589
1.09065 1.34112 1
comprimento 4.93573
largura 2.75888
cor 1 1 0 1
transparencia 0
Reta
nome reta_r
matriz -0.28943 -0.924423 0.248343 0 -0.124893 -0.220759 -0.967299 0 0.949017 -0.310982 -0.0515601 0
2.4215 -0.223524 0.842427 1
tamanho 6.54474
cor 0 1 1 1
transparencia 0

3.3 Projeto da Interface Gráfica de Usuário 3D

O projeto de uma interface gráfica de usuário (GUI – Graphical User Interface) é
reconhecido por projetistas, pesquisadores e desenvolvedores como uma fase
crucial do processo de desenvolvimento de software e hardware (BOWMAN et al.;
2005). Cada vez mais, os usuários de computadores da geração atual têm se
familiarizado com um conjunto específico de componentes das GUIs, incluindo
dispositivos de visualização como o monitor, técnicas de interação tais como arrastar
e soltar (drag-and-drop), menus deslizantes e metáforas de interação, como a
manipulação direta. Apesar disso, a maioria desses componentes de interface são
inadequados para uso em ambientes computacionais não tradicionais e aplicações
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que utilizam modernas técnicas de interação, especialmente a RV, na qual os
usuários manipulam e interagem com objetos inseridos no espaço 3D, em qualquer
orientação. Dessa forma, em tais ambientes, faz-se necessário o uso de novos
dispositivos, novas técnicas de interação e, possivelmente, novas metáforas visando
atender essa realidade.
Bowman et al. (2001) afirmam que o processo de desenvolvimento de sistemas com
interfaces 3D ainda não atingiu um estágio de maturidade e a falta de uma
metodologia padrão para o projeto e construção de interfaces espaciais é um fato.
Vários métodos de interação em ambientes 3D são relatados na literatura técnica e
aspectos sobre fatores humanos têm sido investigados, porém não há um consenso
sobre como os resultados de pesquisa podem ser combinados. Tal dificuldade reside
no fato de que o espaço de projeto de GUIs 3D é significativamente maior que o das
interfaces 2D. Com isso, atualmente os projetistas têm que tratar de uma grande
variedade de dispositivos de entrada e saída e, como as tecnologias disponíveis
encontram-se em constante desenvolvimento, inovações nas técnicas de interação e
novas avaliações das experiências e conhecimentos acumulados em projetos
anteriores são necessárias.
“O processo de comunicação entre o usuário e o sistema” é uma forma de se
descrever uma interface homem-computador (Figura 22).

Figura 22 – Processo de comunicação homem-computador (Adaptada de BOWMAN et al., 2005).
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Neste processo, o usuário envia comandos ou solicitações ao dispositivo de
interação, que traduz as ações físicas em um formato eletrônico para o sistema. Este
traduz os sinais enviados e converte as informações para um formato digital de
representação, que é processado e novamente traduzido pelo dispositivo de
visualização, visando estimular a percepção do usuário. A interface atua como um
tradutor ou mediador entre o usuário e o sistema.
Em geral, os dispositivos de interação permitem ao usuário a movimentação e a
manipulação de objetos no mundo virtual, fazendo uma conexão de suas ações com
os elementos de cena do ambiente simulado. O avanço tecnológico atual tem
permitido a utilização de diferentes dispositivos de RV com finalidades distintas,
sendo importante definir o(s) mais apropriado(s) para a aplicação em questão, já que
sua eficiência dependerá intimamente da capacidade do sistema explorar as
características e particularidades do dispositivo selecionado, mapeando-as para
suas funcionalidades. Cabe ressaltar que a seleção possui um impacto significativo
na usabilidade, que se constitui em um aspecto essencial a ser atendido em
aplicações educacionais.

3.3.1 Classificação dos Dispositivos de Entrada

Bowman et al. (2005) classificam os dispositivos físicos de entrada disponíveis
atualmente e utilizados para interação 3D em várias categorias:


Dispositivos de entrada de mesa: teclados, mouses 2D, trackballs, pen-based
tablets, joysticks e dispositivos de entrada com 6-DOF (6 Degrees of Freedom);



Dispositivos de rastreamento: rastreadores de movimento, rastreadores de olhos
e luvas de dados;



Mouses 3D;



Dispositivos de entrada para propósitos específicos;



Dispositivos de entrada para interação humana direta: entrada por voz,
bioelétrica e cerebral.
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A seleção apropriada de dispositivos de entrada para uma dada aplicação é uma
tarefa difícil que pode ser auxiliada por esta e outras classificações e taxonomias,
pois elas permitem ao projetista descartar os dispositivos de categorias que não se
ajustam aos requisitos do sistema, diminuindo as escolhas.
Usualmente, mais de um dispositivo é responsável pelas tarefas de interação em
aplicações 3D

porque

vários

dispositivos

especializados fornecem

melhor

mapeamento às técnicas de interação que um ou dois genéricos (BOWMAN et al.,
2005).

3.3.2 Requisitos para a Seleção dos Dispositivos de Interação

A

ferramenta

didática

proposta

nesta

pesquisa

possui

alguns

requisitos

fundamentais no que diz respeito ao projeto, desenvolvimento e sua aplicação em
um ambiente educacional. Nesse sentido, destacam-se alguns fatores essenciais em
relação aos dispositivos de entrada e saída que devem ser atendidos visando sua
implantação nesse âmbito.
Para os dispositivos que compõem a entrada, observa-se a necessidade de um
aparato de baixo custo e de uso simples, e que este possibilite a interação e a
manipulação 3D, bem como entrada textual (para operações com arquivos e notação
de primitivas).
Tendo em vista a disponibilidade universal do teclado e o atendimento do requisito
relativo à entrada textual, este foi um dos dispositivos pré-selecionados para o
módulo de entrada.
Segundo Zhai e Milgram (1998), os dispositivos de mesa fornecem maior controle e
coordenação que os movimentos livres dos dispositivos com 6DOF. Para a
ferramenta proposta, esta característica apresenta uma relevância considerável para
a seleção de entidades pequenas como pontos e retas finas exibidas na interface do
sistema. Assim, o segundo dispositivo de entrada adotado foi o mouse 2D, para a
satisfação do requisito relativo à seleção de objetos.
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Finalmente, para atender o requisito referente à manipulação 3D, a disponibilidade
de um novo dispositivo de mesa com 6DOF e custo reduzido facilitou a decisão em
relação à seleção do dispositivo de interação 3D mais adequado. Os dispositivos
pertencentes a esta categoria permitem os movimentos para frente/para trás,
acima/abaixo, esquerda/direita e as rotações nos 3 eixos (x, y, z), configurando 6
graus de liberdade. Outra vantagem refere-se ao uso desses dispositivos em
conjunto com outros, por exemplo, mouse 2D e teclado, já que os dispositivos com
6DOF não foram projetados para substituí-los. Pelo contrário, o usuário pode utilizar
um mouse 2D em uma mão para selecionar objetos, enquanto simultaneamente com
a outra manipula um dispositivo 6DOF para controlar os objetos 3D da aplicação.
Deste modo, o Space Navigator (Figura 23) foi selecionado, em adição ao teclado e
ao mouse 2D, como o terceiro e último dispositivo de entrada do sistema.

Figura 23 – Dispositivo de entrada com 6DOF (Extraída de 3DConnexion.com).

O dispositivo selecionado apresenta baixo custo (US$50,00) e suporta os 6DOF
necessários no processo de interação 3D do usuário com o sistema. Em adição,
apresenta dois botões nas laterais de sua base, cujos estados também podem ser
lidos e traduzidos pelo driver do dispositivo.
Em relação à saída, a seleção dos dispositivos deve considerar a quantidade de
usuários que utilizarão o sistema ao mesmo tempo (sala de aula) e o efeito que se
deseja obter, neste caso, a percepção de profundidade (vital para se atingir o
objetivo principal da ferramenta proposta). Além disso, os componentes que
constituem a saída também devem se apresentar como uma solução de baixo custo.
Diante de tal realidade, e considerando as plataformas de visualização mais
utilizadas atualmente, destacam-se os monitores auto-estereoscópicos, os HMDs, os
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monitores convencionais em conjunto com óculos obturadores (estéreo ativo) e os
óculos polarizados, fazendo-se uso de um sistema de projeção estereoscópico
passivo.
Os HMDs não se apresentaram como uma boa solução pois além de não permitirem
o compartilhamento da visualização durante as aulas, estes precisam ser vestidos,
isolando a visão do usuário do mundo real, onde estão os dispositivos de interação
(o que atrapalharia a atuação do professor). Além disso, refletiriam em um custo
relativamente elevado para uso em sala de aula (com 45 alunos), uma vez que cada
aluno deveria fazer uso de um HMD. Os monitores auto-estereoscópicos ainda
apresentam custo bastante elevado, o que também impossibilitaria sua implantação
no ambiente real pelo mesmo motivo. Finalmente, os monitores convencionais em
conjunto com óculos obturadores (estéreo ativo) também foram descartados por
permitirem a visualização em estéreo na tela do computador para uso por grupos de
até cinco estudantes.
Dessa forma, o sistema de projeção adotado para a visualização estereoscópica foi
o estéreo passivo. A solução é constituída por um par de projetores de vídeo
polarizados (multimídia), filtros polarizadores, óculos com lentes polarizadoras (que
apresentam baixo custo e são adequados para uso por grandes grupos), uma tela
prateada para exibição da projeção e uma placa gráfica com suporte à
estereoscopia. A placa gráfica utilizada apresenta uma saída dual head, que
possibilita a geração de duas imagens distintas (uma para cada projetor) para a
obtenção do efeito desejado e foi escolhida a partir de placas disponíveis no
mercado que ofereciam suporte a visualização estereoscópica. Destacam-se como
vantagens na solução adotada a possibilidade de visualização 3D por múltiplos
usuários e o não isolamento do usuário no ambiente virtual. A audiência é para uma
sala de aula com 45 estudantes.
Como a simplicidade era uma qualidade e, simultaneamente, um requisito
obrigatório para facilitar o processo de interação do usuário com a ferramenta, o
maior desafio nesta fase de desenvolvimento residiu na criação de uma técnica de
interação para a interface 3D. A técnica criada deveria fornecer à interface
comportamentos adequados para a satisfação dos requisitos do sistema, assim
como os mapeamentos necessários para os dispositivos de entrada e saída
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selecionados. Nesta etapa, a solução concebida teve como base as considerações
relatadas no desenvolvimento do sistema 2D RISKO (SANTOS; LOURENZONI;
OLIVEIRA, 2006).

3.3.3 Descrição da Interface

A interface da ferramenta proposta não apresenta menus ou botões, componentes
normalmente disponíveis na maioria das aplicações computacionais tradicionais.
Inicialmente, são visualizados na tela somente os dois planos Mongeanos (planos de
projeção horizontal e vertical), e a interface atua como uma janela em um espaço de
trabalho infinito.
A interação com a interface é realizada usando o mouse e o dispositivo de entrada
com 6-DOF mencionado na seção 3.3.2 e, em poucos casos, com o teclado. A saída
é feita através da projeção estéreo passiva que permite a percepção de
profundidade, tornando mais fácil a navegação e o posicionamento dos objetos no
espaço 3D virtual.
Um Diagrama de Estados da interação com a interface proposta é apresentado no
Apêndice C. Uma descrição completa dos componentes e operações da interface é
fornecida nas próximas sub-seções.

3.3.3.1 Espaço de Trabalho

O espaço de trabalho é, potencialmente, infinito. Contém apenas os planos de
projeção horizontal e vertical, sendo que novos elementos são construídos pelo
usuário.
A “câmera virtual” é controlada pela manipulação do dispositivo de entrada, que
permite também a navegação no espaço virtual. Além da ativação dos diferentes
estados de interação, o espaço de trabalho permite o acesso a várias
funcionalidades (via mouse e teclado), além de operações como a translação (nas
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três direções principais) e a rotação (nos três eixos) da câmera, devido os seis graus
de liberdade.
A cada interação do usuário, os sinais das rotações e movimentos são inversamente
mapeados para a câmera, visando transmitir a sensação de que aquele não a
controla, mas sim, o espaço como um todo.
Como a projeção paralela não é útil para a visão em estéreo, pois é necessário criar
duas imagens distintas, uma a partir da posição de cada olho, a visualização do
espaço de trabalho é gerada de acordo com uma projeção perspectiva centrada
(cônica), necessária para a obtenção do efeito estereoscópico, como pode ser visto
na Figura 24.

Figura 24 – Espaço de trabalho.

3.3.3.2 Apontador

O apontador é controlado pela movimentação do mouse e pelo acionamento dos
seus dois botões. Representado por uma seta tradicional, possui como funções a
seleção e o arrasto de objetos. Além dessas ações, o apontador também pode ser
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usado pelo instrutor para destacar determinadas construções em GD com o intuito
de despertar a atenção dos estudantes para algum elemento da cena.

3.3.3.3 Primitivas e Autoposicionamento (snap)

As primitivas do sistema são pontos, retas e planos. Cada primitiva possui sua
representação própria, sendo que os pontos são representados por pequenas
esferas, as retas por cilindros delgados e os planos por paralelepípedos de pequena
espessura (Figura 25).

Figura 25 – Representação de pontos, reta e plano.

Para posicionar-se precisamente uma primitiva em relação à outra, o sistema dispõe
de um recurso de autoposicionamento (snapping). Assim, o sistema detecta quando
a última primitiva selecionada fica próxima do paralelismo, perpendicularismo ou
pertinência em relação a uma outra primitiva previamente selecionada, e
automaticamente ajusta sua posição precisamente para esta situação. A Figura 26
mostra a criação de um snap de perpendicularismo entre a reta e o plano.
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Figura 26 – Criação de um snap de perpendicularismo entre reta e plano.

No entanto, ressalta-se que os vínculos são criados somente quando a ação é
indicada

pelo

usuário,

via

teclado

(no

estado

Câmera

ou

Primitiva(s)

Selecionada(s)).

3.3.3.4 Primitivas Automáticas e Projeções

As intersecções entre as primitivas reta são automaticamente geradas sempre que
as mesmas se interceptam, e são representadas visualmente pela mesma primitiva
(ponto), porém com aparência e comportamento diferentes (uma pequena esfera de
coloração escura), como pode ser visto na Figura 27. O ponto que representa a
intersecção não pode ser selecionado, movido ou apagado, uma vez que trata-se
apenas de uma indicação visual.
As primitivas inseridas no espaço de trabalho automaticamente têm suas projeções
calculadas desde o momento da inserção, mas a visualização dessas projeções nos
planos de projeção acontece somente quando as primitivas são selecionadas, e
desde que elas estejam situadas dentro da área visível dos planos de projeção, ou
então, quando a ação é requisitada pelo usuário (respeitando a mesma condição). A
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representação dos raios projetantes é feita por meio de linhas tracejadas. Um
exemplo disso é apresentado na Figura 28.

Figura 27 – Ponto de intersecção entre retas.

Figura 28 – Projeção de pontos.
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3.3.4 Estados de Interação com a Interface

A interface proposta possui quatro estados principais de interação. Cada estado é
acionado de acordo com o processo de interação do usuário via pressionamento dos
botões dos dispositivos de interação. Assim, os possíveis estados de interação são:
estado câmera – CÂMERA, estado seleção de primitivas – PRIMITIVA(S)
SELECIONADA(S), estado seleção de plano de projeção – PLANO DE
PROJEÇÃO SELECIONADO, e estado criação de primitivas – MOSTRAR
PONTO, MOSTRAR RETA, MOSTRAR PLANO. O sistema faz um ciclo entre os
estados na seqüência indicada na Figura 29. A próxima seção detalha o processo de
interação em cada um dos estados mencionados, apresentando uma descrição geral
do funcionamento do GD@RV.

Figura 29 – Ciclo dos estados de interação.

3.4 Descrição do Sistema

3.4.1 Estado Câmera

O estado Câmera permite a navegação do usuário no espaço de trabalho virtual,
explorando quatro graus de liberdade do dispositivo de entrada 6DOF: três graus de
liberdade correspondem às coordenadas de um sistema esférico (distância radial e
ângulos de azimute e zênite) e o quarto grau é a rotação em torno da direção de
visada. O ponto médio da linha de terra (intersecção entre os dois planos de
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projeção) é sempre mantido no centro da tela, evitando que o usuário se perca no
espaço de trabalho. À medida que a posição de visualização é manipulada,
aproximando-se de determinadas posições previamente especificadas (isométrica,
frontal, superior ou lateral), o mecanismo de autoposicionamento de câmera ajusta
sua posição de forma exata (Figura 30).

Figura 30 – Vista frontal e vista isométrica.

Ainda neste estado, o usuário pode ativar a funcionalidade relativa à criação de
snaps entre primitivas. Essa ação é requisitada com o pressionamento da tecla F9
associada ao clique do botão esquerdo do mouse para a indicação do plano de
projeção ou primitiva que se deseja criar um vínculo.

3.4.2 Estado Primitiva(s) Selecionada(s)

O acionamento deste estado acontece quando o usuário clica com o botão esquerdo
do mouse sobre uma primitiva presente na cena. Como reflexo desta ação, o
sistema indica a seleção pelo mecanismo de realce (alterando a primitiva em
questão para a cor vermelha), permitindo o acionamento de várias operações
adicionais. Além dessa indicação visual, são exibidos também pequenos cones que
indicam ao usuário a direção em que a primitiva pode ser estendida, por meio da
variação de sua dimensão. Em um ambiente de trabalho em que a representação de
primitivas que idealmente possuem dimensões infinitas é feita fazendo-se uso de
sólidos limitados, torna-se necessário estender o comprimento e a largura desses
sólidos para se visualizar as intersecções entre as primitivas presentes na cena. A
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extensão de primitivas se dá através do arrasto do extensor (cone) com o botão
esquerdo do mouse. A Figura 31 ilustra um exemplo de extensão de uma reta.

Figura 31 – Extensão de uma reta.

No que se refere à movimentação de uma ou mais primitivas, o usuário pode
rotacionar e posicionar interativamente a(s) primitiva(s) selecionada(s) enquanto
aciona o manche do dispositivo 6DOF. Neste contexto, para movimentar um
conjunto composto por mais de uma primitiva (Figura 32), basta que o usuário clique
com o botão esquerdo do mouse sobre as primitivas desejadas, visando adicioná-las
ao conjunto seleção. O movimento utiliza como base o ponto pivô da última primitiva
selecionada. Este se define como um ponto em torno do qual se dá a componente
rotacional do movimento, e é definido no ponto em que a primitiva foi selecionada
(por meio do apontador do mouse). O estado atual ainda oferece a funcionalidade de
movimentação da câmera enquanto uma primitiva ou conjunto está selecionado.
Para tanto, basta o usuário manipular o manche do dispositivo 6DOF pressionando,
simultaneamente, o botão do meio do mouse. Ao terminar o movimento e soltar o
botão, a seleção continua ativa.

Figura 32 – Movimento de um conjunto.
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Tal como no estado Câmera, o usuário pode ativar a funcionalidade relativa à
criação de vínculos (snaps) entre primitivas. A ação acontece segundo o mesmo
procedimento descrito na seção 3.4.1, por meio da tecla F9. Neste momento, o
movimento 6DOF da última primitiva selecionada para próximo da primitiva snap faz
com que o posicionamento da primeira aconteça com o snap mais próximo. A
indicação visual da criação do snap é exibida no formato de um texto (“Pertencente”,
“Paralelo”, “Perpendicular”), no canto superior esquerdo da aplicação. Cada snap é
constituído por duas partes: verificação e ativação. A primeira verifica se as duas
primitivas envolvidas no processo, a de referência e a de movimentação, encontramse em posição e orientação propícias à segunda, a ativação, que é a aplicação da
transformação na primitiva de movimentação. Como exemplo, caso o usuário deseje
que uma reta passe por um ponto, sendo que este já esteja selecionado como a
referência, basta aproximar a reta e, quando esta estiver a uma distância
suficientemente próxima, o sistema calcula a transformação que deve ser aplicada à
reta para que a ela pertença ao ponto em questão (Figura 33). Em seguida,
pressionando-se a tecla F9 e clicando com o botão esquerdo do mouse em um
espaço vazio, limpa a seleção.

Figura 33 – Snap de reta passando por ponto.

Visando proporcionar ao usuário um maior controle das características do cenário
criado, foram incluídos neste estado a possibilidade de alteração de cores e a
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imposição ou não de um efeito de transparência a uma primitiva ou conjunto de
primitivas, como mostra a Figura 34. O primeiro efeito é realizado por meio do
pressionamento da tecla F2 e, o segundo, fazendo-se uso da tecla F1. A cor é
alterada com base em um vetor de cores disponíveis. Pressionando-se F2 repetidas
vezes, pode-se visualizar o conjunto de cores presentes no vetor, e a cor é alterada.

Figura 34 – Cores e efeito de transparência.

Outra funcionalidade disponível no estado Primitiva(s) Selecionada(s) refere-se à
inclusão ou alteração da nomenclatura de primitivas. O sistema lê os caracteres
alfanuméricos do teclado e os vincula à última primitiva selecionada (Figura 35). A
tecla BACKSPACE permite a exclusão de caracteres atribuídos à primitiva.
Por fim, a primitiva ou conjunto em destaque pode ser excluído pressionando-se a
tecla DELETE, e o sistema retorna para o estado Câmera.
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Figura 35 – Exemplo de nomenclatura de primitivas.

3.4.3 Estado Plano de Projeção Selecionado

A partir do estado Câmera, um clique no botão esquerdo do mouse sobre um dos
planos de projeção proporciona a seleção do mesmo, e o estado Plano de Projeção
Selecionado é ativado. A indicação da seleção ocorre pela exibição de pequenos
cones nas laterais do plano. Neste momento, o usuário pode executar duas ações:
movimentação da câmera ou extensão do plano.
A movimentação da câmera acontece do mesmo modo descrito no estado Câmera,
via manipulação do dispositivo com 6DOF. A extensão do plano se dá através do
arrasto do extensor (cone) com o botão esquerdo do mouse (Figura 36). Finalmente,
ao clicar com o botão esquerdo do mouse em um espaço vazio, o sistema retorna
para o estado Câmera.
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Figura 36 – Extensão do plano de projeção vertical.

3.4.4 Estado Primitiva

A partir do estado Câmera, as três primitivas do sistema podem ser criadas e
posicionadas de acordo com os sub-estados Mostrar Ponto, Mostrar Reta e
Mostrar Plano. A primitiva é exibida somente quando o botão direito do mouse é
clicado. Caso o usuário mova o dispositivo 6DOF, ou clique com o botão esquerdo
ou com o botão do meio do mouse, o sistema realiza a transição para o estado
Câmera e a primitiva exibida na cena é criada na posição apontada pelo mouse. Em
caso contrário, a cada clique do botão direito do mouse (sem qualquer outra
interação), o sistema circula entre os sub-estados. Finalmente, após o sub-estado
Mostrar Plano, o sistema retorna para o estado Câmera.

3.4.5 Ações Comuns a Todos os Estados

Seis ações comuns podem ser ativadas independente dos estados descritos. Para
facilitar determinados movimentos de primitivas e as construções com snaps, o
GD@RV oferece a funcionalidade de filtragem de movimento, isto é, o usuário pode
indicar se deseja aplicar à primitiva somente uma rotação, uma translação ou
executar um movimento livre com 6DOF. A indicação da filtragem é exibida no
formato de um texto (“R”, “T”, “RT”), no canto superior esquerdo da aplicação. Tal
ação é obtida com o pressionamento da tecla SPACE, e teve de ser considerada na
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confecção dos métodos de criação de vínculos, já que a transformação aplicada à
primitiva deveria respeitar o modo de filtragem indicado pelo usuário. Além disso, foi
incluído o conceito de ponto pivô. Essas duas funcionalidades, filtragem de
movimento e definição do ponto pivô, possibilitaram uma maior eficiência e precisão
na construção das cenas desejadas, complementando a funcionalidade dos snaps.
Durante o processo de construção geométrica e interação do usuário com o sistema,
todas as modificações podem ser armazenadas no arquivo atual (indicado ao iniciarse o aplicativo) pressionando-se a tecla F8.
A construção de determinadas situações espaciais pode ser facilitada pela
visualização das projeções das primitivas presentes na cena. Desta forma, a
exibição ou ocultamento de projeções é feita pelo pressionamento da tecla F10.
Ainda no sentido de facilitar construções, as teclas F11 e F12 permitem alternar
entre as visões superior/normal e frontal/normal, respectivamente. Para a
implementação destas duas últimas funcionalidades, foi necessário alterar o tipo de
projeção realizada pela OSG para a visualização correta da cena, modificando a
renderização da projeção cônica para a paralela.
A última funcionalidade implementada consiste no pressionamento do botão direito
do dispositivo 6DOF, que proporciona o ajuste da câmera em sua posição inicial.

