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Resumo: Este trabalho visa a criação de applets 

através do software gratuito GeoGebra, para facilitar a 

visualização geométrica de tópicos da Geometria 

Analítica tridimensional 3D que em geral é feita de 

maneira algébricas. 

 

1. Introdução 
A geometria analítica é uma poderosa 

ferramenta matemática de ampla aplicação. Ela 

relaciona os conhecimentos de geometria euclidiana 

plana e espacial com a álgebra. Por um lado, ganhamos 

o poder operatório da álgebra, por outro, perdemos a 

visualização da geometria. 

Vemos que o aluno ingressante não consegue 

compreender as nuances da geometria analítica muitas 

das vezes por falta de maturidade ou mesmo por 

deficiência escolar, pois diferentemente de outras 

ciências a matemática possui objetos não tão acessíveis 

como a biologia, química e física por exemplo. Ela por 

natureza tem um caráter simbólico ou “não real” 

fazendo-se necessário um esforço para entender esta 

nova linguagem. 

O filósofo Raymond Duval pesquisou sobre os 

registros de representações semióticas e suas conversões 

em matemática elementar, ver Duval (2011). O conceito 

matemático de plano pode ser visto em Boulos (2005) e 

sua aplicação na teoria desenvolvida por Duval é feita 

abaixo: 

1. Representação algébrica 

2x-3y+z-1=0 

2. Representação da escrita natural 

O plano passando pelos pontos A=(0,0,1), 

B=(2,1,0) e C=(1,0,-1) ou mesmo o plano 

passando por A=(0,0,1) com vetor normal 

(2,-3,1). 

3. Representação gráfica 

 
Figura 1: representação gráfica do plano 

 

A construção do applet auxilia os alunos nas conversões 

das representações semióticas. 

 

2. Metodologia 
 Este projeto tem um cunho empíricos uma vez 

que se propõe a desenvolver applets para a visualização 

da geometria. Esses applets criam um ambiente 

favorável para questionamento qualitativo da 

matemática. Assim como Lenke e Karrer fizeram 

utilizando o software Cabri 3D. Para tal, foram 

utilizados 2 notebooks com os softwares GeoGebra 

assim como livros, artigos e vídeo-aulas. 

 

3. Resultados 
 Foram construídos inúmeros applets como 

combinação linear, produtos escalares, produtos 

vetoriais, produtos mistos, retas, planos esferas entre 

outros. Porém focaremos em alguns casos de posição 

relativa, ver figura 2, detalhando sua construção no 

software GeoGebra.  

 

 
Figura 2: posição relativa entre retas e retas, reta e 

plano, plano e plano e reta e esfera. 
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