3.4.6 Gerenciamento de Arquivos

As operações de gerenciamento de arquivos como a abertura de um já existente ou
a criação de um novo são realizadas ao iniciar o uso do sistema. Para a criação de
um novo arquivo, o usuário deve atribuir um nome para o mesmo segundo o formato
“nome_do_arquivo.gd”. Para a abertura de um arquivo existente, basta que o
usuário faça um clique duplo sobre o mesmo, no diretório em que estiver localizado,
ou indicá-lo como parâmetro na linha de comando ao disparar-se o aplicativo. O
GD@RV automaticamente abre o arquivo pela associação à extensão “.gd”.
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DE

GEOMETRIA DESCRITIVA NO CONTEXTO DO GD@RV

4.1 O Ensino de Geometria Descritiva

O ensino de GD envolve a abordagem de tópicos que proporcionem condições para
que os aprendizes desenvolvam seu raciocínio espacial, reproduzindo objetos e
formas geométricas no plano por meio da representação gráfica de suas projeções
cilíndricas ortogonais.
De modo geral, o estudo da GD tem como ponto de partida o estudo do sistema de
projeção cilíndrico ortogonal e o método mongeano de projeção. Em seguida, são
apresentados os elementos principais para a resolução de qualquer problema
espacial: pontos, retas e planos. Finalmente, são estudados métodos descritivos
utilizados para a solução de problemas cuja representação ocupa uma posição
particular em relação aos planos de projeção.
Nesse sentido, este capítulo apresenta uma proposta de metodologia para o ensino
de GD apoiado pelo uso do sistema interativo desenvolvido nesta pesquisa,
destacando casos particulares em que o GD@RV possivelmente se apresente como
um instrumento facilitador para a visualização e a compreensão dos conteúdos e
situações espaciais apresentados.

4.2 Sistema de Projeção Mongeano

O primeiro tópico apresentado em sala de aula trata das particularidades em relação
ao uso dos dois principais tipos de projeção: cilíndrica ortogonal e cônica. Com base
no princípio utilizado pelo sistema de projeção mongeano, que faz uso de dois
sistemas de projeção cilíndricos ortogonais e perpendiculares entre si, qualquer
objeto no espaço é projetado ortogonal e simultaneamente nos planos de projeção
vertical e horizontal. Partindo-se desta premissa, um objeto possui duas projeções
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diferentes e, com base nessas projeções, consegue-se recuperar o objeto
tridimensional representado em épura. A Figura 37 apresenta um objeto
representado por um triângulo, bem como suas projeções, ilustrando o conceito
descrito.
Tal como na situação apresentada, todas as primitivas (objetos) criadas no ambiente
do GD@RV são projetados em ambos os planos. Deste modo, fica claro ao
estudante o princípio utilizado na projeção mongeana, e sua respectiva associação
representada em épura.

Figura 37 – Sistema de projeção mongeano.

4.3 Demonstração de Teoremas e Propriedades

Ainda no que se refere o sistema cilíndrico ortogonal, o GD@RV pode ser utilizado
para demonstrar aos alunos importantes propriedades, por exemplo, a verdadeira
grandeza e a conservação do paralelismo e perpendicularismo. A Figura 38 mostra
uma situação espacial (à esquerda) em que o perpendicularismo se mantém na
projeção cilíndrica ortogonal (à direita). A Figura 39 mostra uma situação espacial
semelhante (à esquerda), porém o perpendicularismo não se mantém (à direita)
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neste caso, já que nenhuma das retas perpendiculares no espaço é paralela aos
planos de projeção (teorema da conservação do perpendicularismo).

Figura 38 – Situação em que o perpendicularismo se mantém.

Figura 39 – Situação em que o perpendicularismo não se mantém.

De acordo com as figuras apresentadas, é possível observar que a compreensão de
alguns teoremas, fazendo-se uso de situações particulares, pode ser facilitada
quando estes são demonstrados no espaço. Com isso, acredita-se que o GD@RV
se apresente como uma ferramenta útil para a visualização e o entendimento de
determinadas situações espaciais que, em geral, são demonstradas apenas no
plano bidimensional (épura), exigindo um nível considerável de habilidade espacial
dos estudantes. Após visualizar no espaço a demonstração dos teoremas
explorados na resolução de vários exercícios, a concepção e a operacionalização de
tais construções em épura provavelmente se constituirá em um processo menos
trabalhoso.
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4.4 Apresentação de Elementos Principais da GD

4.4.1 Raios Projetantes

Além dos tradicionais planos de projeção vertical e horizontal, no GD@RV os
estudantes conseguem visualizar os segmentos que unem as projeções de pontos
(raios projetantes) e, inclusive, sua perpendicularidade à Linha de Terra. Nesse
sentido, fica evidente que tais segmentos devem se encontrar em uma linha
alinhada ao serem representados em épura.

4.4.2 Diedros

Visualizando o ambiente de trabalho do sistema, os aprendizes têm uma percepção
espacial clara de que o espaço está dividido nos diedros delimitados pelos planos de
projeção vertical e horizontal. A Figura 40 ilustra uma situação com quatro pontos,
situados nos diferentes diedros, e suas respectivas projeções (representadas pelos
raios projetantes).

Figura 40 – Representação e projeções de pontos nos quatro diedros.
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Considerando a simplicidade em manipular as primitivas no espaço e devido à
ausência de maiores dificuldades no que se refere à compreensão desta situação
espacial, o professor pode explorar rapidamente a criação de pontos nos diferentes
diedros, solicitando aos alunos que realizem a transposição de tais situações para a
épura (inclusive explorando simetrias de pontos e suas projeções nos quatro
diedros). A atividade pode ser utilizada como uma boa estratégia para exercitar nos
estudantes a capacidade de identificar corretamente as posições de pontos e de
suas respectivas projeções nos quatro diferentes diedros, após o rebatimento em
épura.

4.4.3 Cotas, abscissas e afastamentos

Ainda no sentido de apresentar os elementos principais de GD, o professor pode
explorar os recursos visuais e a funcionalidade de exibição das projeções de
primitivas para explicar os conceitos pertinentes à cotas, abscissas e afastamentos,
e suas relações com a Linha de Terra. Manipulando interativamente as primitivas,
estas podem ser movidas facilmente pelos diferentes diedros, bem como podem ser
posicionadas sobre os planos de projeção, a fim de destacar aos estudantes
posições espaciais particulares com cotas e afastamentos nulos.

4.4.4 Traços de retas e planos

Os últimos elementos especiais de GD, dentre os principais, caracterizam-se nos
traços de retas e planos. Fazendo-se uso dos recursos visuais do GD@RV, fica fácil
para o estudante compreender que os traços de retas (Figura 41) são pontos
resultantes das intersecções da reta com os planos de projeção, e que os traços de
planos são retas formadas pelo mesmo princípio (Figura 42).
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Figura 41 – Traços de reta.

Figura 42 – Traços de plano.

4.5 Situações Particulares

O GD@RV pode ser explorado na exibição de posições particulares de retas e
planos, conforme mostra a Figura 43. Nesse sentido, os estudantes podem observar
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os vários tipos de retas e planos especiais: frontal, horizontal, topo, vertical etc, e o
comportamento de suas projeções.

Figura 43 – Retas em posições particulares.

Além disso, situações espaciais que envolvam pertinência, perpendicularismo (por
exemplo no tópico referente à mudança de planos) e paralelismo também podem ser
exploradas no processo de ensino-aprendizagem, como mostra a Figura 44. São
apresentadas construções em GD, por exemplo, envolvendo pertinência de pontos a
plano, retas paralelas pertencentes a plano, reta perpendicular a plano etc.

Figura 44 – Situações envolvendo pertinência, perpendicularismo e paralelismo.
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Acredita-se que a ferramenta desenvolvida contribua significativamente na
aprendizagem do tema, porém cabe a cada professor a devida exploração dos
recursos oferecidos por ela, bem como a inserção do GD@RV gradativamente nas
aulas de GD.
Recomenda-se que a introdução do sistema nas aulas aconteça nas ocasiões em
que o professor sentir dificuldade em explicar e representar, pelos recursos
tradicionais (gestos, modelos em papel ou até mesmo a fala etc.), as situações
espaciais desejadas. Neste contexto, o GD@RV se apresenta como um importante
instrumento facilitador do processo de visualização, e seu uso em sala de aula tende
a atingir o objetivo principal que se busca alcançar nesta pesquisa: a superação do
obstáculo relativo à visualização, com o posterior desenvolvimento da HVE dos
estudantes com base na resolução de exercícios.
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5 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISE ESTATÍSTICA

5.1 Descrição do Tratamento

Após o desenvolvimento da ferramenta proposta, foram oferecidas aulas de
Geometria Descritiva aos alunos ingressantes da Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo (EPUSP) pertencentes à três turmas selecionadas para a amostra
utilizada na pesquisa experimental.
As três turmas selecionadas foram aleatoriamente sorteadas e classificadas em três
grupos distintos: grupo de controle, grupo teste-mono e grupo teste-estéreo. A
primeira turma sorteada correspondeu ao grupo de controle, a segunda, ao grupo
teste-mono e a restante, ao grupo teste-estéreo. Vale destacar que não houve trocas
entre os indivíduos das turmas selecionadas.
O grupo de controle recebeu instrução convencional em GD, totalizando 8 horasaula, sem o uso dos novos recursos desenvolvidos, permitindo a avaliação do ganho
na HVE devido à instrução convencional, bem como a avaliação da aprendizagem
de GD nesta metodologia.
Alunos pertencentes ao grupo teste-estéreo foram expostos à nova ferramenta
desenvolvida usando recursos estereoscópicos (Figura 45). O grupo teste-mono
utilizou a mesma ferramenta, porém não operando em modo estéreoscópico. A
importância de se utilizar um terceiro grupo, isto é, o grupo teste-mono, foi a de
evitar que possíveis diferenças de desempenho fossem motivadas unicamente pelo
fato de se aplicar material diferenciado durante as aulas. Neste caso, tal motivação
deveria ser observada nos dois grupos de teste, em relação ao grupo de controle.
Ambos os experimentos foram conduzidos em curso de GD de 8 horas-aula.
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Figura 45 – Aula do grupo teste-estéreo.

Atualmente, a distribuição dos alunos ingressantes (total de 750) não utiliza um
critério específico para formação das turmas, sendo que estas são compostas por
alunos selecionados aleatoriamente (sem a separação dos estudantes por sexo, cor,
religião, nível sócio-econômico etc.). Neste contexto, os alunos são aleatoriamente
divididos em dezoito turmas (formadas em sua maioria por 45 alunos) que possuem
ingressantes pertencentes a todas as áreas: Engenharia Civil e Ambiental;
Engenharia

Elétrica;

Engenharia

Mecânica

e

Naval;

Engenharia

Química,

Metalúrgica, Materiais, Minas e Petróleo; Engenharia de Computação e Elétrica
(Ênfase

Computação);

Engenharia

Mecânica

–

Automação

e

Sistemas

(Mecatrônica); e Engenharia de Produção. Assim, o estudo supõe que a amostra
selecionada é representativa de toda a EPUSP.
Um dos critérios para a seleção das três turmas, dentre as dezoito regulares, utilizou
como base o professor responsável pelas mesmas, ou seja, preferencialmente foram
escolhidas turmas que possuíam o mesmo professor responsável pelas aulas. Tal
medida provavelmente evitaria que possíveis diferenças entre o desempenho dos
alunos no curso, e conseqüentemente no teste de visualização espacial, fossem
atribuídas

a

diferenças

de

comportamento

dos

professores

diferenciadas de ministrarem o conteúdo em sala de aula.

e/ou

formas
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Devido às limitações em relação à carga horária pouco flexível dos alunos
ingressantes nos cursos de Engenharia da EPUSP, levando-se em conta que o
curso é ministrado em período integral e que os estudantes possuem poucos
horários livres diariamente entre as disciplinas cursadas, torna-se inviável o
oferecimento das aulas propostas, nesta pesquisa experimental, fora de seu horário
normal de aulas, isto é, como um curso extra. Dessa forma, o tratamento foi
incorporado e aplicado no horário normal da disciplina de Geometria Gráfica para
Engenharia.
Após as duas primeiras semanas de aula (aulas de Desenho Geométrico - DG), os
alunos foram informados sobre a realização de uma importante atividade didática
obrigatória, que correspondeu ao primeiro teste de visualização espacial (pré-teste),
visando-se mensurar o nível atual de suas habilidades espaciais. Este foi aplicado
para os três grupos, com data e hora agendada previamente para cada um, nos
laboratórios utilizados em aula. O autor desta pesquisa foi o único responsável pela
aplicação do teste e adotou o mesmo procedimento de atuação para todos os
grupos. Além disso, os estudantes foram informados sobre o objetivo da atividade a
que foram submetidos, bem como sobre o anonimato e uso dos dados coletados.
Para tanto, um “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (Apêndice B) foi
incorporado à pesquisa experimental.
Aplicado o pré-teste, iniciaram-se as aulas propriamente ditas, com a apresentação
dos conteúdos referentes à Geometria Descritiva fazendo-se uso dos tratamentos
aos respectivos grupos. Como a presença na aula também é uma variável
importante, o autor da pesquisa coletou a assinatura individual dos alunos em cada
aula.
Os indivíduos participantes foram comunicados quanto à experimentação dos novos
recursos incorporados no processo de ensino, bem como sobre o propósito principal
da pesquisa experimental em questão tendo em vista que o possível fator de
influência não está no objetivo do trabalho, mas sim, no conhecimento da
expectativa do autor da pesquisa em relação aos resultados.
O processo de intervenção se estendeu por quatro semanas. Na última semana, os
participantes foram informados sobre a realização de mais uma atividade didática
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obrigatória, de mesma importância em relação a que foi oferecida no início do curso.
Novamente, esta foi realizada com data e hora agendada previamente para os três
grupos, utilizando os mesmos laboratórios, o mesmo responsável pela sua execução
e os mesmos procedimentos adotados no pré-teste. A referida atividade
correspondeu ao segundo teste de visualização espacial (pós-teste), visando
mensurar-se a evolução relativa da HVE dos alunos, e até que ponto a ferramenta
desenvolvida auxiliou nesta evolução.
Por fim, a aplicação de uma prova convencional sobre o tema Geometria Descritiva
permitiu comparar a aprendizagem de todos os grupos nesta disciplina. Esta
avaliação foi realizada na mesma data para os três grupos e versou sobre o mesmo
conteúdo.
Com base no planejamento desta pesquisa experimental, tem-se como variáveis
independentes os tratamentos que foram aplicados durante o processo de
intervenção: aula convencional de GD, aula com o uso da ferramenta operando em
modo não estéreo, aula com o uso da ferramenta operando em modo estéreo. As
principais variáveis dependentes controladas na pesquisa foram o desempenho
dos indivíduos nos testes de visualização espacial (pré e pós-teste) e na avaliação
convencional de GD.

5.2 Amostragem

Define-se por amostragem o processo de seleção dos indivíduos que participarão do
estudo experimental. Além da seleção dos indivíduos, um fator de grande
importância a ser considerado refere-se ao tamanho da amostra. Em geral, o
pesquisador não possui garantia de que a amostra selecionada é perfeitamente
representativa da população. No entanto, sabe-se que quando a amostra é
selecionada aleatoriamente e que esta possui um tamanho suficiente, as possíveis
diferenças são relativamente insignificantes.
Com base na aceitação, a princípio, da hipótese de normalidade da distribuição dos
dados, é possível estimar uma precisão (e0) para o cálculo do tamanho ideal da
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amostra necessária para a validação das hipóteses. A partir de um estimador, temse que:
2

n

z

/2

e0

, onde:

n = tamanho da amostra;

z

/2

= valor da distribuição Normal para o intervalo de confiança desejado;

σ= desvio-padrão da variável estudada;
e0 = precisão.
A partir de um intervalo de confiança de 95% (α = 0,05) e o desvio-padrão calculado
da amostra (σ = 4,27) a partir do levantamento do perfil dos participantes (Apêndice
F - Estudo de Caso 3), a Tabela 1 apresenta o tamanho da amostra (n) para alguns
valores de precisão (e0).
Tabela 1 – Cálculo do tamanho da amostra.
e0

N

1
2
3
4
…

70,04
17,51
7,78
4,37
…

A partir dos valores apresentados na Tabela 1, pode-se observar que para um n =
45, a precisão estimada seria aproximadamente de 1,24. Este valor indica que, com
um intervalo de confiança de 95%, poderão ser detectadas diferenças maiores ou
iguais a 1,24 na pontuação dos participantes do pós-teste. Este valor, considerado
uma melhora modesta no desempenho de alunos com baixo nível de HVE, é
adequado para a averiguação da evolução no desenvolvimento da habilidade
espacial dos participantes.
Considerando que cada turma de ingressantes nos cursos de Engenharia da EPUSP
é formada, em sua maioria, por 45 alunos, acredita-se que as três turmas
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selecionadas no estudo apresentam um tamanho adequado para a análise dos
resultados obtidos.

5.3 Validade Interna e Externa do Estudo

As possibilidades de explicação dos resultados de um estudo usualmente estão
associadas às “ameaças” à sua validade interna e externa. É tarefa do pesquisador
levantar as variáveis que podem constituir uma ameaça à validação dos resultados,
prevenindo-as, na tentativa de minimizar seus efeitos. Algumas das ameaças mais
comuns à validade interna de um estudo são (CAMPBELL, 1969; CAMPBELL;
STANLEY, 1979): seleção; história; maturação; repetição do teste; instrumentação;
regressão à media; mortalidade experimental; interação seleção-maturação e viés do
experimentador. Já a validade externa está associada ao grau de como as
conclusões do estudo podem ser generalizadas para outras situações com outros
indivíduos, ou seja, estendidas para além da amostra analisada.

5.3.1 Ameaça Seleção

Inicialmente, a seleção de indivíduos para um estudo pode resultar na formação de
grupos com características e comportamentos diferentes, alguns aprendidos e outros
inerentes. Variáveis como gênero, idade, cor, inteligência, coordenação, nível sócioeconômico, dentre outras, caso não sejam controladas adequadamente, podem
influenciar o resultado do estudo. Tendo em vista que o processo de formação das
turmas utilizadas na pesquisa experimental não considerou variáveis de caráter
pessoal, sendo adotado apenas um critério aleatório para a formação das turmas,
pode-se afirmar que os grupos são homogêneos em relação a esses atributos, com
exceção dos alunos veteranos que possivelmente poderiam ser alocados em alguma
turma preferencial. Esse fato foi observado como prevenção à seleção de uma turma
composta, em sua maioria, por essa categoria de alunos.
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Por outro lado, podem existir variáveis externas importantes, as quais devem ser
controladas. No contexto desta pesquisa, variáveis como grande área de ingresso,
professor da turma, dia da semana e horário da aula em que o tratamento seria
aplicado, possivelmente poderiam interferir nos resultados encontrados.
Como as três turmas selecionadas possuem alunos ingressantes de todas as
grandes áreas, com cursos que apresentam níveis de concorrência distintos,
considera-se que a amostra selecionada é representativa da população. Outro ponto
importante observado consistiu na verificação de uma possível correlação entre o
desempenho dos alunos na disciplina e o dia da semana e horário em que esta é
ministrada. Essa análise não detectou qualquer correlação significativa entre essas
variáveis, embora as turmas apresentem desempenho médio diferentes.

5.3.2 Ameaça Viés do Experimentador

Em relação ao professor, este foi selecionado de acordo com as turmas em que foi
alocado, garantindo-se que um único professor seja o responsável pela aplicação do
processo de intervenção dos três grupos (controle, teste-mono e teste-estéreo). Esta
medida previne a ameaça viés do experimentador, que pode ser verificada quando
diferentes indivíduos são alocados para implementar diferentes métodos de
tratamento, e estes indivíduos diferem em seu modo de atuação e habilidades para
implementar os diferentes métodos. Além disso, esta ameaça pode ocorrer quando
um dos indivíduos possui uma preferência por determinado método. Esta
preferência, isolada do próprio método em si, pode proporcionar um desempenho
superior nos grupos tratados.
Sabe-se que mesmo com a atuação de um único professor, esta ameaça não pode
ser totalmente controlada, já que este também pode ter algum tipo de preferência
por um dos métodos. Na tentativa de controlar esta ameaça, pensou-se em
introduzir mais 3 turmas no estudo, alocando-as para outro professor. Porém, isto
também poderia refletir em possíveis interferências, pois o segundo também poderia
apresentar a mesma preferência do primeiro. Outro aspecto refere-se ao simples
fato do professor escolhido possivelmente não apresentar a habilidade esperada em
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relação ao uso do sistema, o que certamente afetaria os resultados obtidos. Dessa
forma, nesta pesquisa experimental, optou-se por alocar um único docente
responsável pelo processo de intervenção, o qual já apresenta experiência em
sistemas de RV e ensino de geometria.
Além do professor, a atuação do responsável pela coleta dos dados constitui-se em
um ponto fundamental. Como forma de minimizar a ocorrência desse efeito e
melhorar a validade externa do estudo, recomenda-se o menor número possível de
coletores, na tentativa de diminuir a ocorrência de comportamentos diferentes.
Assim, no estudo proposto, o autor desta pesquisa foi o único responsável pela
coleta dos dados e adotou o mesmo procedimento de aplicação do pré e pós-teste
para todos os grupos.

5.3.3 Ameaça História

Durante o processo de intervenção, os indivíduos pertencentes a um ou mais grupos
estudados podem ser expostos a algumas experiências ou acontecimentos
inesperados, alheios ao tratamento empregado, mas que podem influenciar o
resultado observado. Mesmo que o pesquisador não tenha certeza de tal fato, deve
estar atento a tais influências durante o estudo. Na pesquisa proposta, esperava-se
que os estudantes não teriam contato com outras atividades capazes de
desenvolver sua HVE, além das atividades do próprio curso de GD, no período das
quatro semanas a que foram expostos à nova ferramenta desenvolvida. De qualquer
modo, o autor da pesquisa e o professor responsável pelos tratamentos ficaram
atentos em relação à identificação de qualquer evento de caráter significativo neste
período.

5.3.4 Ameaça Maturação

Como os tratamentos se estenderam por apenas quatro semanas e, apesar dos
indivíduos da pesquisa experimental proposta serem relativamente jovens, a
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duração do processo de intervenção certamente não influenciou a análise do
resultado final, já que nenhuma mudança significativa no estágio atual de
maturidade dos participantes ocorreu nesse curto período.

5.3.5 Ameaça Repetição do Teste

Este tipo de ameaça caracteriza-se pelo próprio instrumento do estudo ser o
responsável por influenciar o resultado, ou seja, quando o instrumento é aplicado
uma segunda vez, independente do tratamento, os indivíduos tendem a apresentar
um melhor desempenho.
Nesta pesquisa, esta ameaça não foi controlada. No entanto, como todos os grupos
foram expostos a tratamentos diferentes, a priori, presume-se que as possíveis
melhoras

observadas

também

aconteceram

no

grupo

de

controle

(aula

convencional), embora talvez menos significativas, já que todos os grupos fizeram o
teste pela segunda vez. Espera-se que a comparação de todos os tratamentos
empregados no estudo com o grupo de controle permita isolar o ganho obtido pelos
mesmos, e que estes não sejam resultado da repetição do teste de visualização
espacial.

5.3.6 Ameaça Social Desmotivação Ressentida e Rivalidade Compensatória

A visão e seriedade dos indivíduos participantes do estudo, ou seja, o grau de
comprometimento dos mesmos e suas respectivas participações na pesquisa
experimental também podem influenciar o resultado, caso os membros do grupo de
controle não recebam qualquer tratamento, uma vez que estes podem se sentir
desmotivados

e

inferiorizados

em

relação

ao

grupo

experimental.

Conseqüentemente, seu desempenho pode ser inferior aos demais grupos,
transmitindo a falsa idéia de que o melhor desempenho do grupo experimental pode
ser atribuído ao tratamento aplicado. Em contrapartida, os indivíduos do grupo de
controle podem sentir-se enciumados por não receberem nenhum tipo de tratamento
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e, ao invés de se sentirem desmotivados, estes começam a competir com os
indivíduos do grupo experimental na tentativa de mostrar que são “tão bons quanto”,
apresentando um comportamento diferente do habitual. Por sua vez, os indivíduos
do grupo experimental podem apresentar melhor desempenho por acharem que
receberam algum tipo especial de tratamento, caso descubram a natureza do estudo
durante o processo de intervenção.
Visando a diminuição dessas ameaças, caso o professor seja questionado, os
indivíduos do grupo de controle poderão ser informados sobre a experimentação dos
novos recursos e que eles também serão expostos ao novo material no momento
oportuno. O importante é que os indivíduos da amostra selecionada não sejam
comunicados sobre a expectativa real do autor do estudo durante o processo de
intervenção dos tratamentos.

5.3.7 Ameaça Regressão à Média

Mais um fator importante a ser previsto e tratado corretamente está associado a
mudanças que ocorrem em grupos com desempenho extremamente baixo ou alto no
pré-teste. Em geral, qualquer grupo que apresente baixo desempenho antes de um
processo de intervenção provavelmente obterá melhores resultados no pós-teste,
independente da intervenção aplicada, e sua pontuação tende a se aproximar da
média da segunda medida. O inverso pode acontecer em relação a grupos que
apresentem alto desempenho antes da intervenção.
Para prevenir a ocorrência desta ameaça, os grupos de controle, teste-mono e testeestéreo foram subdivididos, após o pré-teste, em 3 subgrupos cada (baixa,
intermediária e alta HVE), e o desempenho destes foram comparados, com o
objetivo de isolar os ganhos obtidos com os tratamentos em cada subgrupo.
Considerando que indivíduos que já apresentavam sua HVE desenvolvida no préteste não poderiam melhorar significativamente seus resultados, a análise dos
subgrupos permitiu isolar esses possíveis extremos, bem como indicar se os
subgrupos baixa e intermediária HVE obtiveram melhoria no desempenho, ainda
mais por se constituírem no objetivo principal desta tese.
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5.3.8 Ameaça Mortalidade Experimental

De

todas

as

possíveis

ameaças

normalmente

detectadas

em

pesquisas

experimentais, a mortalidade experimental pode ser destacada como uma das mais
difíceis de serem controladas, pois durante a aplicação do tratamento na amostra, é
comum que alguns participantes abandonem o experimento pelos mais variados
motivos. No entanto, em estudos de comparação entre grupos, observa-se que a
perda de indivíduos provavelmente não representa uma grande ameaça à validação
dos resultados, caso ela aconteça em todos os grupos comparados. Partindo desse
pressuposto, o que deve ser garantido é que a situação responsável pela
mortalidade esteja presente em todos os grupos ou então, caso ela aconteça, que o
pesquisador saiba controlar sua possível influência no resultado do estudo.
Como o tratamento (ferramenta desenvolvida) foi aplicado em sala de aula e
vinculado ao conteúdo didático ministrado, esta medida garantiu a participação da
maioria dos alunos durante todo o processo de intervenção, já que o fator “presença”
se constitui em um dos critérios de aprovação dos estudantes na disciplina. Os
dados referentes à presença foram utilizados para o tratamento adequado desta
ameaça, com a exclusão dos alunos desistentes do pré-teste de todos os grupos em
que aconteceram desistências, antes de realizar as comparações propostas após a
aplicação dos tratamentos.
Finalmente, em se tratando do pré e pós-teste, a pesquisa em questão envolveu a
aplicação do teste TVZ, com duração reduzida de tempo. A escolha do teste pode
ser justificada pela dificuldade atribuída às questões do mesmo e pelo elevado
processamento cognitivo exigido do participante. A redução do tempo está
associada ao efeito de saturação observado em um experimento anterior (Apêndice
F – Estudo de Caso 1), e com o bom desempenho dos alunos. Diante disso, na
tentativa de evitar novamente a ocorrência da saturação no experimento final,
tornou-se necessário aumentar a dificuldade do instrumento, reduzindo seu tempo
de execução. Essa medida provavelmente reduziu também a ocorrência de fadiga
dos estudantes da amostra durante a aplicação do teste. A análise dos dados
obtidos no levantamento do perfil (Apêndice F – Estudo de Caso 3) não detectou a
ocorrência de efeitos de saturação na amostra analisada, portanto, acredita-se que
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este mesmo comportamento será verificado na amostra selecionada. A redução do
tempo de 25 para 20 minutos se apresentou como um bom índice de ajuste para
essa finalidade.
A Tabela 2 apresenta um resumo das ameaças detectadas nesta pesquisa
experimental, bem como suas respectivas medidas de prevenção e/ou controle.
Tabela 2 – Resumo das ameaças.
Ameaça

Problema

Seleção

Formação de grupos com
características diferentes

Viés do
Experimentador

Comportamento diferenciado para
implementar diferentes tratamentos

História

Exposição a fatos inesperados,
alheios ao tratamento

Maturação
Repetição do
Teste

Mudanças significativas na
maturidade dos participantes
Instrumento é o responsável pela
influência nos resultados

Desmotivação
Ressentida e
Rivalidade
Compensatória

Grau de comprometimento,
desmotivação e rivalidade entre os
grupos

Regressão à Média

Desempenho tende à média da
segunda medida

Mortalidade
Experimental

Perda de indivíduos durante o
processo de intervenção

Prevenção/Controle
- critério aleatório para formação das
turmas
- turmas compostas por alunos
ingressantes (não veteranos) de
todas as grandes áreas
- único professor responsável pelos
tratamentos
- único responsável pela coleta dos
dados
- identificação de eventos de caráter
significativo durante o processo de
intervenção
- curta duração do processo de
intervenção: quatro semanas
- não controlada
- grupo de controle informado sobre
a experimentação dos novos
recursos
- desconhecimento da expectativa
real do autor do estudo
- divisão dos grupos em 3
subgrupos
- comparação dos desempenhos
para isolar os ganhos obtidos em
cada subgrupo
- tratamento vinculado ao conteúdo
didático ministrado em sala de aula
- exclusão dos desistentes do préteste de todos os grupos

5.4 Análise Estatística

A pesquisa experimental relata a experiência de avaliação do desempenho dos
estudantes no teste de visualização espacial (TVZ) adotado como instrumento de
mensuração da HVE. O estudo apresenta uma comparação dos resultados obtidos
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antes e após os alunos freqüentarem as aulas de Geometria Descritiva do curso de
Geometria Gráfica para Engenharia da EPUSP em 2009.
Assim, cinco hipóteses foram testadas com base nos dados coletados no pré-teste:
(1) os desempenhos dos três grupos apresentam comportamento homogêneo no
TVZ; (2) os subgrupos correspondentes de cada grupo apresentam comportamento
homogêneo no TVZ; (3) os subgrupos constituintes de cada grupo são heterogêneos
entre si em relação ao TVZ; (4) o desempenho dos três grupos apresentam
comportamento homogêneo em relação à nota obtida na avaliação de Desenho
Geométrico (tópico ministrado antes das aulas de GD); (5) o desempenho do
estudante ingressante tem correlação com a nota obtida na avaliação de DG.
Após a aplicação do pós-teste, nove hipóteses foram testadas: (6) o desempenho
dos participantes é influenciado pelo gênero; (7) o curso tradicional de GD promoveu
um aumento da HVE dos estudantes do grupo de controle; (8) a ferramenta
interativa promoveu um aumento da HVE dos estudantes do grupo teste-mono; (9) a
estereoscopia promoveu um aumento da HVE dos estudantes do grupo testeestéreo; (10) a ferramenta interativa proporciona um ganho maior se comparada à
aula convencional; (11) a estereoscopia proporciona um ganho maior se comparada
à aula convencional; (12) a estereoscopia proporciona um ganho maior se
comparada à ferramenta interativa; (13) o desempenho dos três grupos apresentam
comportamento homogêneo em relação à nota obtida na avaliação de Geometria
Descritiva; (14) o desempenho do estudante após os tratamentos tem correlação
com a nota obtida na avaliação de GD.

5.4.1 Análise dos Dados

No estudo, foi utilizado o programa SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) versão 12.0 (SPSS, 2002) para o armazenamento e análise dos dados
coletados, estabelecendo-se as análises descritivas e inferenciais pertinentes ao
estudo. As análises que foram realizadas são:


Descritivas: freqüência, média, desvio-padrão, mínimo e máximo;
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Avaliação da aderência das variáveis à distribuição normal: o teste de
Kolmogorov-Smirnov (KS) foi utilizado para testar a hipótese de normalidade na
distribuição. Valores de p-valor maiores que 0,05 indicam que a variável tem
adesão à distribuição normal (COSTA NETO, 1977);



Comparação

de

médias

entre

grupos:

a

comparação

foi

realizada

considerando a adesão das variáveis à distribuição normal. Assim, se a variável
apresentar adesão à distribuição normal:
o Teste t de Student: para comparar dois grupos pareados.
o Teste Análise de Variância – ANOVA: para comparar mais que dois
grupos independentes. Para grupos não homogêneos, foi utilizado o
Teste de Welch.
Se a variável não apresentar adesão à distribuição normal:
o Teste de Wilcoxon: para comparar dois grupos pareados.
o Teste de Mann-Whitney: para comparar dois grupos independentes.
o Teste de Kruskall-Wallis: para comparar mais que dois grupos
independentes.


Correlação entre variáveis: foi utilizada para estudar a magnitude da correlação
entre duas variáveis quantitativas. Se a variável tem distribuição normal, foi
calculado o coeficiente de correlação de Pearson. Porém, se não tem adesão à
normal, foi utilizado o coeficiente de correlação Spearman. A magnitude das
correlações foi classificada em (LEVIN; FOX, 2004):
o Fraca: < 0,3;
o Moderada: 0,3 a 0,59;
o Forte: 0,6 a 0,9;
o Perfeita: 1,0.



Classificação: a técnica multivariada TwoStep Cluster foi utilizada para
identificar e classificar os grupos constituintes da pesquisa experimental em três
subgrupos cada.
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Os resultados serão considerados estatisticamente significantes se p-valor < 0,05,
com intervalo de confiança de 95%.

5.4.2 Materiais e Procedimentos

O teste TVZ foi utilizado para a mensuração da HVE dos participantes. Conforme
mencionado na seção 5.3.8, o tempo de aplicação foi de 20 minutos. O pré-teste foi
aplicado aos alunos na semana antecedente à primeira aula do curso de GD. Os
procedimentos e as instruções necessárias para a aplicação do teste foram os
mesmos executados nos estudos de caso, com exceção de que nesta pesquisa
experimental foi adotado o formato tradicional (papel), ao invés do eletrônico
(Apêndice F). Tal fato está associado à ausência de computadores nas salas de
aula no período em que esta pesquisa foi realizada, como mostra a Figura 46.

Figura 46 – Aplicação do pré-teste.
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6 RESULTADOS EXPERIMENTAIS

6.1 Conteúdo do Curso

A Tabela 3 apresenta o conteúdo abordado no curso de Geometria Descritiva da
disciplina de Geometria Gráfica para Engenharia ministrado aos alunos do primeiro
ano, no primeiro semestre de 2009 na EPUSP. O curso trata da representação e
solução

de

problemas

tridimensionais,

porém

representados

em

suporte

bidimensional. Na tentativa de compreensão do material apresentado e na solução
dos exercícios solicitados, os estudantes têm a oportunidade de exercitar essa
capacidade, incrementando seu nível mental de visualização espacial.
Tabela 3 – Conteúdo do curso de Geometria Descritiva.
Aula
01
02
03
04

Tema
Introdução, Pontos e Retas
Planos
Métodos - Mudança de Plano de Projeção
Exercícios

6.2 Descrição da Amostra

Inicialmente, a amostra do pré-teste foi composta por 114 estudantes (95 homens e
19 mulheres) distribuídos em três turmas, que correspondem aos três grupos
constituintes da pesquisa experimental.
Além da necessidade de se compor uma amostra constituída por alunos que
participaram de ambos os testes (pré e pós), outro critério utilizado para a
composição da amostra considerou uma importante variável relacionada às
atividades em sala de aula: a presença. Um dos critérios para aprovação na
disciplina considera que o estudante possua, no mínimo, 70% de freqüência nas
aulas. Assim, tal índice foi considerado para a formação da amostra. Como o curso
de GD ministrado compreendeu um total de quatro aulas, estudantes com freqüência
inferior a três aulas foram eliminados da amostra. Com base nesse critério, 2
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participantes foram excluídos do experimento (grupo de controle e grupo testeestéreo). Em relação à participação em ambos os testes (pré e pós), a mortalidade
experimental foi verificada em todos os grupos: controle (5 alunos), teste-mono (12
alunos) e teste-estéreo (4 alunos).
Por fim, a amostra analisada foi composta por 91 estudantes (75 homens e 16
mulheres). A Tabela 4 apresenta a divisão dos participantes do estudo nas três
turmas (grupos). A idade média dos estudantes é 18 anos. É importante ressaltar
que o tamanho da amostra corresponde somente aos estudantes que participaram
de ambos os testes (pré e pós).
Tabela 4 – Tamanho dos grupos pré e pós-teste.

Grupos

TVZ
Mulheres

Homens

Total

4
7
5

27
22
26

31
29
31

Controle
Teste-Mono
Teste-Estéreo

6.3 Resultados Experimentais

6.3.1 Avaliação Quantitativa

Os Gráficos 1, 2 e 3 ilustram os desempenhos dos grupos no TVZ na avaliação
realizada em março (pré-teste) e maio (pós-teste) de 2009. O eixo horizontal
corresponde ao intervalo de pontuação.

Porcentagem dos participantes
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Gráfico 1 – Pontuação do grupo de controle no TVZ (pré e pós-teste).
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Gráfico 2 – Pontuação do grupo teste-mono no TVZ (pré e pós-teste).
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Gráfico 3 – Pontuação do grupo teste-estéreo no TVZ (pré e pós-teste).
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Para o teste das hipóteses formuladas no pré e pós-teste fez-se necessário analisar
o comportamento da variável aleatória dependente “pontuação no TVZ”, em
diferentes contextos. Para isso, foi utilizado o teste KS com o objetivo de verificar se
os dados apresentam aderência à distribuição de probabilidade normal. A Tabela 5
apresenta os resumos estatísticos segundo os grupos.
Tabela 5 – Resumo estatístico segundo os grupos.

Controle

TesteMono

TesteEstéreo

TVZ (pré)

TVZ (pós)

Ganho

Intervalo potencial

0-18

0-18

-18 a 18

Intervalo obtido

1-18

1-18

-4 a 10

Pontuação média (N*)

7,77 (31)

11,16 (31)

3,39 (31)

Desvio padrão

4,93

5,76

3,42

KS (p-valor)**

1,05 (0,220)

0,85 (0,454)

0,52 (0,950)

Intervalo potencial

0-18

0-18

-18 a 18

Intervalo obtido

0-18

2-18

-3 a 11

Pontuação Média (N*)

8,31 (29)

12,28 (29)

3,97 (29)

Desvio padrão

5,25

6,02

3,98

KS (p-valor)**

0,43 (0,991)

1,43 (0,033)

0,794 (0,554)

Intervalo potencial

0-18

0-18

-18 a 18

Intervalo obtido

0-18

0-18

-6 a 9

Pontuação Média (N*)

6,68 (31)

10,48 (31)

3,81 (31)

Desvio padrão

5,04

5,59

3,67

0,81 (0,519)

0,68 (0,744)

0,684 (0,738)

KS (p-valor)**
Nota: * N = Tamanho da amostra

** Teste KS

A partir dos dados apresentados na tabela anterior, nota-se que a variável apresenta
o mesmo comportamento, com aderência à distribuição de probabilidade normal
para os três grupos no pré e pós-teste, com exceção do grupo teste-mono (pósteste). Em relação ao ganho médio, a variável apresenta adesão à normal para os
três grupos.

6.3.1.1 Pré-Teste

Com o objetivo de verificar se as variâncias das pontuações dos estudantes são
homogêneas para os três grupos analisados, foi aplicado o teste de Levene (Tabela
6). O resultado mostra que o teste não alcançou um nível significativo, podendo-se
assumir que as variâncias dos grupos são homogêneas. A partir de p = 0,447 da
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análise de variância (Tabela 7), nota-se que não há diferença significativa entre as
médias dos grupos. Assim, de acordo com os dados apresentados, conclui-se que
os grupos apresentam comportamento homogêneo e a hipótese nula 1 não pode ser
rejeitada.
Tabela 6 – Teste de homogeneidade de variância dos grupos.

TVZ

Levene
0,071

df 2
88

df 1
2

p-valor
0,931

Tabela 7 – Análise de variância dos grupos.

TVZ

Fonte da
Variação
Entre os
experimentos
Dentro dos
experimentos
Total

SQ

Gl

MQ

F

p-valor

41,885

2

20,943

0,813

0,447

2266,400

88

25,755

2308,286

90

Nota: *Teste ANOVA

Diante da necessidade de se prevenir a ocorrência da ameaça regressão à média
(seção 5.3.7), os grupos de controle, teste-mono e teste-estéreo foram subdivididos,
após o pré-teste, em três subgrupos cada (baixa, intermediária e alta HVE). Para a
definição dos agrupamentos foi utilizada a variável aleatória dependente “pontuação
no TVZ”, além da indicação do número desejado de subgrupos resultantes do
processo de agrupamento. De acordo com o procedimento, foram constituídos 3
subgrupos, identificados como:


Subgrupo 1 - Baixa HVE: pontuação dos participantes variando de 0 a 6 pontos;



Subgrupo 2 – Intermediária HVE: pontuação variando de 7 a 12 pontos;



Subgrupo 3 – Alta HVE: pontuação variando de 13 a 18 pontos.

A Tabela 8 apresenta a distribuição dos subgrupos. A distribuição dos subgrupos,
com base nos grupos, e seus resumos estatísticos podem ser observados na Tabela
9. A partir dos dados apresentados na Tabela 9, nota-se que a variável apresenta
aderência à distribuição de probabilidade normal em todos os subgrupos. Com o
objetivo de verificar se o processo de agrupamento produziu os correspondentes
subgrupos, de cada grupo, com variâncias de pontuações homogêneas, foi aplicado
o teste de Levene (Tabela 10). O resultado mostra que o teste não alcançou um
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nível significativo, podendo-se assumir que as variâncias dos correspondentes
subgrupos são homogêneas.
Tabela 8 – Distribuição dos subgrupos após o pré-teste.

Subgrupo

n

% Total

Média

dp

1 – Baixa HVE

46

50,5%

3,46

1,90

2 – Intermediária HVE
3 – Alta HVE
Total

27
18
91

29,7%
19,8%
100,0%

9,22
15,61
7,57

1,78
1,65
5,06

Nota: *TwoStep Cluster

Tabela 9 – Resumo estatístico segundo os subgrupos.
Grupo

Subgrupo
Baixa HVE

Controle

Intermediária
HVE

Alta HVE

Baixa HVE

Teste-Mono

Intermediária
HVE

Alta HVE

Baixa HVE

TesteEstéreo

Intermediária
HVE

Alta HVE
Nota:* N = Tamanho da amostra

TVZ
Pont. média (N*)

4,06 (17)

Desvio padrão

1,67

KS (p-valor)**

0,85 (0,461)

Pont. Média (N*)

9,29 (7)

Desvio padrão

2,05

KS (p-valor)**

0,59 (0,867)

Pont. Média (N*)

15,29 (7)

Desvio padrão

1,6

KS (p-valor)**

0,49 (0,97)

Pont. Média (N*)

3,00 (11)

Desvio padrão

2,19

KS (p-valor)**

0,6 (0,855)

Pont. Média (N*)

9,09 (11)

Desvio padrão

1,86

KS (p-valor)**

0,58 (0,89)

Pont. Média (N*)

15,43 (7)

Desvio padrão

1,71

KS (p-valor)**

0,45 (0,988)

Pont. Média (N*)

3,17 (18)

Desvio padrão

1,88

KS (p-valor)**

0,71 (0,692)

Pont. Média (N*)

9,33 (9)

Desvio padrão

1,65

KS (p-valor)**

0,73 (0,646)

Pont. Média (N*)

16,50 (4)

Desvio padrão

1,73

KS (p-valor)**

0,72 (0,666)

** Teste KS

Com base nos dados apresentados em relação à análise de variância (Tabela 11),
nota-se que não há diferença significativa entre as médias dos subgrupos. Assim,
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correspondentes

subgrupos

apresentam

comportamento

homogêneo e a hipótese nula 2 não pode ser rejeitada.
Tabela 10 – Teste de homogeneidade de variância dos subgrupos.
Subgrupo
Baixa HVE
Intermediária HVE
Alta HVE

Levene
0,485
0,467
0,053

df 1
2
2
2

df 2
43
24
15

p-valor
0,619
0,633
0,949

Tabela 11 – Análise de variância dos subgrupos.
Subgrupo

Baixa HVE

Intermediária
HVE

Alta HVE

Fonte da
Variação
Entre os
experimentos
Dentro dos
experimentos
Total
Entre os
experimentos
Dentro dos
experimentos
Total
Entre os
experimentos
Dentro dos
experimentos
Total

SQ

Gl

MQ

F

p-valor

9,972

2

4,986

1,397

0,258

153,441

43

3,568

163,413

45

0,329

2

0,165

0,048

0,953

82,338

24

3,431

82,667

26

4,135

2

2,067

0,736

0,496

42,143

15

2,810

46,278

17

Nota: *Teste ANOVA

Finalmente, para analisar se os subgrupos pertencentes a cada grupo são
heterogêneos entre si, foi aplicado um teste mais robusto como uma alternativa ao
ANOVA (SCHNEIDER; PENFIELD, 1997), o teste de Welch (Tabela 12).
Tabela 12 – Análise de variância dos grupos com base nos subgrupos.
Grupos
Controle
Teste-Mono
Teste-Estéreo

Welch
114,168
86,456
98,425

df 1
2
2
2

df 2
12,119
16,024
8,446

p-valor
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001

A partir de p < 000,1 da análise de variância (Tabela 12), nota-se que há diferença
significativa entre as médias dos subgrupos. Assim, uma comparação múltipla foi
conduzida via Método de Scheffé (Tabela 13).
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Tabela 13 – Comparação múltipla da variância com base nos subgrupos.
Subgrupo
(I)

Grupo

Subgrupo
(J)

Intermediária
Alta
Baixa
Intermediária
Alta
Baixa
Alta
Intermediária
Intermediária
Baixa
Alta
Baixa
Intermediária
Alta
Baixa
Alta
Intermediária
Intermediária
Baixa
Alta
Baixa
Intermediária
Alta
Baixa
Alta
Intermediária
Baixa

Controle

TesteMono

TesteEstéreo

Diferença de
Média (I – J)

dp

p-valor

-5,227
-11,227
5,227
-6,000
11,227
6,000
-6,091
-12,429
6,091
-6,338
12,429
6,338
-6,167
-13,333
6,167
-7,167
13,333
7,167

0,786
0,786
0,786
0,936
0,786
0,936
0,839
0,951
0,839
0,951
0,951
0,951
0,738
0,999
0,738
1,086
0,999
1,086

p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001

Intervalo de confiança
(95%)
Lim. Inf.
Lim. Sup.
-7,26
-3,19
-13,26
-9,19
3,19
7,26
-8,42
-3,58
9,19
13,26
3,58
8,42
-8,27
-3,91
-14,90
-9,96
3,91
8,27
-8,81
-3,87
9,96
14,90
3,87
8,81
-8,07
-4,26
-15,92
-10,75
4,26
8,07
-9,97
-4,36
10,75
15,92
4,36
9,97

Nota: * Método de Scheffé

De acordo com os dados da Tabela 13, conclui-se que o desempenho dos
subgrupos que constituem cada grupo é heterogêneo e a hipótese nula 3 não pode
ser rejeitada.
Para o teste da hipótese nula 4 fez-se necessário analisar o comportamento da
variável aleatória dependente “desempenho na avaliação de Desenho Geométrico”.
Vale destacar que essa avaliação se constitui na prova regular do curso sobre o
tema. Para isso, foi utilizado o teste KS com o objetivo de verificar se os dados
apresentam aderência à distribuição de probabilidade normal. O Gráfico 4 ilustra o
desempenho dos grupos na avaliação. O eixo horizontal corresponde ao intervalo de
pontuação.
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Gráfico 4 – Desempenho dos grupos na avaliação de Desenho Geométrico.

A Tabela 14 apresenta os resumos estatísticos segundo os grupos.
Tabela 14 – Resumo estatístico segundo os grupos.
Avaliação de DG

Controle

TesteMono

TesteEstéreo

Intervalo potencial

0-10

Intervalo obtido

1,6-9,0

Pontuação média (N*)

5,57 (31)

Desvio padrão

2,01

KS (p-valor)**

0,51 (0,957)

Intervalo potencial

0-10

Intervalo obtido

1,5-9,0

Pontuação Média (N*)

5,94 (29)

Desvio padrão

2,11

KS (p-valor)**

0,59 (0,874)

Intervalo potencial

0-10

Intervalo obtido

2,3-8,0

Pontuação Média (N*)

4,92 (31)

Desvio padrão

1,52

KS (p-valor)**
Nota: * N = Tamanho da amostra

0,62 (0,829)
** Teste KS

A partir dos dados apresentados na tabela anterior, nota-se que a variável apresenta
o mesmo comportamento, com a aderência à distribuição de probabilidade normal
para os três grupos.
Com o objetivo de verificar se as variâncias das pontuações dos estudantes são
homogêneas para os três grupos analisados, foi aplicado o teste de Levene (Tabela
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15). O resultado mostra que o teste não alcançou um nível significativo, podendo-se
assumir que as variâncias dos grupos são homogêneas. A partir de p = 0,116 da
análise de variância (Tabela 16), nota-se que não há diferença significativa entre as
médias dos grupos. Assim, de acordo com os dados apresentados, conclui-se que
os grupos apresentam comportamento homogêneo e a hipótese nula 4 não pode ser
rejeitada.
Tabela 15 – Teste de homogeneidade de variância dos grupos com base na avaliação de DG.

Avaliação
de DG

Levene

df 1

df 2

p-valor

1,055

2

88

0,353

Tabela 16 – Análise de variância dos grupos com base na avaliação de DG.

Avaliação
de DG

Fonte da
Variação
Entre os
experimentos
Dentro dos
experimentos
Total

SQ

Gl

MQ

F

p-valor

15,873

2

7,936

2,203

0,116

316,988

88

3,602

332,861

90

Nota: *Teste ANOVA

Uma possível correlação do desempenho dos participantes no pré-teste com a
avaliação de Desenho Geométrico foi verificada (hipótese nula 5), como mostra a
Tabela 17.
Tabela 17 – Correlação da avaliação de DG e pontuação.
Grupo
Controle
TesteMono
TesteEstéreo

Avaliação de DG
Pontuação no TVZ
Avaliação de DG
Pontuação no TVZ
Avaliação de DG
Pontuação no TVZ

Avaliação de DG
1,000
0,258 (0,161)
1,000
0,130 (0,5)
1,000
-0,192 (0,301)

Pontuação no TVZ
0,258 (0,161)
1,000
0,130 (0,5)
1,000
-0,192 (0,301)
1,000

Nota: * Coeficiente de correlação de Pearson (p-valor)

Com base nos dados apresentados na tabela anterior, não foi encontrada qualquer
correlação significativa entre a pontuação dos participantes no TVZ e a avaliação de
Desenho Geométrico. Assim, a hipótese nula 5 é rejeitada.
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6.3.1.2 Pós-Teste

A primeira hipótese nula do pós-teste refere-se a uma possível diferença significativa
do desempenho dos participantes com base no gênero. A Tabela 18 apresenta as
estatísticas das amostras segundo esta variável.
Tabela 18 – Resumo estatístico segundo os grupos, com base no gênero.
Grupo

Subgrupo
Pont. média (N*)
Mulheres

Controle
Homens

Mulheres
Teste-Mono
Homens

Mulheres
TesteEstéreo
Homens

TVZ (pré)

TVZ (pós)

3,75 (4)

4,50 (4)

Desvio padrão

2,21

5,68

KS (p-valor)**

0,42 (0,840)

0,99 (0,481)

Pont. Média (N*)

8,37 (27)

12,15 (27)

Desvio padrão

4,97

5,17

KS (p-valor)**

0,85 (0,93)

0,45 (0,353)

Pont. Média (N*)

12,43 (7)

16,43 (7)

Desvio padrão

5,74

2,69

KS (p-valor)**

0,51 (1,148)

0,95 (0,143)

Pont. Média (N*)

7,00 (22)

10,95 (22)

Desvio padrão

4,46

6,22

KS (p-valor)**

0,43 (1,142)

0,99 (0,147)

Pont. Média (N*)

1,8 (5)

4,4 (5)

Desvio padrão

1,30

4,50

KS (p-valor)**

0,49 (0,750)

0,96 (0,627)

Pont. Média (N*)

7,62 (26)

11,65 (26)

Desvio padrão

4,95

5,05

KS (p-valor)**

0,65 (0,716)

0,79 (0,685)

Nota:* N = Tamanho da amostra

** Teste KS

A partir dos dados apresentados na tabela, nota-se que o desempenho dos
participantes, segundo o gênero, apresenta adesão à distribuição normal em todos
os grupos, antes e após o curso de Geometria Gráfica.
A análise dos dados da Tabela 18 mostra também que a HVE se apresenta de forma
distinta nos três grupos, para cada um dos gêneros, como é ilustrado nos Gráficos 5,
6, 7, 8, 9 e 10.
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Gráfico 5 – Diferenças de gênero no grupo de controle (pré-teste).
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Gráfico 6 – Diferenças de gênero no grupo de controle (pós-teste).
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Gráfico 7 – Diferenças de gênero no grupo teste-mono (pré-teste).
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Gráfico 8 – Diferenças de gênero no grupo teste-mono (pós-teste).
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Gráfico 9 – Diferenças de gênero no grupo teste-estéreo (pré-teste).
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Gráfico 10 – Diferenças de gênero no grupo teste-estéreo (pós-teste).

Para o teste da hipótese nula 6, foram analisados os dados apresentados na Tabela
19. De acordo com os dados apresentados, pode-se concluir que a hipótese nula 6
pode ser rejeitada somente no pré-teste do grupo de controle e, por isso, conclui-se
que o gênero influencia o desempenho dos participantes, com melhor desempenho
para os homens dos grupos de controle e teste-estéreo, mesmo após o curso. A
análise dos dados permitiu a observação de um resultado interessante no grupo
teste-mono. Ao contrário do que se esperava, as mulheres deste grupo
apresentaram desempenho superior ao masculino no pré e pós-teste. Isso se deve
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ao excelente desempenho feminino já no pré-teste, com média superior ao pós-teste
masculino dos três subgrupos.
Tabela 19 – Comparação do desempenho pelo gênero.

Controle
TesteMono
TesteEstéreo

Feminino
(pré-teste)
Média dp

Feminino
(pós-teste)
Média dp

Masculino
(pré-teste)
Média
dp

3,75

2,21

4,50

5,68

8,37

4,97

12,15

5,17

12,43

5,74

16,43

2,69

7,00

4,46

10,95

6,22

1,80

1,30

4,40

4,50

7,62

4,95

11,65

5,05

Nota: * Teste t-student para amostras independentes

Masculino
(pós-teste)
Média
dp

Teste*
(pré)
(p-valor)
-1,812
(0,08)
2,620
(0,014)
-2,574
(0,015)

Teste*
(pós)
(p-valor)
-2,727
(0,011)
2,239
(0,034)
-2,983
(0,006)

dp = desvio padrão

A segunda hipótese nula do pós-teste refere-se a um possível aumento da HVE dos
estudantes do grupo de controle, em decorrência do processo de intervenção (aula
tradicional). O Gráfico 11 ilustra o desempenho do grupo de controle no TVZ na
avaliação realizada em março (pré-teste) e maio (pós-teste) de 2009. O eixo
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Gráfico 11 – Melhora do desempenho do grupo de controle após o curso.

Para o teste da hipótese nula 7, foram analisados os dados apresentados na Tabela
20.
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Tabela 20 – Comparação do desempenho do grupo de controle após o curso.
Controle
(pré-teste)
Média
dp
7,77
4,93

TVZ

Controle
(pós-teste)
Média
dp
11,16
5,76

Nota: *Teste t-student para amostras pareadas

Teste* (p-valor)
-5,511 (p < 0,001)
dp = desvio padrão

De acordo com os dados apresentados, pode-se concluir que a hipótese nula 7 não
pode ser rejeitada, e por isso, conclui-se que o curso tradicional de GD promoveu
um aumento da HVE dos estudantes do grupo de controle.
A próxima hipótese testada se refere ao uso da ferramenta interativa na melhora da
HVE dos estudantes do grupo teste-mono. O desempenho deste grupo no pré e pósteste é ilustrado no Gráfico 12. O eixo horizontal corresponde ao intervalo de
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Gráfico 12 – Melhora do desempenho do grupo teste-mono após o curso.

Para o teste da hipótese nula 8, foram analisados os dados apresentados na Tabela
21.
Tabela 21 – Comparação do desempenho do grupo teste-mono após o curso.

TVZ

Teste-mono
(pré-teste)
Média
dp
8,31
5,25

Nota: *Teste de Wilcoxon

Teste-mono
(pós-teste)
Média
dp
12,28
6,02
dp = desvio padrão

Teste* (p-valor)
-3,983 (p < 0,001)
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De acordo com os dados apresentados, pode-se concluir que a hipótese nula 8 não
pode ser rejeitada. Deste modo, conclui-se que a ferramenta interativa promoveu um
aumento da HVE dos estudantes do grupo teste-mono.
Um possível aumento da HVE dos estudantes proporcionado pelo uso da
estereoscopia foi testado pela hipótese nula 9. O desempenho do grupo testeestéreo no pré e pós-teste é ilustrado no Gráfico 13. O eixo horizontal corresponde
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Gráfico 13 – Melhora do desempenho do grupo teste-estéreo após o curso.

Para o teste da hipótese nula 9, foram analisados os dados apresentados na Tabela
22.
Tabela 22 – Comparação do desempenho do grupo teste-estéreo após o curso.

TVZ

Teste-estéreo
(pré-teste)
Média
dp
6,68
5,04

Teste-estéreo
(pós-teste)
Média
dp
10,48
5,59

Nota: *Teste t-student para amostras pareadas

Teste* (p-valor)
-5,769 (p < 0,001)
dp = desvio padrão

Com base nos dados apresentados, conclui-se que a hipótese nula 9 não pode ser
rejeitada. Assim, pode-se concluir que a ferramenta interativa estereoscópica
promoveu um aumento da HVE dos estudantes do grupo teste-estéreo.
A hipótese nula 10 diz respeito às aulas ministradas ao grupo teste-mono
proporcionarem um ganho maior no desenvolvimento da HVE dos estudantes deste
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grupo, se comparados aos do grupo de controle. Nesse sentido, para o teste da
hipótese nula 10, foram analisados os dados apresentados na Tabela 23.
Tabela 23 – Comparação do ganho médio após o curso (controle x teste-mono).

TVZ

Controle
(ganho médio)
Média
dp
3,39
3,42

Teste-mono
(ganho médio)
Média
dp
3,97
3,98

Nota: *Teste t-student para amostras independentes

Teste* (p-valor)
-0,604 (0,548)
dp = desvio padrão

A partir dos dados apresentados, conclui-se que a hipótese nula 10 pode ser
rejeitada.
Para o teste da hipótese nula 11, foram analisados os dados apresentados na
Tabela 24.
Tabela 24 – Comparação do ganho médio após o curso (controle x teste-estéreo).

TVZ

Controle
(ganho médio)
Média
dp
3,39
3,42

Teste-estéreo
(ganho médio)
Média
dp
3,81
3,67

Nota: *Teste t-student para amostras independentes

Teste* (p-valor)
-0,465 (0,644)
dp = desvio padrão

A partir dos dados apresentados, conclui-se que a hipótese nula 11 pode ser
rejeitada.
A hipótese nula 12 foi analisada com base nos dados apresentados na Tabela 25.
Tabela 25 – Comparação do ganho médio após o curso (teste-mono x teste-estéreo).

TVZ

Teste-mono
(ganho médio)
Média
dp
3,97
3,98

Teste-estéreo
(ganho médio)
Média
dp
3,81
3,67

Nota: *Teste t-student para amostras independentes

Teste* (p-valor)
0,161 (0,873)
dp = desvio padrão

A partir dos dados apresentados, pode-se concluir que a hipótese nula 12 pode ser
rejeitada.
A próxima análise teve como objetivo averiguar se os correspondentes subgrupos de
cada grupo apresentam diferenças significativas em relação aos ganhos médios
(Tabela 26). Com base nos dados apresentados conclui-se que não foi detectada
nenhuma diferença significativa em relação à comparação dos ganhos médios dos
correspondentes subgrupos de cada grupo.

Resultados Experimentais

138

Tabela 26 – Comparação do ganho médio com base nos subgrupos de cada grupo.

Subgrupo
Baixa HVE
Intermediária HVE
Alta HVE

Baixa HVE
Intermediária HVE
Alta HVE

Baixa HVE
Intermediária HVE
Alta HVE

Controle
(ganho médio)
Média
dp
3,29
3,72
5,57
1,81
1,43
2,87
Controle
(ganho médio)
Média
dp
3,29
3,72
5,57
1,81
1,43
2,87
Teste-mono
(ganho médio)
Média
dp
3,36
3,35
6,00
4,66
1,71
2,21

Teste-mono
(ganho médio)
Média
dp
3,36
3,35
6,00
4,66
1,71
2,21
Teste-estéreo
(ganho médio)
Média
dp
4,00
3,53
4,44
4,44
1,50
1,73
Teste-estéreo
(ganho médio)
Média
dp
4,00
3,53
4,44
4,44
1,50
1,73

Nota: *Teste t-student para amostras independentes

Teste* (p-valor)
-0,050 (0,960)
-0,230 (0,821)
-0,208 (0,839)
Teste* (p-valor)
-0,576 (0,569)
0,627 (0,541)
-0,045 (0,965)
Teste* (p-valor)
-0,480 (0,635)
0,757 (0,459)
0,165 (0,872)
dp = desvio padrão

Tendo em vista a rejeição das hipóteses 10, 11 e 12, a última análise destas
envolveu a averiguação da transição dos participantes de cada subgrupo (baixa,
intermediária e alta) para os subseqüentes, possivelmente em decorrência dos
tratamentos empregados. Os dados da Tabela 27 mostram a distribuição dos
estudantes nos subgrupos, antes e após os processos de intervenção. Os Gráficos
14, 15 e 16 mostram as transições dos participantes entre os subgrupos.
Tabela 27 – Distribuição dos estudantes nos subgrupos após os tratamentos.
Grupo

Controle

Teste-Mono

TesteEstéreo

Subgrupo

Pré-teste
N (% do total)

Pós-teste
N (% do total)

Baixa HVE

17 (54,8%)

9 (29,0%)

Intermediária HVE

7 (22,6%)

8 (25,8%)

Alta HVE

7 (22,6%)

14 (45,2%)

Baixa HVE

11 (37,9%)

6 (20,7%)

Intermediária HVE

11 (37,9%)

7 (24,1%)

Alta HVE

7 (24,1%)

16 (55,2%)

Baixa HVE

18 (58,1%)

9 (29,0%)

Intermediária HVE

9 (29,0%)

9 (29,0%)

Alta HVE

4 (12,9%)

13 (41,9%)
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Gráfico 14 – Transições dos participantes entre os subgrupos (grupo de controle).

Gráfico 15 – Transições dos participantes entre os subgrupos (grupo teste-mono).

Gráfico 16 – Transições dos participantes entre os subgrupos (grupo teste-estéreo).
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De acordo com os gráficos anteriores, nota-se um aumento no número de
estudantes que são promovidos do subgrupo baixa HVE para outros subgrupos de
maior habilidade. Isto ocorreu para os três grupos, principalmente para os alunos do
grupo teste-estéreo (10 estudantes), o que evidencia o êxito dos tratamentos
empregados. Porcentualmente, e no que diz respeito às transições dos participantes
entre os subgrupos, nota-se uma maior quantidade de estudantes promovidos do
subgrupo baixa HVE pertencentes ao grupo teste-estéreo (55,55%) (Gráfico 16).
Para o grupo de controle, a transição representou 47,05% (Gráfico 14) e para o
grupo teste-mono foi de 54,54% (Gráfico 15). Verifica-se a mesma situação para os
participantes promovidos do subgrupo intermediária HVE pertencentes ao grupo
teste-estéreo (77,77%). Para o grupo de controle, a transição representou 71,42% e
para o grupo teste-mono foi de 72,72%.
Para o teste da hipótese nula 13, fez-se necessário analisar o comportamento da
variável aleatória dependente “desempenho na avaliação de Geometria Descritiva”.
Para isso, foi utilizado o teste KS com o objetivo de verificar se os dados apresentam
aderência à distribuição de probabilidade normal. O Gráfico 17 ilustra o desempenho

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
9,1 - 10

8,1 - 9

7,1 - 8

6,1 - 7

5,1 - 6

4,1 - 5

3,1 - 4

2,1 - 3

1,1 - 2

0-1

Porcentagem dos participantes

dos grupos na avaliação. O eixo horizontal corresponde ao intervalo de pontuação.
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Gráfico 17 – Desempenho dos grupos na avaliação de Geometria Descritiva.

A Tabela 28 apresenta os resumos estatísticos segundo os grupos.
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Tabela 28 – Resumo estatístico segundo os grupos.
Avaliação de GD

Controle

TesteMono

TesteEstéreo

Intervalo potencial

0-10

Intervalo obtido

3,6-10,0

Pontuação média (N*)

7,08 (25)

Desvio padrão

1,90

KS (p-valor)**

0,63 (0,811)

Intervalo potencial

0-10

Intervalo obtido

4,4-10,0

Pontuação Média (N*)

7,56 (25)

Desvio padrão

1,66

KS (p-valor)**

0,84 (0,476)

Intervalo potencial

0-10

Intervalo obtido

2,0-10,0

Pontuação Média (N*)

5,65 (21)

Desvio padrão

2,18

KS (p-valor)**
Nota: * N = Tamanho da amostra

0,50 (0,962)
** Teste KS

A partir dos dados apresentados na tabela anterior, nota-se que a variável apresenta
o mesmo comportamento, com a aderência à distribuição de probabilidade normal
para os três grupos.
Com o objetivo de verificar se as variâncias das pontuações dos estudantes são
homogêneas para os três grupos analisados, foi aplicado o teste de Levene (Tabela
29).
Tabela 29 – Teste de homogeneidade de variância dos grupos com base na avaliação de DG.

Avaliação
de GD

Levene

df 1

df 2

p-valor

0,769

2

68

0,467

Tabela 30 – Análise de variância dos grupos com base na avaliação de DG.

Avaliação
de GD

Fonte da
Variação
Entre os
experimentos
Dentro dos
experimentos
Total

SQ

Gl

MQ

F

p-valor

44,020

2

22,010

6,015

0,004

248,835

68

3,659

292,855

70

Nota: *Teste ANOVA

O resultado mostra que o teste não alcançou um nível significativo, podendo-se
assumir que as variâncias dos grupos são homogêneas. A partir de p = 0,004 da
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análise de variância (Tabela 30), nota-se que há diferença significativa entre as
médias dos grupos.
Então, para verificar se os grupos são heterogêneos em relação à avaliação de GD,
foi aplicado o teste de Welch (Tabela 31).
Tabela 31 – Análise de variância dos grupos com base nos subgrupos.

Avaliação de
GD

Welch

df 1

df 2

p-valor

5,357

2

43,205

0,008

A partir de p = 0,008 nota-se que há diferença significativa entre as médias dos
grupos. Assim, uma comparação múltipla foi conduzida via Método de Scheffé
(Tabela 32).
Tabela 32 – Comparação múltipla da variância com base nos subgrupos.

Grupo (I)
Controle
TesteMono
TesteEstéreo

Grupo (J)

Diferença de
Média (I – J)

dp

p-valor

Estéreo
Mono
Estéreo
Controle
Mono
Controle

1,43086
-0,47600
1,90686
0,47600
-1,90686
-1,43086

0,566
0,541
0,566
0,541
0,566
0,566

0,047
0,681
0,005
0,681
0,005
0,047

Intervalo de confiança
(95%)
Lim. Inf.
Lim. Sup.
0,0137
2,8480
-1,8301
0,8781
0,4897
3,3240
-0,8781
1,8301
-3,3240
-0,4897
-2,8480
-0,0137

Nota: * Método de Scheffé

De acordo com os dados da Tabela 32, conclui-se que o desempenho na avaliação
de GD apresentou comportamento heterogêneo em dois pares de comparações
(controle x estéreo e mono x estéreo), não sendo significativo para o par restante
(controle x mono) comparado, e a hipótese nula 13 pode ser rejeitada.
Uma possível correlação do desempenho dos grupos no pós-teste com a avaliação
de Geometria Descritiva foi verificada (hipótese nula 14), como mostra a Tabela 33.
Com base em p = 0,012, foi encontrada uma correlação moderada (r = 0,538) entre
a pontuação dos participantes no TVZ e a avaliação de GD para o grupo testeestéreo. Nenhuma correlação significativa foi observada para os demais grupos.
Assim, a hipótese nula 14 não pode ser rejeitada.
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Tabela 33 – Correlação da avaliação de GD e pontuação.
Grupo
Controle
TesteMono
TesteEstéreo

Avaliação de GD
Pontuação no TVZ
Avaliação de GD
Pontuação no TVZ
Avaliação de GD
Pontuação no TVZ

Avaliação de GD
1,000
0,158 (0,450)
1,000
0,245 (0,238)
1,000
0,538 (0,012)

Pontuação no TVZ
0,158 (0,450)
1,000
0,245 (0,238)
1,000
0,538 (0,012)
1,000

Nota: * Coeficiente de correlação de Pearson

6.3.2 Avaliação Qualitativa

O questionário referente à avaliação qualitativa (Apêndice G) é destinado a coletar
os dados para a avaliação da opinião dos estudantes em relação aos diferentes
recursos utilizados em sala de aula. Vale destacar que o questionário também pode
contribuir na avaliação de outros atributos, uma vez que o participante pode relatar
importantes considerações a respeito dos tratamentos empregados, expressando
uma visão distinta a de todos os envolvidos no projeto.
As questões elaboradas e que foram respondidas são de múltipla escolha, no
sentido de minimizar a subjetividade inerente a uma questão com resposta aberta,
além de facilitar a tabulação dos dados e agilizar o processo de preenchimento.
O questionário foi disponibilizado aos participantes momentos antes da aplicação do
pós-teste. O autor da pesquisa foi o responsável por sua aplicação e não interferiu
ou ajudou os participantes a responderem o questionário, no sentido de fornecer
maiores explicações. Os participantes de cada grupo avaliado (controle, teste-mono
e teste-estéreo) responderam à versão do questionário de acordo com o grupo em
que estavam alocados. A avaliação do grupo de controle possui 6 questões,
enquanto que as do grupo teste-mono e teste-estéreo apresentam 7 e 10 questões,
respectivamente.
Em complemento aos dados coletados, alguns participantes incluíram comentários
pertinentes e valiosos a respeito da experiência vivenciada. As anotações foram
transcritas integralmente e são apresentadas no Apêndice H. Nesse sentido, a
neutralidade e a imparcialidade dos estudantes enriqueceu o trabalho, possibilitando
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ao autor da pesquisa um melhor retorno no que diz respeito os processos de
intervenção utilizados em sala de aula, sob a ótica dos alunos.

6.3.2.1 Análise dos Dados Qualitativos

Na primeira questão da avaliação qualitativa “Conseguiu visualizar as situações
espaciais apresentadas pelo sistema utilizado?”, aplicada aos grupos teste-mono e
teste-estéreo, todos os participantes responderam “sim” (o que representa 100% da
amostra). O Gráfico 18 apresenta os resultados da questão.
QM.1 - Grupo Teste-Mono

QE.1 - Grupo Teste-Estéreo

0,00%

0,00%

100,00
%

100,00
%

Sim

Não

Sim

Não

Gráfico 18 – Êxito na visualização das situações espaciais.

A segunda e terceira questão do grupo teste-estéreo “Sentiu algum incômodo no uso
dos óculos?” e “Usou os óculos constantemente para a visualização das situações
espaciais apresentadas?” buscou identificar possíveis incômodos no uso dos óculos
estereoscópicos, bem como a constância no uso dos mesmos nas aulas. Os
resultados dessas questões são mostrados no Gráfico 19.
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QE.2 - Grupo Teste-Estéreo

QE.3 - Grupo Teste-Estéreo
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Sim

Não

Gráfico 19 – Incômodo (QE.2) e constância no uso (QE.3) dos óculos estereoscópicos.

O resultado mostrou que 87,10% dos participantes não sentiu nenhum tipo de
incômodo no uso dos óculos, e os que alegaram problemas relataram que sentiram
uma espécie de irritação nos olhos em determinados momentos. Na questão 3,
apenas 16,13% (5 participantes) da amostra alegaram não ter usado os óculos
constantemente para a visualização das situações espaciais apresentadas.
Com relação ao auxílio do efeito estéreo à visualização das situações espaciais
apresentadas “Achou que o efeito em estéreo ajudou na visualização das situações
espaciais apresentadas?”, 74,19% dos participantes aprovaram o uso do sistema.
Destes, 19,35% responderam “totalmente” e 54,84% optaram por “muito”, como
mostra o Gráfico 20.
QE.4 - Grupo Teste Estéreo
6,45%

3,23%
19,35%

16,13%
54,84%

Totalmente

Muito

Regular

Pouco

Nada

Gráfico 20 – Auxílio do efeito estéreo na visualização das situações espaciais.

Tratadas as questões exclusivas ao grupo teste-estéreo, a próxima questão
envolveu a compreensão da visualização das situações espaciais apresentadas na
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apostila do curso de GD “Achou que a visualização das situações espaciais
apresentadas na apostila são facilmente compreendidas?”. O grupo de controle, em
sua maioria (45,16%), optou por “regular”, como ilustra o Gráfico 21.
QC.1 - Grupo de Controle
3,23% 6,45%

45,16%

Totalmente

Muito

12,90%

32,26%

Regular

Pouco

Nada

Gráfico 21 – Compreensão das situações espaciais apresentadas na apostila.

A visualização das situações espaciais apresentadas pelo sistema “Achou que a
visualização das situações espaciais apresentadas pelo sistema são mais facilmente
compreendidas se comparadas às imagens 2D da apostila?” foi amplamente aceita
pelos participantes do grupo teste-mono, e sua maioria (55,17%) optou por “muito”
(Gráfico 22). Para o grupo teste-estéreo, o resultado foi ainda melhor, tendo a
maioria (45,16%) dos participantes escolhido a resposta “totalmente”.
QM.2 - Grupo Teste-Mono
13,79%

0,00%

0,00%

QE.5 - Grupo Teste-Estéreo
3,23%

0,00%
16,13%

31,03%

45,16%
35,48%

55,17%

Totalmente

Muito

Pouco

Nada

Regular

Totalmente

Muito

Pouco

Nada

Regular

Gráfico 22 – Compreensão das situações espaciais apresentadas pelo sistema em relação à apostila.

No que se refere o uso de slides para a compreensão das situações espaciais
“Achou que a visualização das situações espaciais apresentadas nos slides são
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facilmente compreendidas?”, os participantes do grupo de controle, em sua maioria
(48,39%), optou por “muito”, como ilustra o Gráfico 23.
QC.2 - Grupo de Controle
6,45%

3,23%
19,35%

22,58%
48,39%

Totalmente

Muito

Regular

Pouco

Nada

Gráfico 23 – Compreensão das situações espaciais apresentadas nos slides.

Novamente, a visualização das situações espaciais apresentadas pelo sistema
“Achou que a visualização das situações espaciais apresentadas pelo sistema são
mais facilmente compreendidas se comparadas às imagens 2D dos slides?” foi
amplamente aceita pelos participantes do grupo teste-mono, e sua maioria (65,52%)
optou por “muito” (Gráfico 24). Para o grupo teste-estéreo, o resultado não foi
diferente, tendo a maioria (51,61%) dos participantes escolhido a resposta “muito”.
QM.3 - Grupo Teste-Mono
0,00% 0,00%

13,79%

QE.6 - Grupo Teste-Estéreo
6,45%

20,69%

Muito

Pouco

Nada

19,35%

19,35%

65,52%

Totalmente

3,23%

51,61%

Regular

Totalmente

Muito

Pouco

Nada

Regular

Gráfico 24 – Compreensão das situações espaciais apresentadas pelo sistema em relação aos slides.

Em seguida, os participantes foram questionados sobre o aprendizado do conteúdo
do curso “Achou que as situações espaciais apresentadas proporcionaram um
melhor aprendizado do conteúdo do curso?”, com base nas situações espaciais
utilizadas em sala de aula. Os resultados são ilustrados no Gráfico 25.
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QC.3 - Grupo de Controle
12,90%

3,23%

25,81%

QM.4 - Grupo Teste-Mono
10,34% 0,00% 17,24%

19,35%

27,59%
38,71%

Totalmente

Muito

Pouco

Nada

44,83%

Regular

Totalmente

Muito

Pouco

Nada
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QE.7 - Grupo Teste-Estéreo
6,45%

0,00%

16,13%
25,81%
51,61%

Totalmente

Muito

Pouco

Nada

Regular

Gráfico 25 – Aprendizado do conteúdo do curso.

Segundo os dados apresentados, o melhor resultado pode ser verificado no grupo
teste-estéreo, com 51,61% dos participantes escolhendo a opção “muito” e 25,81%
optando por “totalmente”. Em seguida, observa-se as respostas dos participantes
dos grupos teste-mono e controle, onde sua maioria também optou por “muito”
(44,83% e 38,71%, respectivamente).
Sobre a qualidade dos recursos visuais das construções espaciais utilizadas em aula
“Os recursos visuais (aparência, cores, dimensão etc.) das situações espaciais
apresentadas foram de boa qualidade?”, o Gráfico 26 mostra os percentuais das
respostas.
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QC.4 - Grupo de Controle

QM.5 - Grupo Teste-Mono
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QE.8 - Grupo Teste-Estéreo
16,13%

0,00%

0,00%

19,35%

64,52%
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Bom

Ruim

Péssimo
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Gráfico 26 – Qualidade dos recursos visuais.

De acordo com a distribuição dos dados, nota-se a aprovação dos participantes em
relação aos recursos visuais utilizados nas aulas do curso. No geral, 74,19% dos
estudantes do grupo de controle optaram por “muito” (51,61%) e “excelente”
(22,58%). Os resultados são ainda melhores para os grupos teste-mono e testeestéreo. No primeiro, o índice de aprovação foi de 89,66% (65,52% “muito” e 24,14%
“excelente”) e, no segundo, 83,87% (64,52% “muito” e 19,35% “excelente”).
Uma importante questão tratada no estudo “A visualização das situações espaciais
apresentadas sofreu algum tipo de prejuízo em virtude de sua posição em sala de
aula?”se refere à visualização das situações espaciais apresentadas terem sofrido
algum tipo de prejuízo em decorrência da posição ocupada pelos estudantes em
sala de aula (Gráfico 27).
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QC.5 - Grupo de Controle

QM.6 - Grupo Teste-Mono
6,90%

19,35%

80,65%

Sim

93,10%

Não

Sim

Não

QE.9 - Grupo Teste-Estéreo

35,48%
64,52%

Sim

Não

Gráfico 27 – Prejuízo na visualização em virtude da posição ocupada pelo estudante na aula.

Os dados apresentados mostram que 35,48% dos participantes do grupo testeestéreo apontaram algum tipo de prejuízo na visualização, ao contrário dos outros
grupos que representam baixos índices.
Finalmente, a última questão da avaliação qualitativa “Em sua opinião, de modo
geral a adequação dos recursos utilizados nas aulas de GD foi:” envolveu a análise
da adequação dos recursos utilizados nas aulas de GD (Gráfico 28).
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QC.6 - Grupo de Controle
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QE.10 - Grupo Teste-Estéreo
12,90%
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0,00%

25,81%
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Gráfico 28 – Adequação dos recursos nas aulas de GD.

Como pode ser visto no gráfico anterior, os recursos utilizados em aula atingiram
bons níveis de aceitação. Para o grupo de controle, este índice foi de 74,2%, com
70,97% dos participantes optando por “boa” e apenas 3,23% escolhendo
“excelente”. Novamente, verificam-se resultados melhores para os grupos testemono e teste-estéreo. No primeiro, as respostas “excelente” e “boa” somaram
86,21%, sendo que tal índice pode ser atribuído a uma significativa parcela dos
participantes que atribuíram a adequação como “excelente” (41,38%). No segundo
caso, o índice atingiu a marca de 83,87%. Ao contrário do que se esperava, para
este grupo, a porcentagem dos participantes que atribuiu a adequação como
“excelente” foi menor, se comparada ao grupo anterior. A diferença talvez possa ser
explicada em função de alguns problemas relatados sobre à visualização do efeito
estéreo nas laterais da sala (segundo a opinião dos estudantes).
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O próximo capítulo desta tese apresenta as conclusões da pesquisa e as propostas
para trabalhos futuros.

Conclusões e Trabalhos Futuros

153

7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

7.1 Conclusões

A habilidade de visualização espacial se apresenta como uma valiosa capacidade
cognitiva humana para a prática profissional do engenheiro, e as disciplinas de
Desenho na Engenharia apresentam um enorme potencial para o desenvolvimento
da cognição espacial. Um dos tópicos abordados no conteúdo dessas disciplinas
refere-se à Geometria Descritiva, que se constitui no principal instrumento para o
treinamento da potencialidade intelectual dos estudantes na percepção do espaço.
Uma série de estudos sistematicamente relatados na literatura apontam as
diferenças existentes entre os gêneros no que se refere à execução de tarefas
espaciais. Além disso, sabe-se também que a maioria dos estudantes ingressantes
nos cursos de Engenharia não apresentam um desenvolvimento satisfatório dessa
capacidade cognitiva.
A Realidade Virtual, explorada em diversas áreas do conhecimento, dentre eles a
educação, inclui tecnologias de interface que exploram canais multi-sensoriais,
proporcionando aos usuários a capacidade de navegar e interagir em um espaço
tridimensional gerado por processamento computacional. O ambiente de RV
apresentado nesta pesquisa proporciona aos usuários a possibilidade de manipular
e interagir com objetos, em qualquer orientação, posicionados no espaço. Embora a
GD faça uso apenas de representações planares (2D), seu ensino pode ser
beneficiado por este processo de interação. Mais ainda, alguns ambientes de RV
fazem uso da tecnologia da estereoscopia, que refere-se à capacidade de enxergar
em três dimensões através da percepção da profundidade em imagens.
Por esta razão, e com base nas vantagens advindas do uso da RV no âmbito
educacional, a pesquisa em questão apresenta o GD@RV como uma ferramenta
inovadora para apoio ao ensino de Geometria Descritiva baseada em técnicas de
Realidade Virtual, em especial a estereoscopia. Devido à carência de ferramentas
voltadas a essa finalidade, o sistema em questão se apresenta, possivelmente,
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como a primeira solução nesse sentido que se tem conhecimento na literatura
científica pesquisada.
O

GD@RV

permite

a

execução

dinâmica

de

construções

geométricas

tridimensionais, possibilitando a criação de situações espaciais, conforme o
processo de interação do usuário, neste caso, o professor em sala de aula. Para o
incremento da percepção das relações espaciais entre os elementos representados
em cena, adotou-se a projeção estereoscópica passiva e óculos com lentes
polarizadoras, o que possibilita aos estudantes a visualização da geometria em três
dimensões, com percepção da profundidade. Além disso, a ferramenta se
caracteriza em uma solução de baixo custo e viável para uso por grandes grupos.
A metodologia de desenvolvimento da ferramenta utilizou como base um metamodelo para o processo de sistemas com RV, adotando e incorporando critérios de
usabilidade, enfoque no usuário e iteratividade de projeto, e as implicações em seu
desenvolvimento. Foram considerados ainda princípios da IHC inseridos ao longo da
concepção, projeto e implementação do sistema.
O principal objetivo e a motivação para o desenvolvimento do sistema em questão
consistiram na especificação de uma interface simples, que interferisse pouco no
comportamento normal do professor em sala de aula. Deste modo, foi incorporado à
solução um dispositivo não-convencional, com seis graus de liberdade, fornecendo o
suporte necessário para as construções geométricas espaciais, sem exigir grande
esforço do usuário em relação a seu aprendizado e uso.
Diante dos recursos oferecidos pela ferramenta, e de seu potencial no que tange sua
exploração em sala de aula, foi elaborado um planejamento para a execução da
pesquisa experimental empregada no estudo, levantando e prevenindo as possíveis
variáveis que poderiam constituir uma ameaça à validação dos resultados obtidos,
na tentativa de minimizar seus efeitos. Com isso, valendo-se de uma amostra
composta por três grupos de estudantes, foram aplicados os processos de
intervenção.
A pesquisa experimental envolveu 91 participantes, com a aplicação de um teste de
visualização adotado como instrumento de mensuração de suas habilidades
espaciais. Para o teste das hipóteses formuladas no trabalho, foi analisado o
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comportamento da variável aleatória dependente “pontuação no TVZ” e sua possível
aderência à distribuição de probabilidade normal. Os principais resultados
encontrados mostraram que somente o pós-teste do grupo teste-mono não
apresentou aderência à normal, ao contrário dos outros grupos. Tal resultado pode
ser explicado em decorrência do efeito de saturação observado na amostra. Apesar
de se reduzir em 5 minutos o tempo total de aplicação em relação à duração padrão,
o bom desempenho dos estudantes do grupo teste-mono no pós-teste tornou essa
medida ainda insuficiente.
Com base no resultado da análise anterior, cinco hipóteses foram testadas no préteste. Na primeira delas, o teste de homogeneidade de variâncias não alcançou um
nível significativo, concluindo-se que os três grupos analisados apresentaram
comportamento homogêneo em relação ao desempenho no teste. Em seguida,
detectou-se que os subgrupos correspondentes de cada grupo também apresentam
homogeneidade, após o processo de agrupamento. Nesse contexto, fez-se
necessário verificar se o processo de agrupamento gerou subgrupos heterogêneos
entre si. A comparação múltipla via Método de Scheffé mostrou que há diferença
significativa entre as médias dos subgrupos, concluindo-se que estes são
heterogêneos entre si.
Mais um importante fator analisado no pré-teste consistiu na análise do desempenho
dos estudantes na avaliação de Desenho Geométrico, aplicada antes do início do
processo de intervenção, na tentativa de identificar diferenças de desempenho em
relação ao tema estudado. A análise mostrou que não há diferença significativa
entre as médias dos grupos.
Como última análise do pré-teste, foi verificada a possibilidade de uma correlação
significativa entre o desempenho no teste de visualização e a avaliação de Desenho
Geométrico. Conforme o esperado, não foi encontrada qualquer correlação
significativa. Tal resultado provavelmente esteja associado à temática do assunto
estudado, que trata somente da representação de situações 2D. Como o TVZ
envolve a mensuração de habilidades cognitivas espaciais, o conteúdo tratado em
aula não possui correlação com o objetivo do teste.
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O pós-teste envolveu a análise de nove hipóteses, sendo que a primeira delas
analisou a influência do gênero no desempenho dos participantes. A partir dos
dados coletados, observou-se que o gênero não influenciou o desempenho apenas
no pré-teste do grupo de controle. A análise da influência do gênero permitiu a
observação de um fato interessante no grupo teste-mono. As mulheres do referido
grupo apresentaram desempenho superior ao masculino no pré e pós-teste, o que
contradiz vários estudos sistematicamente relatados na literatura sobre o tema
(GORSKA; SORBY; LEOPOLD, 1998; GEARY et al, 2000; SORBY, 2001). Tal
resultado pode ser explicado pelo gênero feminino ter alcançado um excelente
desempenho no pré-teste, com média superior ao pós-teste do gênero masculino
dos três grupos. Com base nos resultados observados nos estudos de caso
realizados nesta pesquisa, bem como nos relatados na literatura, acredita-se que
esta anomalia possa ser atribuída a uma coincidência em relação à distribuição
aleatória das mulheres que já apresentavam sua HVE desenvolvida no mesmo
grupo.
As próximas três hipóteses se encarregaram de analisar se os tratamentos
empregados

promoveram

um

desenvolvimento

significativo

da

HVE

dos

participantes. Os resultados observados mostraram que houve um aumento
significativo da HVE para os três grupos. Deste modo, conclui-se que os tratamentos
empregados promoveram um aumento da HVE dos participantes.
A partir da melhora detectada, o estudo se concentrou em tratar mais três hipóteses,
referentes ao ganho observado em cada tratamento. Nesse sentido, esperava-se
que o ganho médio obtido pelo grupo teste-estéreo fosse maior que o observado no
grupo de controle e teste-mono, e que este, por sua vez, fosse maior que o do grupo
de controle. Tais suposições levaram em conta importantes varíaveis agregadas ao
processo, como a motivação em relação ao uso de uma nova ferramenta
computacional no processo de ensino-aprendizagem, bem como a vantagem
proporcionada pelo sistema na visualização das situações espaciais apresentadas.
Ao contrário do que se esperava, não foi verificada uma diferença significativa que
apoiasse as hipóteses. Deste modo, a análise dos ganhos médios dos subgrupos de
cada grupo não apontou diferenças significativas em relação ao ganho.
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Em seguida, foram analisadas as transições dos participantes entre os subgrupos de
cada grupo. Os dados mostraram uma maior transição no número de participantes
(55,55%) do subgrupo baixa HVE, principalmente no grupo teste-estéreo com ganho
médio de 4 pontos no TVZ. Este resultado, associado à avaliação qualitativa,
privilegia o uso do GD@RV em relação ao desenvolvimento da HVE dos alunos que
apresentavam menores habilidades.
Outro fator analisado no pós-teste consistiu na análise do desempenho dos
estudantes na avaliação de Geometria Descritiva, aplicada após o término do
processo de intervenção, na tentativa de identificar diferenças de desempenho em
relação ao tema estudado. A análise mostrou que o desempenho na avaliação de
GD apresentou comportamento heterogêneo em dois pares de comparações,
provavelmente em função do desempenho inferior do grupo teste-estéreo se
comparado aos demais. Neste momento, vale destacar que tanto na avaliação de
DG quanto na de GD, o grupo teste-mono apresentou melhor desempenho que os
demais, seguido pelo grupo de controle. Em última posição, observa-se o grupo
teste-estéreo.
Com base no desempenho inferior do grupo teste-estéreo nas duas avaliações (DG
e GD), bem como no TVZ, fica clara a existência de outros fatores externos à
pesquisa experimental que possivelmente influenciaram mais o resultado do que as
intervenções empregadas em sala de aula.
Dentre as possíveis explicações plausíveis para esta diferença, pode-se pensar que
uma delas esteja associada à dedicação dos alunos às demais disciplinas do curso.
Assim como a disciplina de Geometria Gráfica para Engenharia é ministrada por
vários professores, as demais disciplinas do curso também possuem a mesma
característica. Como os docentes das turmas podem variar, possivelmente os alunos
do grupo teste-estéreo se dedicaram mais a alguma outra disciplina em detrimento
ao curso de GD. Isso pode ter acontecido, por exemplo, por uma maior exigência do
professor da disciplina, obrigando e influenciando esses alunos a dedicarem a ela
mais tempo disponível fora do horário normal de aula. Com isso, a participação e o
desempenho no curso de GD podem ter sido afetados.
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Menos provável, porém possível de acontecer, os alunos do grupo teste-estéreo
também podem ter se deixado influenciar por uma falta de empatia pelo professor do
curso ou em relação a sua didática e conduta em sala de aula. Este sentimento,
atrelado às possíveis explicações anteriores, possivelmente pode ter se apresentado
como um fator de aversão à disciplina. Vale destacar que o autor da pesquisa não
observou nenhum tipo de atrito, discussão ou desentendimento entre o professor e
os alunos no decorrer do curso de GD.
Como última análise do pós-teste, foi verificada a possibilidade de uma correlação
significativa entre o desempenho no teste de visualização e a avaliação de GD. A
análise mostrou uma correlação moderada entre a pontuação dos participantes e a
avaliação somente para o grupo teste-estéreo. Provavelmente, este resultado esteja
relacionado ao desempenho inferior deste grupo tanto na avaliação de GD quanto
no TVZ.
A análise qualitativa comprovou o êxito na visualização das situações espaciais
apresentadas pelo sistema, e que este cumpriu seu papel em relação à exibição das
imagens em sala de aula. Apesar disso, uma pequena porcentagem dos
participantes relatou algum tipo de incômodo no uso dos óculos, e 5 deles alegaram
não ter usado esse dispositivo constantemente no processo de visualização. Esses
participantes argumentaram que em algumas ocasiões conseguiam visualizar as
imagens sem os óculos ou preferiam não usá-los, já que fazem uso de óculos de
grau e o uso simultâneo dos dois tipos lhe geravam algum desconforto. Devido o
pequeno número de alunos que manifestaram sentir algum incômodo, acredita-se
que este não foi o motivo para a não detecção de uma diferença significativa no
desempenho deste grupo.
O resultado obtido com a questão destinada a avaliar a aceitação do recurso estéreo
em aula mostrou sua boa aceitação, com 23 participantes (de um total de 31)
aprovando o uso do mesmo, o que evidencia a ampla aceitação do recurso em aula.
Outra questão verificada tratou da compreensão da visualização das situações
espaciais apresentadas na apostila do curso de GD, bem como das exibidas pelo
sistema, comprovando a excelente aceitação neste último caso. O resultado
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favoreceu amplamente e promoveu o uso da estereoscopia em relação às imagens
2D da apostila do curso (método tradicional).
O uso de slides 2D para a mesma finalidade também foi analisado. Os dados
coletados indicam que embora os três grupos tenham obtido resultados
semelhantes, o uso do GD@RV em sala de aula promoveu um pouco mais a
visualização das construções espaciais, se comparado aos tradicionais slides 2D.
Por sua vez, os resultados também demonstram que os slides 2D apresentam
melhor resultado se comparados ao uso da apostila. Mais uma vez, os dados
observados promoveram a visualização oferecida pelo sistema, se comparada à
apostila.
Segundo os participantes, a estereoscopia também beneficiou o aprendizado do
conteúdo do curso, com índice de aprovação maior que os obtidos pelos grupos
teste-mono e controle. Com este resultado, conclui-se que esta tecnologia se
apresenta como uma boa alternativa a ser explorada em sala de aula. Segundo
alguns participantes, a não familiaridade com o sistema de representação em épura
foi muito auxiliada pela estereoscopia. Além disso, o sistema auxiliou na capacidade
de visualização e imaginação das situações espaciais apresentadas nos exercícios,
e a possibilidade de visualizar as construções por diferentes pontos de visão
destacou o uso da ferramenta interativa pelo grupo teste-mono. No entanto,
destacaram também que o aprendizado poderia ter sido beneficiado com uma maior
exploração do sistema em aula, o que também pode ter refletido na não detecção de
uma melhora significativa do desempenho dos participantes dos grupos teste-mono
e teste-estéreo.
Em relação a este último comentário, destaca-se que o sistema foi explorado o
máximo possível tendo em vista o modo como o curso de GD é ministrado
atualmente. Visando melhorias nesse sentido, sugere-se que o curso passe por uma
reformulação a fim de aumentar o uso do GD@RV em sala de aula. Esta sugestão
pode envolver a exibição de uma quantidade maior de situações espaciais
apresentadas (projetadas ou impressas na apostila), seja na forma de exercícios ou
explorando tópicos conceituais do tema. O uso do sistema também pode ser
intensificado caso os estudantes possam fazer uso dele fora das aulas, por exemplo,
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no horário destinado à monitoria, como já acontece com outros softwares explorados
no curso.
A questão sobre a qualidade dos recursos visuais utilizados em aula mostrou
melhores resultados nos grupos teste-mono e estéreo, o que novamente favoreceu o
desempenho do GD@RV em relação ao material tradicional. Apesar disso, algumas
observações pertinentes dos estudantes sobre o uso do recursos visuais foram
relatadas no questionário de avaliação. Estas abrangem desde a escolha das cores
utilizadas na apresentação das situações espaciais até a iluminação da sala, em
determinados momentos da explicação. Uma avaliação posterior da GUI 3D do
sistema pode ser realizada visando melhorá-la do ponto de vista do usuário.
No entanto, 11 participantes do grupo teste-estéreo alegaram prejuízos na
visualização das situações espaciais apresentadas, em virtude da posição ocupada
pelos mesmos na sala de aula, não estando relacionados a um mau ajuste do efeito
estereoscópico. Segundo opinião dos participantes, tais posições são problemáticas
pois conferem maior dificuldade de visualização dos slides, bem como do sistema,
devido à visão inclinada. Inversamente, ainda de acordo com os estudantes, aqueles
posicionados no centro da sala obtiveram uma vantagem na visualização das
situações espaciais. Além disso, foi verificado também que os alunos não possuem o
hábito de trocar de posição no decorrer do curso, permanecendo em geral no
mesmo assento. Diante dos relatos dos estudantes, a região central da sala obteve
vantagem na visualização, concluindo-se que as posições laterais conferem maior
dificuldade de visualização dos slides e das situações apresentadas.
A última questão da análise qualitativa envolveu a verificação da adequação dos
recursos utilizados nas aulas de GD. Apesar dos problemas relatados em relação ao
incômodo dos óculos e da posição ocupada em sala pelos estudantes, assim como
em outras questões, o sistema obteve níveis de aceitação superiores ao do grupo de
controle, com mais de 80% de aprovação. Mesmo diante deste resultado
significativo, alguns participantes relataram que o sistema poderia ter sido mais
explorado, e uma quantidade maior de exercícios poderiam ter sido resolvidos em
aula. Ainda de acordo com alguns participantes, apesar do sistema ter facilitado o
aprendizado, as aulas são ministradas em uma velocidade superior à aceitável,
diante da carga horária reduzida da disciplina. Foi apontada como solução, por
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alguns alunos, o aumento da carga horária da disciplina, visando a prática da
resolução de mais exercícios em sala de aula, e sugerido que o sistema seja
disponibilizado aos estudantes, visando um treinamento maior das situações
apresentadas.
Neste momento, faz-se necessário ressaltar que diante da reduzida carga horária da
disciplina, uma importante tarefa atribuída ao professor refere-se à quantidade de
exercícios resolvidos em aula associada à necessidade da explicação da teoria.
Estas precisam ser dosadas no sentido de cobrir adequadamente todos os tópicos
do curso. Deste modo, torna-se inviável a resolução de muitos exercícios durante a
aula, conforme sugestão dos alunos, no curto espaço de tempo disponível. Além
disso, é importante destacar que a prática da resolução de exercícios deve ser
explorada intensivamente pelos aprendizes e não pelo professor, visando o
desenvolvimento de suas habilidades espaciais.
Participantes do grupo teste-mono relataram que o sistema propiciou uma melhor
compreensão e resolução de exercícios, apesar de não facilitar a dificuldade do
tema. Novamente, foi mencionado que a ferramenta foi pouco explorada em sala de
aula, porém tal prática e/ou iniciativa depende exclusivamente do professor. Além
disso, mais uma vez foi proposto que os alunos possam fazer uso do novo sistema.
No grupo de controle, as opiniões se restringiram principalmente ao conteúdo
oferecido pela apostila do curso, além da reduzida carga horária da disciplina. Foi
comentado que a apostila oferece pouca aplicação em termos práticos, e que a
resolução dos exercícios em aula foi precária, e que estes deveriam promover um
avanço técnico mais gradual. Tais comentários talvez justifiquem o percentual de
22,58% dos participantes que atribuíram a adequação como “regular”.
Em resposta ao comentário sobre o conteúdo da apostila, ressalta-se que a mesma
oferece uma grande quantidade de exercícios, de diferentes níveis de dificuldade.
No entanto, nem todos os alunos disponibilizam a devida preocupação em relação a
esta prática.
Cabe ressaltar que independente do tratamento empregado, inegavelmente sabe-se
que o desenvolvimento da HVE nas aulas de GD só acontece com a prática da
resolução de exercícios. O acompanhamento das aulas pelo autor da pesquisa,
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durante a realização desta, propiciou a oportunidade de verificar hábitos praticados
pelos estudantes no que se refere à resolução dos exercícios solicitados em aula,
bem como daqueles a serem entregues nas aulas seguintes. Notou-se que, além de
nem todos se preocuparem com esta prática, em sua maioria, como forma de
atender às exigências do professor e assim garantir benefícios em termos de notas,
praticam a cópia das atividades pedidas de colegas da turma. Assim elimina-se
qualquer possibilidade desses estudantes praticarem os conceitos transmitidos pelo
docente, anulando também maiores chances de desenvolvimento de suas
habilidades espaciais, mesmo diante de uma quantidade relativamente grande de
exercícios disponíveis na apostila do curso.
Não se pode afirmar que o ganho obtido em todos os grupos desta pesquisa se deve
única e exclusivamente aos tratamentos empregados. De modo geral, o nível de
HVE que os estudantes possuíam antes do curso de GD e a evolução alcançada
após o mesmo apresenta evidências da eficácia do curso para essa finalidade, uma
vez que o nível de HVE dos alunos aumentou de forma significativa, mesmo
considerando que uma parcela desta melhora esteja ligada a um efeito de
aprendizagem geral ou a um efeito-teste. Esta afirmação pode ser feita diante da
ausência de um grupo de estudantes (além dos tratados no estudo) que tenham
participado do pré-teste e, após os processos de intervenção aplicados aos demais
grupos, os referidos participantes fossem submetidos ao pós-teste, com o objetivo
único de mensurar o possível ganho obtido pelo simples fato de repetirem o teste
pela segunda vez. Em virtude da impossibilidade de compor uma amostra que
atendesse a esse critério, a pesquisa não apresentou esta análise.
Uma alternativa ao modelo experimental utilizado nesta tese poderia se concentrar
unicamente na avaliação dos exercícios resolvidos em sala de aula. Isto pode ser
explicado pelo fato dos testes de visualização medirem somente a HVE dos
participantes com base em processos cognitivos intrínsecos a cada indivíduo. Neste
processo, todos os estudantes constituintes da amostra são analisados segundo
esse aspecto, ou seja, apenas levando-se em conta seu nível de habilidade
espacial. No entanto, deve-se considerar também que muitos alunos que compõem
o processo de análise não praticaram devidamente o ato de resolver exercícios, e
seu desempenho é considerado na análise geral. Com base nesses comentários,

Conclusões e Trabalhos Futuros

163

acredita-se que uma nova pesquisa experimental nesse sentido poderia ser
conduzida.
Como forma de incentivar a prática dos exercícios e simultaneamente controlar os
participantes que realmente os fazem, o experimento deve apresentar um caráter
controlado em sala de aula, e totalmente focado nas dificuldades individuais dos
alunos presentes no estudo. Deste modo, a cada atividade do professor em sala
(independente do grupo), deve-se verificar se os estudantes obtiveram êxito na
resolução dos exercícios solicitados.
Como o sistema proposto nesta tese visa facilitar e desenvolver a visualização da
representação projetiva, e a partir dela permitir que o aluno conceba a solução do
problema, a mensuração da capacidade mencionada refletirá o avanço e a
habilidade do aluno na execução desta tarefa. Por fim, superada esta fase, o
processo de resolução de exercícios apresentará maior possibilidade de sucesso no
desenvolvimento da HVE dos alunos, possivelmente com a detecção de melhoras
significativas nos grupos teste-mono e teste-estéreo, auxiliadas pelos recursos
adicionais oferecidos pelo GD@RV.
A conclusão final desta tese, considerando os resultados das avaliações quantitativa
e qualitativa, e em resposta à hipótese central do trabalho, é que o uso de sistemas
estereoscópicos modernos no processo de ensino-aprendizagem facilita a
visualização. No entanto, não se pode afirmar que o desenvolvimento da cognição
espacial dos estudantes foi beneficiado com o uso desta tecnologia, e outros
estudos se fazem necessários para maiores observações.
Por fim, os resultados das análises apresentadas no trabalho desenvolvido
contribuirão para melhorias da versão atual do GD@RV.

7.2 Trabalhos Futuros

O trabalho realizado não se apresenta como definitivo, pelo contrário, levanta novas
questões de investigação. Seguem algumas propostas:
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melhorar a versão atual do GD@RV, em termos de recursos visuais e
funcionalidades, com base nos comentários feitos pelos estudantes e na
experiência vivenciada em relação a seu uso em sala de aula;



propôr e executar uma avaliação da GUI 3D do sistema, com o objetivo de
melhorar sua usabilidade e facilitar ainda mais o processo de interação do
usuário;



planejar e aplicar uma nova pesquisa experimental focada na prática da
resolução de exercícios de GD em sala de aula, valendo-se de uma amostra
numericamente significativa, a fim de tentar comprovar estatisticamente as
hipóteses formuladas;



estender a aplicação da pesquisa experimental para mais turmas, visando
comparar os métodos de ensino de cada docente e observar os possíveis
diferentes resultados, aumentando a validade externa do estudo;



disponibilizar o GD@RV para uso dos estudantes;

Finalmente, acredita-se que a ferramenta desenvolvida, em sua primeira versão,
pode ser implantada e explorada no apoio ao ensino de GD em outras instituições,
contribuindo para a aprendizagem do tema e para o avanço dos métodos de ensino,
adequando-os gradativamente à realidade tecnológica vivenciada atualmente.
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Apêndice A - Variáveis Nativas da OSG para o Efeito Estéreo

A OSG oferece suporte nativo para a geração do efeito estereoscópico. As variáveis
de interesse relevantes utilizadas para a visualização em estéreo do sistema
desenvolvido nesta pesquisa podem ser configuradas através de variáveis de
ambiente do sistema operacional, ou via argumentos fornecidos por linhas de
comandos.
OSG_STEREO

ON

OSG_STEREO_MODE

HORIZONTAL_SPLIT

OSG_SCREEN_DISTANCE

6

OSG_SCREEN_HEIGHT

0.26

OSG_EYE_SEPARATION

0.06
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Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Eu, _____________________________________________ analisei a possibilidade
de participar de uma atividade didática, envolvendo o uso de novos recursos
didáticos e a execução de um teste de visualização espacial, da disciplina de
Geometria Gráfica para Engenharia da Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo.
Fui informado pelos responsáveis pela atividade que, sob nenhuma hipótese, os
participantes desse estudo terão seus nomes citados em qualquer meio de
divulgação desta pesquisa. Os pesquisadores responsáveis garantem o sigilo
quanto às informações coletadas que me identifique, assim como o uso de tais
dados apenas em publicações e eventos de natureza científica.
Estou ciente de que minha participação é inteiramente voluntária e gratuita. Não
sofrerei nenhuma espécie de prejuízo ou punição se, mesmo depois de iniciado o
teste, resolver interromper a atividade. A realização da atividade ocorrerá no horário
normal das aulas e no reservado à monitoria da disciplina e não atrapalhará o
desempenho das atividades em sala de aula.
Estou de acordo em participar da pesquisa e, pela presente, consinto
voluntariamente em participar da mesma.
São Paulo, ____ de ___________ de 2009.
Assinatura do pesquisador responsável: ___________________________________

_______________________________
Participante

________________________________
Responsável

Agradeço antecipadamente sua colaboração e me coloco à disposição para o
esclarecimento de eventuais dúvidas, através do telefone (11) 3091-5438, das 8h às
17hs. E-mail: rodrigo.duarte@poli.usp.br
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Apêndice C - Diagrama de Estados da Interface
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Apêndice D - Diagrama de Casos de Uso
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Apêndice E - Diagrama de Classes



Classe Primitiva: classe mãe de todas as classes que representam as primitivas
geométricas. Reúne os atributos comuns a todas as primitivas, como cor,
seleção, identidade, um identificador de uso interno da ferramenta para
diferenciar os vários pontos, retas e planos instanciados pelo usuário. Também
possui métodos para a manipulação de primitivas, tais como criar e excluir
primitivas, entre outros.



Classe Ponto: classe filha de Primitiva, herdando seus atributos e métodos.



Classe Reta: assim como a classe Ponto, filha de Primitiva.



Classe Plano: a exemplo das demais classes anteriores, também é filha de
Primitiva.
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Classe Alterador: responsável pela extensão das primitivas reta e plano, além
dos planos de projeção.



Classe Plano de Projeção: classe que representa os planos de projeção.



Classe Planos de Projeção: classe que cria os planos de projeção, nos quais
serão visualizadas as projeções das primitivas presentes na cena.



Classe Projeções: calcula as projeções de cada primitiva da cena, exibindo-as
nos planos de projeção.



Classe Verifica Intersecções: calcula as intersecções entre duas primitivas
quaisquer.



Classe Intersecção: responsável pela representação das intersecções.



Classe Visualização: responsável pelo gerenciamento dos diferentes modos de
visualização da cena.



Classe Arquivo: gerencia a criação, salvamento e exclusão de cenas.



Classe Cenário: responsável pelo gerenciamento das ações do usuário, bem
como pelo acionamento das funcionalidades do sistema.



Classe Snaps: gerencia a detecção e ativação dos snaps.



Classe Dispositivo: responsável pelo gerenciamento dos comandos oriundos do
dispositivo de interação com 6DOF.
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Apêndice F - Levantamento do Perfil

Tendo em vista as considerações relatadas na literatura e a importância de se
identificar possíveis variáveis que possam influenciar o desempenho de tarefas que
requerem habilidades espaciais, e a adequada seleção das ferramentas estatísticas
a serem utilizadas para a análise dos resultados desta pesquisa, tomou-se uma
amostra de população representativa daquela que será investigada, sendo
apresentados três estudos de caso. Assim, os estudos realizados tiveram como
objetivo avaliar a evolução da HVE dos alunos do curso de Geometria Gráfica para
Engenharia da EPUSP, apresentando uma comparação dos resultados obtidos
antes e após o curso (nos dois primeiros estudos), com dois experimentos aplicados
no início dos primeiros semestres de 2006 e 2007, com alunos ingressantes. O
terceiro estudo de caso, realizado no início do primeiro semestre de 2008, se
restringiu a analisar fatores que se constituem em variáveis importantes para a
pesquisa, porém restritas apenas aos alunos ingressantes.

F.1 Estudos de Caso

Uma quantidade significativa de estudos é relatada na literatura enfocando
principalmente o efeito das aulas de GD e Desenho Técnico no processo de
desenvolvimento da HVE. Em adição a essas pesquisas, outros trabalhos
relacionados à mensuração dessa habilidade, porém de alunos ingressantes em
cursos superiores podem ser encontrados, como os de (GORSKA, 2005; SEABRA,
SANTOS, 2006). Dentre outros, o objetivo principal dos trabalhos mencionados é
avaliar o nível de HVE de estudantes ingressantes em cursos de Engenharia, com o
propósito de identificar potenciais grupos que apresentem baixo desempenho nos
testes espaciais. A partir dos resultados obtidos, podem-se definir metodologias e
estratégias de ensino mais adequadas, visando melhorar a habilidade espacial dos
alunos. Alguns outros experimentos relacionados à mensuração e avaliação da HVE
podem ser encontrados em (GORSKA; JUSCAKOVA, 2003; TSUTSUMI, 2004; RAFI
et al., 2005; SORBY; DRUMMER; MOLZON, 2006, WANG; CHANG; LI, 2007).
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Outro fator de grande relevância se refere ao desenvolvimento de versões
computadorizadas dos testes de visualização espacial, assim como o estudo da
correlação do desempenho dos participantes nessas versões eletrônicas, se
comparado com as tradicionais (formulário em papel). É importante destacar que o
uso do método tradicional limita a aquisição e o controle sobre os dados coletados.
Além disso, a aplicação pelo método tradicional retarda o processo de avaliação,
principalmente quando o número de indivíduos a serem avaliados é considerável.
Com o objetivo de superar essas limitações, o uso de testes computacionais
interativos permite uma maior eficiência na mensuração da habilidade espacial. Os
resultados dos estudos apresentados em (STRONG; SMITH, 2002; VOYER, et al.,
2006) mostram que o desempenho obtido nos dois casos são similares, podendo-se
concluir que o formato (tradicional ou eletrônico) não influencia na pontuação dos
participantes. Com base nisso, as pesquisas mencionadas propiciam indícios de que
nos estudos de caso apresentados neste apêndice, o formato eletrônico também
não afetou os resultados obtidos. Nos estudos apresentados a seguir foram
utilizados formulários eletrônicos, desenvolvidos pelo autor desta pesquisa
(SEABRA; SANTOS, 2007d).

F.1.1 Desenvolvimento dos Testes Eletrônicos

Com o objetivo de facilitar a aplicação e acelerar o processo de correção e controle
dos dados obtidos através da aplicação de testes de visualização espacial em
experimentos, foram desenvolvidos formulários eletrônicos dos testes MRT, MCT e
TVZ (SEABRA; SANTOS, 2007c). Dessa forma, esta seção apresenta as etapas de
criação da interface, implementação e os procedimentos para a utilização dos testes
eletrônicos.
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F.1.1.1 Interface

A representação das questões não foi alterada em relação aos testes tradicionais
(versão em papel), apenas a interface destes foi adaptada para um formato
eletrônico. As imagens utilizadas nos testes foram digitalizadas, mantendo-se
exatamente a mesma qualidade de visualização dos testes em papel (Figura 47).
A interface dos formulários apresenta todas as informações necessárias para a
compreensão dos objetivos de cada teste, bem como as questões. Cada questão
possui um conjunto de respostas, as quais podem ser selecionadas através de
cliques do mouse na alternativa desejada. Além disso, cada teste (MRT e TVZ)
apresenta dois tipos de botões. O primeiro dispara o início da execução do teste. O
segundo, ao final do formulário, destina-se ao envio das alternativas selecionadas
durante o teste para o computador servidor dos formulários eletrônicos, que registra
os dados coletados e informa o escore obtido.

Figura 47 – Versões eletrônicas do MRT e TVZ, respectivamente.

F.1.1.2 Implementação

Os formulários foram desenvolvidos fazendo-se uso das linguagens HTML (para o
desenvolvimento da interface), JScript (para controle do tempo e registro de horário)
e PHP (para a implementação do algoritmo de correção das respostas e
armazenamento dos dados).
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Os formulários eletrônicos encontram-se disponíveis no computador servidor do
Laboratório de Projeto Assistido por Computador (LabCAD), no Departamento de
Engenharia de Construção Civil da EPUSP. Para a utilização dos mesmos, é
necessário abrir a página eletrônica em um navegador web. Por meio desta
solicitação, o servidor disponibiliza a página no computador que fez o acesso,
permitindo a execução do teste eletrônico. Ao selecionar/deselecionar qualquer
alternativa em uma questão, o horário da ocorrência (hora:minuto:segundo) é
registrado para análise posterior.
Quando o usuário ativa o botão de conclusão, ou caso o tempo reservado à
execução do teste se encerre, todos os dados do formulário são enviados ao
computador servidor, que armazena as informações do teste do participante (dados
pessoais, respostas escolhidas, horários de seleção e pontuação total) em um
arquivo do tipo texto e, através do algoritmo de correção, gera a pontuação do
participante e a envia numa página HTML, para que o participante tenha
realimentação imediata de seu desempenho. A pontuação, a seqüência e o número
de questões de cada teste não foram alterados em relação aos testes tradicionais
(versão em papel).

F.1.1.3 Procedimentos de Uso

Para a aplicação dos testes eletrônicos o autor da pesquisa acomodou os
participantes no local onde os testes foram aplicados, de acordo com a capacidade
do ambiente. Quando este estava ocupado totalmente, o restante dos participantes
aguardaram do lado de fora da sala, até que os computadores fossem desocupados
para a entrada dos demais. Dessa forma, conseguiu-se garantir que apenas um
participante por vez ocupasse um dos computadores da sala onde o teste foi
aplicado, evitando que um aluno influenciasse o desempenho dos outros, pois o
teste além de ser individual, deve refletir o real nível de HVE do participante.
Além disso, não foi permitido o uso de qualquer material extra (como lápis, caneta e
papel), uma vez que todas as instruções para a execução dos testes são
disponibilizadas nos formulários. A Figura 48 ilustra um exemplo com alunos
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participantes de um dos experimentos aplicados nos Laboratórios de Ensino de CAD
da EPUSP.
Após os alunos serem alocados nos computadores, bastou que os mesmos
seguissem as orientações disponibilizadas no formulário, preenchendo os campos
referentes aos seus dados pessoais. Depois disso, foi apresentada ao participante a
finalidade do teste em questão, assim como seu tempo de execução e a quantidade
de questões do mesmo. Finalmente, uma questão resolvida, como exemplo, foi
mostrada ao participante. A partir deste ponto, o teste tem seu início e o tempo é
controlado automaticamente. Ao final de cada teste, o aluno envia suas respostas
para o computador servidor dos formulários, clicando em um botão e,
instantaneamente, sua pontuação é apresentada na tela e o teste é finalizado.
Nos três estudos de caso que serão apresentados neste apêndice, os participantes
foram testados individualmente em dois laboratórios, com 24 computadores cada e
com boas condições de iluminação e temperatura.

Figura 48 – Experimento nos Laboratórios de Ensino de CAD.

F.1.1.4 Vantagens dos Testes Eletrônicos

Os testes em formato eletrônico apresentam, entre outras, as seguintes vantagens:


Não há custo para reprodução dos formulários;



A coleta e transcrição dos dados são automáticas;
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A correção dos testes é automática;



O participante é notificado de sua pontuação imediatamente;



O controle do tempo é rigoroso;



É possível aplicar o teste de forma assíncrona para um grupo de participantes, já
que a contagem de tempo é automática e individual. Isso permite que a avaliação
possa ser feita por demanda, de acordo com a chegada dos participantes ao
local de aplicação. Pode-se, inclusive, aplicar testes diferentes na mesma sala;



É possível alterar a ordem das questões, reduzindo problemas de cópia
clandestina (“cola”) entre participantes (esta opção não foi implementada no
sistema, para preservar a ordem tradicional do teste impresso).

Todas essas características viabilizam a aplicação dos testes em um grande número
de participantes com grande rapidez, praticidade e baixo custo. Além das
alternativas escolhidas em cada item do teste, também é registrado o horário em que
cada uma foi selecionada, bem como o momento em que o teste foi iniciado. Com
essas informações é possível determinar-se muito do comportamento do participante
na execução do teste, como quanto tempo usou para resolver cada questão, a
ordem em que as questões foram resolvidas, se escolheu certas alternativas e
depois trocou-as etc. Essas informações também podem ser analisadas para
determinar-se a correlação entre o tempo médio de resolução e acertos/erros de
cada questão visando uma possível identificação de adivinhação, correlação entre
tempos médios de resolução e dificuldade da questão etc.

F.1.2 Estudo de Caso 1 (EC1)

O estudo (SEABRA; SANTOS, 2007a) relata a experiência de avaliação do
desempenho dos estudantes em dois testes de visualização espacial, apresentando
uma comparação dos resultados obtidos antes e após os alunos freqüentarem o
curso de Geometria Gráfica para Engenharia da EPUSP em 2006, com um
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experimento aplicado no início do semestre do referido ano com os alunos
ingressantes (SEABRA; SANTOS, 2006; SEABRA; SANTOS, 2008b).
Assim, cinco hipóteses foram testadas: (a) as distribuições de probabilidades dos
desempenhos dos participantes nas amostras totais, por gênero, antes e após o
curso de Geometria Gráfica, aderem à distribuição de probabilidade normal; (b) o
desempenho do participante em tarefas espaciais é influenciado pelo gênero; (c) a
idade interfere no desempenho do participante no teste; (d) existe uma correlação
entre o desempenho atingido nos testes MRT e TVZ; (e) o curso de Geometria
Gráfica promove um aumento da HVE dos estudantes.

F.1.2.1 Conteúdo do Curso

A Tabela 34 apresenta o conteúdo do curso de Geometria Gráfica para Engenharia
ministrado aos alunos do primeiro ano, no primeiro semestre de 2006 na EPUSP. De
acordo com a tabela, fazem parte do escopo do curso temas referentes à geometria
gráfica, onde o objetivo do professor é fazer com que os alunos dominem o universo
gráfico fundamental para o exercício da profissão da Engenharia. Os objetivos
principais do curso são o desenvolvimento do raciocínio espacial, a visualização
tridimensional e a interpretação da linguagem técnica gráfica.
Tabela 34 – EC1: Conteúdo do curso de Geometria Gráfica para Engenharia.
Aula
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Tema
Desenho Geométrico – Lugares Geométricos (mediatriz,
bissetriz, tangentes etc.)
Desenho Geométrico) – Lugares Geométricos (arco capaz, eixo
radical etc.)
Desenho Geométrico – Exercícios
Geometria Descritiva – Pontos e Retas
Geometria Descritiva – Planos
Geometria Descritiva – Intersecção de reta e plano. Exercícios
Geometria Descritiva – Mudança de Plano de Projeção
Geometria Descritiva – Exercícios Complementares
Geometria Cotada – Pontos e Retas
Geometria Cotada – Planos
Geometria Cotada – Exercícios
Superfícies Topográficas – Introdução
Superfícies Topográficas - Problemas Práticos
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Com exceção do Desenho Geométrico (Geometria Euclidiana), desenvolvido no
plano, os demais tópicos do curso tratam da representação e solução de problemas
tridimensionais, porém representados em suporte bidimensional, demandando
habilidades espaciais importantes. Na tentativa de compreensão do material
apresentado e na solução dos exercícios pedidos, os estudantes têm a oportunidade
de exercitar essa capacidade, incrementando seu nível mental de visualização
espacial.

F.1.2.2 Participantes

A Tabela 35 apresenta o tamanho das amostras utilizadas nos cálculos estatísticos
do experimento. O pré-teste refere-se à avaliação feita antes da freqüência dos
alunos ao curso de Geometria Gráfica e o pós-teste aos dados coletados após o
curso. A idade média (em anos) dos estudantes em cada teste também consta na
Tabela 35.
Tabela 35 – EC1: Tamanho das amostras e idade média dos participantes.

Data
Pré-teste
Pós-teste
Ambos

TVZ

MRT

Teste
Mulheres

Homens

Total

Idade

Mulheres

Homens

Total

Idade

95
39
35

510
194
169

605
233
204

18,3
18,8
-

39
32
32

498
148
135

587
180
167

18,4
18,7
-

F.1.2.3 Procedimentos

Os testes foram aplicados aos alunos nas duas primeiras semanas de aula do
primeiro semestre e novamente na primeira semana de aulas do segundo semestre,
após o retorno dos alunos das férias escolares e antes do início das aulas do
segundo semestre. As turmas foram divididas em 18 grupos, de forma que somente
um participante por vez ocupou um computador do laboratório em cada teste.
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De posse dos testes, foi verificado quais deles seriam relevantes para o estudo em
questão, já que alguns foram descartados. Tal fato não está associado ao
desempenho dos alunos, mas sim à detecção, durante a análise dos dados, que os
mesmos não o fizeram com o devido comprometimento e seriedade. Dessa forma,
não se pode considerar que os resultados dos testes de alguns participantes
representem sua real habilidade de visualização espacial.
Os critérios utilizados para o descarte dos testes foram formulados pelo autor da
pesquisa, e são apresentados a seguir:


O participante respondeu apenas a primeira etapa do teste (deixando a segunda
totalmente em branco). Isso demonstra a falta de interesse em prosseguir no
experimento, já que é reservado o mesmo tempo para a realização de cada
etapa;



O participante assinalou mais de duas alternativas por questão (as instruções
deixam claro que só existem duas alternativas corretas para todas as questões);



O participante respondeu todas as questões do teste, porém, o fez em tempo o
qual não corresponde a uma situação normal (escolheu as alternativas
selecionando-as rapidamente). Como o autor da pesquisa tem controle sobre o
instante em que o usuário seleciona as alternativas, é fácil detectar esse tipo de
ocorrência, ficando evidente que o participante escolheu aleatoriamente (“chute”)
todas as respostas.

F.1.2.4 Materiais

Os testes MRT e TVZ foram utilizados para a mensuração da HVE dos participantes.
O tempo recomendado pelos autores dos testes é de 10 minutos para a aplicação da
segunda parte do MRT e de 25 minutos no caso do TVZ.
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F.1.2.5 Análise dos Dados

Para os três estudos de caso apresentados, os dados foram armazenados e
analisados utilizando o programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
versão 12.0 (SPSS, 2002), estabelecendo-se as análises descritivas e inferenciais
pertinentes ao estudo. As análises que foram realizadas são:


Descritivas: freqüência, média, desvio-padrão, mínimo e máximo;



Avaliação da aderência das variáveis à distribuição normal: o teste de
Kolmogorov-Smirnov (KS) foi utilizado para testar a hipótese de normalidade na
distribuição. Valores de p-valor maiores que 0,05 indicam que a variável tem
adesão à distribuição normal (COSTA NETO, 1977);



Comparação

de

médias

entre

grupos:

a

comparação

foi

realizada

considerando a adesão das variáveis à distribuição normal. Assim, se a variável
apresentar adesão à distribuição normal:
o Teste de t-student: para comparar dois grupos independentes.
o Teste Análise de Variância – ANOVA: para comparar mais que dois
grupos independentes. Para grupos não homogêneos, foi utilizado o
Teste de Welch.
Se a variável não apresentar adesão à distribuição normal:
o Teste de Mann-Whitney: para comparar dois grupos independentes.
o Teste de Kruskall-Wallis: para comparar mais que dois grupos
independentes.


Correlação entre variáveis: foi utilizada para estudar a magnitude da correlação
entre duas variáveis quantitativas. Se a variável tem distribuição normal, foi
calculado o coeficiente de correlação de Pearson. Porém, se não tem adesão à
normal, foi utilizado o coeficiente de correlação Spearman. A magnitude das
correlações foi classificada em (LEVIN; FOX, 2004):
o Fraca: < 0,3;
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o Moderada: 0,3 a 0,59;
o Forte: 0,6 a 0,9;
o Perfeita: 1,0.
Os resultados serão considerados estatisticamente significantes se p-valor < 0,05,
com intervalo de confiança de 95%.
O Gráfico 29 ilustra o desempenho dos participantes no MRT nas avaliações
realizadas em março (pré-teste) e agosto (pós-teste) de 2006. O eixo horizontal
corresponde ao intervalo de pontuação. O Gráfico 30 traz os mesmos dados para a

Porcentagem dos participantes

avaliação com o TVZ.
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Gráfico 29 – EC1: Pontuação no MRT (amostra total).
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Gráfico 30 – EC1: Pontuação no TVZ (amostra total).

A hipótese 1 (normalidade) foi testada através da aplicação do teste KS nas
amostras. A Tabela 36 apresenta as estatísticas das amostras, incluindo os resumos
estatísticos segundo o gênero.
Tabela 36 – EC1: Estatística das amostras.

Total

Mulheres

Homens

Intervalo
potencial
Intervalo
obtido
Pontuação
média (N*)
Desvio
padrão
KS (pvalor)**
Pontuação
média (N*)
Desvio
padrão
KS (pvalor)**
Pontuação
média (N*)
Desvio
padrão
KS (pvalor)**

Nota: *N = tamanho da amostra

MRT (pré-teste)

MRT (pós-teste)

TVZ (pré-teste)

TVZ (pós-teste)

0-40

0-40

0-18

0-18

4-40

4-40

0-18

0-18

28,00 (605)

32,03 (233)

9,86 (587)

11,57 (180)

7,99

7,19

4,68

4,73

2,40 (p < 0,001)

2,11 (p <0,001)

2,27 (p < 0,001)

1,88 (p < 0,001)

24,01 (95)

28,67 (39)

8,51 (39)

9,84 (32)

9,22

8,39

4,47

4,12

0,665 (0,768)

0,724 (0,671)

1,030 (0,240)

0,529 (0,943)

28,75 (510)

32,71 (194)

10,11 (498)

11,94 (148)

7,52

6,74

4,68

4,79

2,201 (p < 0,001)

2,105 (p < 0,001)

2,276 (p<0,001)

1,861 (0,002)

**Teste KS

A partir dos dados apresentados na tabela, nota-se que a hipótese nula 1 manteve o
mesmo comportamento no pré e no pós-teste, só não podendo ser rejeitada na
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amostra feminina, tanto para o MRT quanto no TVZ. Nos demais casos, a hipótese é
rejeitada. Assim, conclui-se que apenas a freqüência amostral das notas do gênero
feminino apresenta adesão à distribuição normal, antes e após o curso de Geometria
Gráfica.
A análise dos dados da Tabela 36 mostra também que a HVE se apresenta de forma
distinta em ambos os testes, para cada um dos gêneros, como é ilustrado nos
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Gráficos 31 (MRT) e 32 (TVZ).
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Gráfico 31 – EC1: Diferenças de gênero no MRT.
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Gráfico 32 – EC1: Diferenças de gênero no TVZ.

Para o teste da hipótese 2, foram analisados os dados apresentados na Tabela 37.
De acordo com os dados apresentados, pode-se concluir que a hipótese nula 2 não
pode ser rejeitada nos testes e, por isso, conclui-se que o gênero influencia o
desempenho dos participantes, com melhor desempenho para os homens, mesmo
após o curso. Esse resultado é coerente com outros sistematicamente relatados na
literatura sobre o tema (GORSKA; SORBY; LEOPOLD, 1998; GEARY et al, 2000;
SORBY, 2001).
Tabela 37 – EC1: Comparação do desempenho pelo gênero.
Feminino
(pré-teste)
Média dp

Feminino
(pós-teste)
Média dp

Masculino
(pré-teste)
Média
dp

Masculino
(pós-teste)
Média
dp

MRT

24,01

9,22

28,67

8,39

28,75

7,52

32,71

6,74

TVZ

8,51

4,47

9,84

4,12

10,11

4,68

11,94

4,79

Nota: *Teste de Mann-Whitney

Teste*
(pré)
(p-valor)
16858,5
(p < 0,001)
21418,5
(0,004)

Teste*
(pós)
(p-valor)
2690,0
(0,004)
1709,5
(0,014)

dp = desvio padrão

Outro fator a ser analisado se refere à idade refletir algum ganho ou perda no
desempenho dos participantes. Como critério de partição, estabeleceu-se a idade de
20 anos. Para o teste da hipótese 3, foram analisados os dados apresentados na
Tabela 38.
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Tabela 38 – EC1: Resumo estatístico para as partições da idade.
< 20 anos
(pré-teste)
Média dp

< 20 anos
(pós-teste)
Média dp

≥ 20 anos
(pré-teste)
Média
dp

≥ 20 anos
(pós-teste)
Média
dp

MRT

28,15

7,95

32,03

7,30

26,78

8,29

32,00

6,78

TVZ

9,91

4,62

11,67

4,73

9,51

5,15

11,00

4,80

Teste*
(pré)
(p-valor)
15688,0
(0,219)
16670,0
(0,565)

Teste*
(pós)
(p-valor)
4233,0
(0,737)
1949,0
(0,479)

Nota: *Teste de Mann-Whitney

Os dados indicam que a hipótese nula 3 pode ser rejeitada, e, com isso, conclui-se
que a idade, para as amostras analisadas neste estudo, não influencia o
desempenho dos participantes nos testes. Sabe-se que a idade normalmente tem
influência no que diz respeito à execução de tarefas que envolvem a HVE, porém,
devido à pequena faixa de variação deste parâmetro nas amostras (estudantes
jovens), não pôde ser detectada qualquer influência.
Para o teste da hipótese nula 4, foram analisados os dados da Tabela 39. Foi
encontrada uma correlação moderada (0,3 ≤ r ≤ 0,59) entre as pontuações nos
testes (ρ = 0,494, p < 0,001), confirmando a hipótese estabelecida. Porém, não foi
encontrada qualquer correlação significativa entre a idade e o desempenho nos
testes.
Tabela 39 – EC1: Correlação entre o MRT, o TVZ e a idade.
Idade
Idade
MRT
TVZ

1,000
-0,065 (0,322)
-0,126 (0,092)

MRT
-0,065 (0,322)
1,000
0,494 (p < 0,001)

TVZ
-0,126 (0,092)
0,494 (p < 0,001)
1,000

Nota: Coeficiente de correlação de Spearman (p-valor)

Finalmente, um aumento no nível da HVE foi verificado (hipótese nula 5). A Tabela
40 mostra as análises de variância do desempenho dos estudantes (somente os que
participaram das duas avaliações), para as amostras em ambos os testes.
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Tabela 40 – EC1: Análise de variância dos experimentos.

MRT
(total)

MRT
(mulheres)

MRT
(homens)

TVZ (total)

TVZ
(mulheres)

TVZ
(homens)

Fonte da
Variação
Entre os
experimentos
Dentro dos
experimentos
Total
Entre os
experimentos
Dentro dos
experimentos
Total
Entre os
experimentos
Dentro dos
experimentos
Total
Entre os
experimentos
Dentro dos
experimentos
Total
Entre os
experimentos
Dentro dos
experimentos
Total
Entre os
experimentos
Dentro dos
experimentos
Total

SQ

Gl

MQ

F

p-valor

F crítico

1906,67647

1

1906,67647

32,66015

p<
0,001

3,864471

23701,9902

406

58,3792862

25608,66667

407

330,05714

1

330,05714

4,49803

0,037

3,981895

4989,7142

68

73,3781512

5319,77142

69

1576,62721

1

1576,62721

30,15005

p<
0,001

3,869274

17570,3432

336

52,292688

19146,97041

337

255,28143

1

255,28143

11,981

p<
0,001

3,869615

7073,98802

332

21,307192

7329,26946

69

21,390625

1

21,390625

1,09336

0,2997

3,995893

1212,96875

62

19,564012

1234,35937

63

240,833333

1

240,833333

p<
0,001

3,876394

5642,385185

268

21,053676

5883,218519

269

11,43902

Nota: *Teste ANOVA
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O desempenho geral para as amostras é ilustrado nos Gráficos 33 e 34.

Intervalo de pontuação - MRT

Gráfico 33 – EC1: Melhora do desempenho no MRT após o curso.
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Intervalo de pontuação - TVZ

Gráfico 34 – EC1: Melhora do desempenho no TVZ após o curso.

De acordo com os dados apresentados, pode-se concluir que a hipótese nula 5 (o
curso melhora a visualização espacial) pode ser rejeitada apenas no caso dos
resultados obtidos para as mulheres que participaram do TVZ. Acredita-se que esse
resultado, além de estar associado com o pequeno tamanho da amostra no segundo
experimento, deve-se também à dificuldade do teste, já que o TVZ possui uma
dificuldade maior em sua execução, se comparado ao MRT.
De forma geral, o nível de HVE que os estudantes possuíam ao ingressar no curso
de Geometria Gráfica e a evolução obtida após o mesmo apresenta evidências da
eficácia do curso para essa finalidade, uma vez que o nível da HVE dos alunos
aumentou de forma significativa. No entanto, essa melhora pode estar ligada a um
efeito de aprendizagem geral, ou efeito-teste. A presença de um grupo de controle
faz-se necessária para tal afirmação.
Para examinar a possibilidade de ocorrência de um efeito de saturação (ceiling
effect) nas pontuações, foi levantado, de acordo com a metodologia exposta por
Wick (2002), a pontuação em cada amostra para o percentil 99% e verificado o
quanto sobra de espaço de pontuação para crescimento em cada caso. Quanto
menor o espaço de crescimento, maior a probabilidade de ocorrência de saturação.
Para todos os casos, o espaço de crescimento foi nulo, com exceção do pré e pósteste TVZ para as mulheres (2 pontos em ambos), indicando ocorrência de
saturação.
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A ocorrência de ceiling ou floor effect pode causar distorções não só na
normalidade, mas obviamente também nos resultados de ganho/redução de
desempenho (effect size) (CRIBBIE; JAMIESON, 2004). Como a saturação de
pontuação foi maior ainda no pós-teste, como pode ser observado nos Gráficos 5 e
6, presume-se que os resultados reais podem ser iguais ou melhores que medidos
na avaliação.

F.1.3 Estudo de Caso 2 (EC2)

O experimento (SEABRA; SANTOS, 2007b) relata a experiência de avaliação do
desempenho dos estudantes em um teste de visualização espacial, apresentando
uma comparação dos resultados obtidos antes e após os alunos cursarem parte do
curso de Geometria Gráfica para Engenharia da EPUSP, com um experimento
aplicado no início do primeiro semestre de 2007, com os alunos ingressantes.

F.1.3.1 Análise dos Dados

O teste MRT foi utilizado para a mensuração da HVE dos participantes. Na tentativa
de evitar a ocorrência de um novo efeito de saturação, o tempo para execução do
teste foi reduzido para 4 minutos por parte. A alteração em relação à duração de
cada parte do teste está relacionada à ocorrência de efeitos de saturação na
pontuação, observados no estudo de caso anterior (EC1), especialmente no pósteste, onde a maior porcentagem dos alunos está na maior faixa de pontuação.
Assim como no EC1, foram utilizados os mesmos critérios para descarte dos testes
não relevantes ao estudo.
A partir dos resultados encontrados no experimento aplicado com os alunos
ingressantes (pré-teste), e com os dados obtidos na segunda avaliação (pós-teste),
quatro questões de interesse e suas respectivas hipóteses nulas foram investigadas:
(a) o desempenho dos participantes nas amostras totais, assim como nos diferentes
gêneros, antes e após o curso de Geometria Gráfica adere à distribuição de

Apêndices

203

probabilidade normal; (b) o desempenho do participante em tarefas espaciais é
influenciado pelo gênero; (c) a idade interfere no desempenho do participante no
teste; (d) o curso de Geometria Gráfica promove um aumento da HVE dos
estudantes.
A análise dos dados obtidos mostrou que a variável dependente “pontuação no
MRT” apresentou o mesmo comportamento descrito no EC1, com exceção da
possível influência da idade no desempenho dos participantes. O mesmo critério de
partição utilizado no estudo de caso 1 foi adotado no experimento (com mínimo de
16 e máximo de 34 anos). No pré-teste, a média de idade para o grupo “< 20 anos”
foi de 17,95 anos e, para o grupo “≥ 20 anos” foi de 20,58. No pós-teste, a média de
idade para o grupo “< 20 anos” foi de 18,19 anos e, para o grupo “≥ 20 anos” foi de
20,96. Para o teste desta hipótese, foram analisados os dados apresentados na
Tabela 41.
Tabela 41 – EC2: Resumo estatístico para as partições da idade.

MRT

< 20 anos
(pré-teste)
Média dp

< 20 anos
(pós-teste)
Média dp

≥ 20 anos
(pré-teste)
Média
dp

≥ 20 anos
(pós-teste)
Média
dp

24,97

28,24

24,33

26,59

8,19

8,23

7,35

8,26

Teste*
(pré)
(p-valor)
12648,0
(0,461)

Teste*
(pós)
(p-valor)
33973,0
(0,027)

Nota: *Teste de Mann-Whitney

Os dados indicam que, no pós-teste, os estudantes com menos de 20 anos tiveram
score significativamente melhor que os demais. Com base nesse resultado, concluise que a idade influenciou o desempenho dos participantes da amostra do pós-teste.
Sabe-se que o aumento da idade normalmente tem influência negativa no que diz
respeito à execução de tarefas que envolvem a HVE (SALTHOUSE et al., 1990),
porém, devido à pequena faixa de variação deste parâmetro nas amostras (poucos
estudantes com mais de 20 anos), não pôde ser detectada qualquer influência na
amostra do pré-teste. Além disso, como as médias de idade dos grupos são muito
próximas, não se espera variações significativas da pontuação devido à idade. As
variações encontradas no pós-teste provavelmente podem ser melhor explicadas em
função dos alunos com mais idade, em geral, serem veteranos. Estes, infelizmente,
em sua maioria não fazem os exercícios propostos que poderiam proporcionar o
desenvolvimento de suas habilidades espaciais. Primeiro, por apresentarem uma
motivação diferente dos demais e, segundo, por já terem feito no ano anterior.
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Apesar de se reduzir em 25% o tempo total de cada parte do teste em relação à
duração padrão, o bom desempenho dos alunos do sexo masculino do curso tornou
essa medida ainda insuficiente e, mais uma vez, foi detectada a ocorrência de um
efeito de saturação, assim como no experimento de (SEABRA; SANTOS, 2007a).

F.1.4 Estudo de Caso 3 (EC3)

Realizado no início do primeiro semestre letivo de 2008, o experimento (SEABRA;
SANTOS, 2008a) se propôs a confirmar se os alunos ingressantes no mesmo curso
descrito nos estudos anteriores apresentam diferenças de desempenho entre os
gêneros, com vantagem para o masculino. Não obstante, também foi analisada a
procedência (ensino médio, preparatório pré-vestibular; colégio técnico) dos
estudantes antes de seu ingresso no curso, e se esta se caracterizou como sendo
uma variável que influencia o desempenho dos mesmos.
Outro fator importante examinado consistiu no curso de ingresso escolhido pelo
estudante, verificando-se se este afeta a pontuação obtida no teste, talvez por ser
uma habilidade cognitiva mental intrínseca do indivíduo em desempenhar funções
pertinentes a área de trabalho desejada. Possivelmente, os ingressantes que optam
por cursos mais concorridos, por exemplo, Engenharia Mecânica (Automação e
Sistemas) e de Produção, trazem consigo não só uma motivação atribuída à
conquista da vaga, mas também à auto-confiança aumentada por ter ingressado em
um curso concorrido, favorecendo seu desempenho intelectual. Nesse contexto,
quatro hipóteses foram testadas: (a) o desempenho do participante em tarefas
espaciais é influenciado pelo gênero; (b) a procedência do estudante influencia o
desempenho do mesmo no teste; (c) o curso de ingresso do estudante tem
correlação com a pontuação obtida no teste; (d) o desempenho do estudante
ingressante tem correlação com a relação candidato/vaga de seu curso.

Apêndices

205

F.1.4.1 Participantes

Na primeira semana de aula, durante a apresentação da disciplina de Geometria
Gráfica para Engenharia, todos os alunos foram comunicados quanto à realização
de uma importante atividade didática a ser aplicada no horário destinado à
realização da atividade programada (monitoria) da disciplina. Assim, do total de 750
ingressantes, a amostra analisada foi composta por 429 estudantes (349 homens e
80 mulheres). A idade dos participantes variou de 16 a 24 anos (M = 18,34; dp =
1,26).

F.1.4.2 Materiais

O TVZ foi utilizado para a mensuração da HVE dos participantes. O tempo
recomendado pelo autor do teste é de 25 minutos para a aplicação da segunda
parte. No entanto, neste estudo, o tempo de execução foi reduzido para 20 minutos,
devido à ocorrência de efeitos de saturação (ceiling effect) na pontuação da amostra
analisada em um estudo anterior (SEABRA; SANTOS, 2007a).

F.1.4.3 Análise dos Dados

O Gráfico 35 ilustra o desempenho dos participantes no TVZ na avaliação realizada
em março de 2008. O eixo horizontal corresponde ao intervalo de pontuação.
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Gráfico 35 – EC3: Pontuação no TVZ (amostra total).

Para o teste das hipóteses formuladas neste estudo fez-se necessário analisar o
comportamento da variável aleatória dependente “pontuação no TVZ”, em diferentes
contextos. Para isso foi utilizado o teste KS com o objetivo de verificar se os dados
apresentam aderência à distribuição de probabilidade normal. Para fins de análise,
p-valores maiores que 0,05 indicam que a variável tem adesão à normal. Para o
teste das demais hipóteses, os resultados serão considerados estatisticamente
significantes se p-valor < 0,05, para um intervalo de confiança de 95%. A Tabela 42
apresenta a estatística da amostra, incluindo os resumos estatísticos segundo o
gênero.
A partir dos dados apresentados na Tabela 42, nota-se que a variável apresenta o
mesmo comportamento para a amostra total e para o gênero masculino, com a
aderência à distribuição normal sendo observada somente para as mulheres.
A Tabela 43 apresenta a estatística da amostra com base na procedência dos
estudantes. Com base nesse parâmetro, considerou-se que estes podem ser
oriundos: do 3º ano do Ensino Médio; cursinho preparatório pré-vestibular; colégio
técnico; ou transferidos de outras instituições (nenhuma ocorrência nesse estudo). O
Gráfico 36 ilustra o desempenho dos participantes no TVZ, com base na
procedência.
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Tabela 42 – EC3: Estatística da amostra.
TVZ

Total

Intervalo potencial

0-18

Intervalo obtido

0-18

Pontuação média (N*)

8,00 (429)

Desvio padrão

4,27

KS (p-valor)**

2,49 (p<0,001)

Pontuação Média (N*)

6,81 (80)

Desvio padrão

3,83

KS (p-valor)**

1,15 (1,142)

Pontuação Média (N*)

8,28 (349)

Desvio padrão

4,33

KS (p-valor)**

2,15 (p<0,001)

Mulheres

Homens

Porcentagem dos participantes

Nota: * N = Tamanho da amostra

** Teste KS
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Gráfico 36 – EC3: Pontuação no TVZ segundo a procedência.

A partir dos dados apresentados na Tabela 43, nota-se que a distribuição de
probabilidades da variável apresenta o mesmo comportamento para a amostra
formada pelos alunos do 3º ano do Ensino Médio e para a amostra oriunda de
Cursinho pré-vestibular, com a aderência à normal sendo observada somente para a
amostra formada pelos estudantes provenientes de Colégio Técnico.
O Gráfico 37 ilustra o desempenho dos participantes no TVZ, com base no curso de
ingresso.
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Tabela 43 – EC3: Estatística da amostra segundo a procedência.
TVZ
3º ano do
Ensino
Médio

Pontuação média (N*)

7,91 (190)

Desvio padrão

4,50

KS (p-valor)**

1,69 (0,006)

Pontuação Média (N*)

8,09 (232)

Desvio padrão

4,13

KS (p-valor)**

1,77 (0,004)

Pontuação Média (N*)

8,33 (6)

Desvio padrão

2,25

KS (p-valor)**

0,55 (0,920)

Cursinho

Colégio
Técnico

Nota: * N = Tamanho da amostra

** Teste KS
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Gráfico 37 – EC3: Pontuação no TVZ segundo o curso de ingresso.

A Tabela 44 mostra os dados estatísticos da mesma amostra, porém segundo a
opção de ingresso dos alunos. Assim, os cursos são representados por: 1 –
Engenharia Civil e Ambiental; 2 – Engenharia Elétrica; 3 – Engenharia Mecânica e
Naval; 4 – Engenharia Química, Metalúrgica, Materiais, Minas e Petróleo; 5 –
Engenharia de Computação e Elétrica; 6 – Engenharia Mecânica (Automação e
Sistemas); 7 – Engenharia de Produção.
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Os dados da Tabela 44 mostram que a aderência à distribuição de probabilidade
normal é verificada em todos os cursos.
Tabela 44 – EC3: Estatística da amostra segundo curso de ingresso.
TVZ
Pont. média (N*)
Grande área
Civil (1)

Grande área
Elétrica (2)

Grande área
Mecânica (3)

Grande área
Química (4)

TVZ

7,06 (85)

Desvio padrão

4,15

KS (p-valor)**

1,28 (0,072)

Pont. Média (N*)

7,89 (83)

Desvio padrão

3,93

KS (p-valor)**

1,16 (0,134)

Pont. Média (N*)

8,03 (72)

Eng. Mecatrônica (6)

Eng. Produção (7)

Desvio padrão

4,42

KS (p-valor)**

1,01 (0,255)

Pont. Média (N*)

7,87 (75)

Desvio padrão

3,68

KS (p-valor)**
Nota:* N = Tamanho da amostra

Grande área
Computação
(5)

Pont. média (N*)

9,32 (31)

Desvio padrão

4,62

KS (p-valor)**

0,78 (0,562)

Pont. média (N*)

10,22 (37)

Desvio padrão

5,05

KS (p-valor)**

0,94 (0,328)

Pont. média (N*)

7,46 (46)

Desvio padrão

4,28

KS (p-valor)**

0,66 (0,763)

1,16 (0,135)
** Teste KS

A análise dos dados da Tabela 35 mostra que a HVE se apresenta de forma distinta,

Porcentagem dos participantes

para cada um dos gêneros, como é ilustrado no Gráfico 38.
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Gráfico 38 – EC3: Diferenças de gênero no TVZ.

Para o teste da Hipótese 1, foram analisados os dados apresentados na Tabela 45.
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Tabela 45 – EC3: Comparação do desempenho pelo gênero.

TVZ

Feminino
Média (N) dp
6,81 (80) 3,83

Masculino
Média (N) dp
8,28 (349) 4,33

Nota:

* Teste de Mann-Whitney

Teste* (p-valor)
11182,5 (0,005)

De acordo com os dados apresentados, conclui-se que o gênero influencia o
desempenho dos participantes, com melhor desempenho para os homens, e a
Hipótese 1 não pode ser rejeitada.
Para determinar se as pontuações dos estudantes são homogêneas para os três
grupos analisados (de acordo com a procedência), o estudo utilizou em sua análise
as pontuações de cada grupo como variável dependente. Nos três casos, o teste de
homogeneidade da variável (Tabela 46) mostra que não existem evidências
estatísticas significantes de uma diferença de desempenho entre os grupos. Assim,
de acordo com os dados apresentados, conclui-se que a procedência não influencia
o desempenho dos participantes, e a Hipótese 2 não pode ser aceita.
Tabela 46 – EC3: Teste de homogeneidade da variável com base na procedência.

TVZ

3º ano - EM
MR (N)
208,39 (190)

Cursinho
MR (N)
218,86 (232)

Colégio Técnico
MR (N)
239,42 (6)

df

Teste* (p-valor)

2

1,000 (0,607)

Nota: * Teste de Kruskal Wallis

Na tentativa de detectar alguma influência de desempenho da amostra pela
procedência, a mesma análise foi realizada para cada um dos gêneros, como mostra
a Tabela 47. Novamente, nenhuma diferença significativa foi encontrada.
Tabela 47 – EC3: Teste de homogeneidade da variável com base na procedência e no gênero.

TVZ
(mulheres)
TVZ
(homens)

3º ano - EM
MR (N)

Cursinho
MR (N)

Colégio Técnico
MR (N)

df

Teste* (p-valor)

40,87 (39)

38,89 (38)

56,00 (3)

2

1,540 (0,463)

168,57 (151)

179,01 (194)

181,50 (3)

2

0,933 (0,627)

Nota: * Teste de Kruskal Wallis

Com o objetivo de verificar se as variâncias das pontuações dos estudantes são
homogêneas para os sete grupos analisados, o teste de Levene foi aplicado (Tabela
48). O resultado mostra que o teste alcançou um nível significativo, o que contradiz
assumir que as variâncias dos grupos são homogêneas. Quando a igualdade de
variâncias dos grupos não pode ser assumida, recomenda-se o uso de um teste
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mais robusto como uma alternativa ao ANOVA (SCHNEIDER; PENFIELD, 1997). Foi
escolhido o teste de Welch.
A partir de p = 0,03 da análise de variância (Tabela 49), nota-se que há diferença
significativa entre as médias dos grupos. Assim, uma comparação múltipla foi
conduzida via Método de Scheffé. De acordo com os dados da Tabela 50, conclui-se
que o curso de ingresso influenciou o desempenho dos participantes apenas em um
par de comparações (Civil x Mecatrônica), não sendo significativo para os demais 42
pares de cursos comparados, e a Hipótese 3 não pode ser rejeitada.
Tabela 48 – EC3: Teste de homogeneidade de variância com base no curso de ingresso.

TVZ

Levene
2,436

df 1
6

df 2
422

p-valor
0,025

Tabela 49 – EC3: Análise de variância dos grupos com base no curso de ingresso.

TVZ

Welch
2,407

df 1
6

df 2
151,293

p-valor
0,03

Tabela 50 – EC3: Comparação múltipla da variância com base no curso de ingresso.

Curso (I)

Curso (J)

Diferença de
Média (I – J)

1

6

-3,157

dp

p-valor

0,830

0,027

Intervalo de confiança
(95%)
Lim. Inf.
Lim. Sup.
-6,12
-0,20

Nota: * Método de Scheffé

A concorrência no exame vestibular em 2008, para os cursos de engenharia da
EPUSP apresentou o seguinte comportamento (em ordem decrescente) (FUVEST,
2008): Engenharia Mecânica (Automação e Sistemas): 24,6 candidatos/vaga;
Engenharia de Produção: 22,6 c/v; Engenharia de Computação e Elétrica: 22,1 c/v;
Engenharia Mecânica e Naval: 12,8 c/v; Engenharia Química, Metalúrgica, Materiais,
Minas e Petróleo: 12,1 c/v; Engenharia Civil e Ambiental: 8,8 c/v; Engenharia
Elétrica: 8,1 c/v.
Uma possível correlação do desempenho dos participantes no TVZ com a
concorrência do curso de ingresso foi verificada (Hipótese 4), como mostra a Tabela
51.
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Tabela 51 – EC3: Correlação do curso, concorrência e pontuação.

Concorrência
Pontuação

Concorrência
1,000
0,097 (0,044)

Pontuação
0,097 (0,044)
1,000

Nota: * Coeficiente de correlação de Spearman

Foi encontrada uma fraca correlação entre a concorrência do curso de ingresso dos
estudantes e a pontuação destes no TVZ (r = 0,097; p = 0,044). Assim, a Hipótese 4
não pode ser rejeitada, ainda que o índice de correlação não apresente um valor
representativo (r < 0,3). Acredita-se que a análise da correlação da nota média na
prova de ingresso de cada curso com a pontuação no TVZ possivelmente revelaria
uma correlação mais acentuada, já que inteligência é ligada à habilidade de
visualização espacial (KAUFMAN, 2007). No entanto, a dificuldade de acesso aos
dados impossibilitou a realização desta análise.

F.1.5 Resultados dos Estudos de Caso

O objetivo principal dos estudos de caso apresentados consistiu na verificação de
importantes questões de interesse, no contexto desta pesquisa, principalmente na
detecção de possíveis variáveis de influência no comportamento do desempenho
dos participantes estudados.
Tendo em vista que a amostra que constituirá a pesquisa experimental realizada
será representativa daquelas que compuseram os três estudos, os resultados destes
podem ser estendidos à análise. Assim, de acordo com os principais resultados
encontrados, tem-se que:


As pontuações apresentaram adesão à distribuição de probabilidade normal
apenas para os dados do gênero feminino;



Os resultados indicam uma diferença significativa entre homens e mulheres,
mantendo-se a vantagem para o gênero masculino nos três estudos;



A idade dos participantes, para as amostras analisadas, influenciou o
desempenho dos mesmos apenas para o grupo do pós-teste do EC2, apesar
deste resultado ter ocorrido mais provavelmente em função dos alunos com mais
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idade serem veteranos (que em sua maioria não se dedicam de forma adequada
ao curso) do que por uma perda de habilidade espacial em decorrência do
envelhecimento;


A ordem de aplicação dos testes não influenciou o desempenho dos participantes
no EC1;



Para os dois primeiros estudos apresentados, foi detectado um aumento
significativo na HVE dos estudantes, após a realização das atividades do curso
envolvendo os temas de Desenho Geométrico e Geometria Descritiva. No
entanto, essa melhora pode estar ligada ao efeito-teste;



A procedência do aluno ingressante não representa um fator de influência no
desempenho de tarefas espaciais;



Foi observada uma diferença significativa apenas entre dois grupos comparados
(com base no curso de ingresso), contradizendo a hipótese de homogeneidade
dos mesmos;



Uma fraca correlação entre a concorrência do curso de ingresso dos estudantes
e a pontuação destes no TVZ foi encontrada.
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Apêndice G - Dados Obtidos na Avaliação Qualitativa

A seguir são apresentados os dados obtidos na avaliação qualitativa sobre o uso
dos tratamentos empregados nos processos de intervenção da pesquisa
experimental desta tese.
Participantes do Grupo de Controle:
QC.1 - Achou que a visualização das situações espaciais apresentadas na apostila
são facilmente compreendidas?
Tabela 52 – Grupo de controle: questão 1.
Questão 1
Totalmente
Muito
Regular
Pouco
Nada

Respostas
4
10
14
1
2

%
12,9
32,26
45,16
3,23
6,45

QC.2 - Achou que a visualização das situações espaciais apresentadas nos slides
são facilmente compreendidas?
Tabela 53 – Grupo de controle: questão 2.
Questão 2
Totalmente
Muito
Regular
Pouco
Nada

Respostas
6
15
7
2
1

%
19,35
48,39
22,58
6,45
3,23

QC.3 - Achou que as situações espaciais apresentadas proporcionaram um melhor
aprendizado do conteúdo do curso?
Tabela 54 – Grupo de controle: questão 3.
Questão 3
Totalmente
Muito
Regular
Pouco
Nada

Respostas
6
12
8
4
1

%
19,35
38,71
25,81
12,9
3,23
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QC.4 - Os recursos visuais (aparência, cores, dimensão etc.) das situações espaciais
apresentadas foram de boa qualidade?
Tabela 55 – Grupo de controle: questão 4.
Questão 4
Excelente
Bom
Regular
Ruim
Péssimo

Respostas
7
16
8
0
0

%
22,58
51,61
25,81
0,0
0,0

QC.5 - A visualização das situações espaciais apresentadas sofreu algum tipo de
prejuízo em virtude de sua posição em sala de aula?
Tabela 56 – Grupo de controle: questão 5.
Questão 5
Sim
Não

Respostas
6
25

%
19,35
80,65

QC.6 - Em sua opinião, de modo geral a adequação dos recursos utilizados nas
aulas de GD foi:
Tabela 57 – Grupo de controle: questão 6.
Questão 6
Excelente
Boa
Regular
Ruim
Péssima

Respostas
1
22
7
0
1

%
3,23
70,97
22,58
0,0
3,23

Participantes do Grupo Teste-Mono:
QM.1 - Conseguiu visualizar as situações espaciais apresentadas pelo sistema
utilizado?
Tabela 58 – Grupo teste-mono: questão 1.
Questão 1
Sim
Não

Respostas
29
0

%
100,0
0,0
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QM.2 - Achou que a visualização das situações espaciais apresentadas pelo sistema
são mais facilmente compreendidas se comparadas às imagens 2D da apostila?
Tabela 59 – Grupo teste-mono: questão 2.
Questão 2
Totalmente
Muito
Regular
Pouco
Nada

Respostas
9
16
4
0
0

%
31,03
55,17
13,79
0,0
0,0

QM.3 - Achou que a visualização das situações espaciais apresentadas pelo sistema
são mais facilmente compreendidas se comparadas às imagens 2D dos slides?
Tabela 60 – Grupo teste-mono: questão 3.
Questão 3
Totalmente
Muito
Regular
Pouco
Nada

Respostas
6
19
4
0
0

%
20,69
65,52
13,79
0,0
0,0

QM.4 - Achou que as situações espaciais apresentadas pelo sistema proporcionaram
um melhor aprendizado do conteúdo do curso?
Tabela 61 – Grupo teste-mono: questão 4.
Questão 4
Totalmente
Muito
Regular
Pouco
Nada

Respostas
5
13
8
3
0

%
17,24
44,83
27,59
10,34
0,0

QM.5 - Os recursos visuais (aparência, cores, dimensão etc.) das situações espaciais
apresentadas pelo sistema foram de boa qualidade?
Tabela 62 – Grupo teste-mono: questão 5.
Questão 5
Excelente
Bom
Regular
Ruim
Péssimo

Respostas
7
19
3
0
0

%
24,14
65,52
10,34
0,0
0,0
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QM.6 - A visualização das situações espaciais apresentadas pelo sistema sofreu
algum tipo de prejuízo em virtude de sua posição em sala de aula?
Tabela 63 – Grupo teste-mono: questão 6.
Questão 6
Sim
Não

Respostas
2
27

%
6,9
93,1

QM.7 - Em sua opinião, de modo geral a adequação do sistema nas aulas de GD foi:
Tabela 64 – Grupo teste-mono: questão 7.
Questão 7
Excelente
Boa
Regular
Ruim
Péssima

Respostas
12
13
4
0
0

%
41,38
44,83
13,79
0,0
0,0

Participantes do Grupo Teste-Estéreo:
QE.1 - Conseguiu visualizar as situações espaciais apresentadas pelo sistema
utilizado?
Tabela 65 – Grupo teste-estéreo: questão 1.
Questão 1
Sim
Não

Respostas
31
0

%
100,0
0,0

QE.2 - Sentiu algum incômodo no uso dos óculos?
Tabela 66 – Grupo teste-estéreo: questão 2.
Questão 2
Sim
Não

Respostas
4
27

%
12,9
87,1

QE.3 - Usou os óculos constantemente para a visualização das situações espaciais
apresentadas?
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Tabela 67 – Grupo teste-estéreo: questão 3.
Questão 3
Sim
Não

Respostas
26
5

%
83,87
16,13

QE.4 - Achou que o efeito em estéreo ajudou na visualização das situações
espaciais apresentadas?
Tabela 68 – Grupo teste-estéreo: questão 4.
Questão 4
Totalmente
Muito
Regular
Pouco
Nada

Respostas
6
17
5
2
1

%
19,35
54,84
16,13
6,45
3,23

QE.5 - Achou que a visualização das situações espaciais apresentadas pelo sistema
são mais facilmente compreendidas se comparadas às imagens 2D da apostila?
Tabela 69 – Grupo teste-estéreo: questão 5.
Questão 5
Totalmente
Muito
Regular
Pouco
Nada

Respostas
14
11
5
0
1

%
45,16
35,48
16,13
0,0
3,23

QE.6 - Achou que a visualização das situações espaciais apresentadas pelo sistema
são mais facilmente compreendidas se comparadas às imagens 2D dos slides?
Tabela 70 – Grupo teste-estéreo: questão 6.
Questão 6
Totalmente
Muito
Regular
Pouco
Nada

Respostas
6
16
6
2
1

%
19,35
51,61
19,35
6,45
3,23

QE.7 - Achou que as situações espaciais apresentadas pelo sistema proporcionaram
um melhor aprendizado do conteúdo do curso?
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Tabela 71 – Grupo teste-estéreo: questão 7.
Questão 7
Totalmente
Muito
Regular
Pouco
Nada

Respostas
8
16
5
2
0

%
25,81
51,62
16,13
6,45
0,0

QE.8 - Os recursos visuais (aparência, cores, dimensão etc.) das situações espaciais
apresentadas pelo sistema foram de boa qualidade?
Tabela 72 – Grupo teste-estéreo: questão 8.
Questão 8
Excelente
Bom
Regular
Ruim
Péssimo

Respostas
6
20
5
0
0

%
19,35
64,52
16,13
0
0

QE.9 - A visualização das situações espaciais apresentadas pelo sistema sofreu
algum tipo de prejuízo em virtude de sua posição em sala de aula?
Tabela 73 – Grupo teste-estéreo: questão 9.
Questão 9
Sim
Não

Respostas
11
20

%
35,48
64,52

QE.10 - Em sua opinião, de modo geral a adequação do sistema nas aulas de GD foi:
Tabela 74 – Grupo teste-estéreo: questão 10.
Questão 10
Excelente
Boa
Regular
Ruim
Péssima

Respostas
8
18
4
1
0

%
25,81
58,06
12,9
3,23
0,0
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Apêndice H - Relatos Obtidos na Avaliação Qualitativa

A seguir são apresentados os comentários feitos pelos participantes na avaliação
qualitativa sobre o uso dos tratamentos empregados nesta pesquisa. Os
comentários encontram-se documentados, por escrito, nos próprios questionários.
Visando manter a fidelidade na transcrição dos comentários, nenhuma alteração ou
correção ortográfica foi realizada em relação ao texto original.
“Conseguiu visualizar as situações espaciais apresentadas pelo sistema
utilizado?”


Participantes do Grupo Teste-Mono:
“Toledo deveria girar os 2 planos perpendiculares da épura em 360º, para melhor

visualização. Há situações que não visualizei porque o professor não girou os planos (tenho
dificuldade na visualização!”
“Graças a visão multiangular do programa é possível notar fatos difíceis de se visualizar
mentalmente, independente de como o professor explica.”
“Nem todas.”
“Com dificuldade várias vezes.”



Participantes do Grupo Teste-Estéreo:
“Apenas as situações mais simples.”
“Mas tive dificuldades.”
“O sistema utilizado foi de grande importância para o aprimoramento das habilidades de

visualização.”
“Em algumas construções mais complexas a visualização se tornou mais difícil, com muitas
retas, pontos e traços, comprometendo em algumas ocasiões a compreensão da situação
apresentada.”
“Com e sem ajuda dos óculos 3D, sem diferença.”
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“Sentiu algum incômodo no uso dos óculos?”


Participantes do Grupo Teste-Estéreo:
“O tamanho do óculos fazia com que tivesse que olhar para uma posição que forçava minha

vista.”
“Depois de algum tempo usando os óculos, meus olhos ficavam irritados e acompanhava o
resto das apresentações sem óculos.”
“Em alguns momentos os óculos causam incômodo aos olhos no momento da visualização.”

“Usou os óculos constantemente para a visualização das situações espaciais
apresentadas?”


Participantes do Grupo Teste-Estéreo:
“Prefiro ver sem os óculos.”
“Porque eu já uso óculos de grau.”
“Porque os óculos incomodam, principalmente porque uso óculos de grau.”
“A alternância entre a utilização do recurso 3D e o datashow me fez esquecer de colocar os

óculos em alguns momentos.”
“Às vezes é possível visualizar sem o auxílio dos óculos.”

“Achou que o efeito em estéreo ajudou na visualização das situações
espaciais apresentadas?”


Participantes do Grupo Teste-Estéreo:
“Em determinadas situações, o efeito estéreo foi de grande importância.”
“Os óculos incomodavam meus olhos após certo tempo.”

“Achou que a visualização das situações espaciais apresentadas na apostila
são facilmente compreendidas?”


Participantes do Grupo de Controle:
“A apostila é muito resumida. Deveria ter mais explicações, épuras e principalmente

desenhos tri-dimensionais.”
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“A apostila ainda carece de aprofundamentos em determinados tópicos de GD, tais como
mudanças de planos.”
“A matéria em si é difícil de visualizar.”
“As situações espaciais apresentadas na apostila são facilmente visualizadas e, como
sugestão, seria interessante representar na apostila mais situações.”
“Há trechos com pouquíssimas explicações sobre o tema, dificultando o entendimento.”
“A apostila deveria ter desenhos em perspectiva, para melhorar o entendimento. Os textos
são muito mal escritos, pouco claros e sem o menor detalhamento.”
“Eu não li toda a apostila. A apostila poderia ser colorida.”
“Faltam exemplos na apostila, a qual parece incompleta em relação à aula.”
“Não tenho apostila, nem nunca usei.”
“A apostila poderia conter mais exemplos.”

“Achou que a visualização das situações espaciais apresentadas pelo sistema
são mais facilmente compreendidas se comparadas às imagens 2D da
apostila?”


Participantes do Grupo Teste-Mono:
“Toledo deveria disponibilizar o software com a imagem resolvida de cada exercício já feito

em sala de aula. Assim, poderíamos utilizar as facilidades do sistema em nossas casas.”
“O sistema é capaz, como demonstrado nas aulas de PCC2121, de mostrar a situação real
dos exercícios e dos exemplos nas partes práticas e teóricas da apostila.”
“O sistema utilizado ajuda a ver os pontos em cada quadrante.”



Participantes do Grupo Teste-Estéreo:
“A não familiaridade com o sistema de representação em épura foi muito auxiliada pelo

sistema de visualização em profundidade.”
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“Achou que a visualização das situações espaciais apresentadas nos slides
são facilmente compreendidas?”


Participantes do Grupo de Controle:
“Os slides foram passados muito rápido em algumas ocasiões.”
“Os slides foram apresentados muito rapidamente. Vídeos demonstrando os problemas

permitem melhor visualização do que somente figuras.”
“O tempo era curto, ou subaproveitado. Também achei que a quantidade de conteúdo
apresentada foi demasiada tendo-se em conta que temos apenas duas horas aula por semana.”

“Achou que a visualização das situações espaciais apresentadas pelo sistema
são mais facilmente compreendidas se comparadas às imagens 2D dos
slides?”


Participantes do Grupo Teste-Mono:
“A visualização no sistema permite muito mais pontos de vista que as imagens 2D dos

slides.”
“A imagem dos slides são, na maioria, os mesmos apresentados na apostila.”

“Achou que as situações espaciais apresentadas proporcionaram um melhor
aprendizado do conteúdo do curso?”


Participantes do Grupo de Controle:
“Melhorou a compreensão e visualização.”



Participantes do Grupo Teste-Mono:
“Acho que a maneira com que o programa pode ser explorado, depende também de como é

usado pelo professor.”
“Melhora a capacidade de visualização do exercício.”
“O sistema não foi utilizado para todos os exercícios da apostila.”
“Facilitou a visualização espacial e me ajudou a imaginar as situações espaciais dos
exercícios.”
“Caso o uso fosse maior, o aprendizado podia ter sido beneficiado.”
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“Sem o uso do sistema, em minha opinião, a resolução dos problemas mais complexos da
apostila ficou mais difícil.”



Participantes do Grupo Teste-Estéreo:
“Embora a visualização com os recursos foram muito bons ainda tenho dificuldade de

imaginar as situações apresentadas nos problemas.”

“Os recursos visuais (aparência, cores, dimensão etc.) das situações espaciais
apresentadas foram de boa qualidade?”


Participantes do Grupo de Controle:
“Foram muito bons os recursos; deixavam as situações bem claras e objetivas.”
“Desenhos na lousa poderiam ser melhorados e a luz aumentada quando a lousa for

utilizada.”
“As cores poderiam ser mais ilustrativas durante o aprendizado.”



Participantes do Grupo Teste-Mono:
“Quando há muitas coisas sendo representadas os desenhos se tornam um pouco

confusos.”
“O uso de cores de tonalidades próximas, como nos planos π1, π2, π3, …, dificultou um
pouco a visualização das situações.”
“Poderia explorar mais as cores, nas projeções por exemplo, ao invés de ter apenas a
sombra.”
“Em casos especiais o excesso de cores dificulta um pouco a visualização.”
“Algumas vezes as cores por serem muito parecidas confundiam.”



Participantes do Grupo Teste-Estéreo:
“Se houvesse um maior contraste entre as cores seria melhor.”
“As cores confundem um pouco.”
“Exceto para ver projeções em π1 e π2 com mudança de planos onde há 3 ou mais planos.”
“As cores poderiam ter sido melhor escolhidas para facilitarem a visualização.”
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“A visualização das situações espaciais apresentadas sofreu algum tipo de
prejuízo em virtude de sua posição em sala de aula?”


Participantes do Grupo de Controle:
“Sempre há posições melhores!”
“Em casos de visualização por “mímica”, em alguns casos, o professor fica de costas para

parte da classe, impossibilitando o aprendizado.”
“Dependendo do lado da classe em que a pessoa estiver não é possível enxergar, pois, às
vezes, o professor se coloca à frente dos quadros.”
“Os lugares próximos as laterais conferem maior dificuldade de visualização dos slides,
sendo parcialmente problemática (vista muito inclinada).”
“Iluminação da sala.”
“Porque o conteúdo passado na lousa não dá pra ser visto em alguns lugares da sala,
principalmente com a luz apagada.”



Participantes do Grupo Teste-Mono:
“Nos extremos da sala a imagem fica comprometida.”
“Nos cantos da sala, na frente, a visualização ficava prejudicada, não dava para enxergar

direito.”



Participantes do Grupo Teste-Estéreo:
“Nos cantos e no fundo há um certo prejuízo na visualização.”
“O recurso é mais eficiente para os alunos posicionados no centro da sala.”
“Na última aula sentei no fundo e no canto, a visualização é difícil devido à distância, muitas

vezes não enxerguei letras.”
“Muito no canto.”
“Quando sentei no fundo não consegui visualizar perfeitamente as situações.”
“Acho que a melhor visualização é no centro da sala.”
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“Próximo à porta há entrada de luz pelo vidro, o que atrapalha o contraste da imagem.
Sentado mais à esquerda da sala, a visualização da tela fica um pouco comprometida, devido à
perspectiva.”
“Percebi nítida diferença em relação à visualização das construções apresentadas quando
sentei de frente para a tela e quando sentei mais em diagonal. Nesse último caso, em alguns
momentos, a visualização foi prejudicada.”

“Em sua opinião, de modo geral a adequação dos recursos utilizados nas
aulas de GD foi:”


Participantes do Grupo de Controle:
“O melhor recurso utilizado foi o conjunto de vídeos que mostra passo a passo como

resolver os exercícios além da visão em 3D.”
“A questão dos planos poderia ser melhor aprofundada.”
“Havia vários exercícios de difícil resolução na apostila.”
“Tudo que aprendi foi sozinho, com livros. A resolução dos exercícios sempre foi muito
precária; só os entendia quando amigos meus explicavam.”
“A apostila de teoria me foi pouca instrutiva (achei livros de teorias com técnicas melhores e
em maior quantidade). Os exercícios por sua vez, deveriam ser mais numerosos e deveriam
promover um avanço técnico mais gradual, porém profundo.”
“Com exceção da apostila, que é ruim.”
“Acho que mais tempo de aula seria aconselhável.”
“O conteúdo apresenta pouca aplicação em termos práticos durante o curso.”



Participantes do Grupo Teste-Mono:
“Acho que o programa poderia ser utilizado de maneira melhor, dependendo isso do

professor.”
“Permitiu a melhora na compreensão e resolução de exercícios.”
“Adequação do sistema foi boa, mas longe de facilitar a dificuldade da matéria.”
“O problema está na parte de mudança de planos. A visualização não foi muito boa.”
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“O sistema ajudou bastante na visualização de certos exercícios, mas foi pouco utilizado em
aula. Seria mais interessante se os alunos pudessem usar a ferramenta.”



Participantes do Grupo Teste-Estéreo:
“Seria melhor se alguns exercícios da apostila considerados difíceis, pudessem ser

mostrados pelo sistema.”
“Sem o novo sistema, a compreensão de certas situações espaciais seria de extrema
dificuldade.”
“Facilitou bastante o aprendizado. No entanto, o crucial para absorver o conhecimento é a
prática e mais resoluções de exercícios em sala de aula. As aulas parecem ser corridas. Seria
pertinente aumentar a carga horária da disciplina, principalmente em virtude da dificuldade de
visualização 3D. Não é muito eficiente ter a ferramenta e não praticar o suficiente com ela.”

