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SENTIDO ESPACIAL 

De acordo com o Programa de Matemática do Ensino Básico (Ponte et al., 2007), o 

propósito principal do ensino da Geometria é o desenvolvimento, nos alunos, do 

sentido espacial. No entanto, tal como acontece com sentido de número, não é 

simples definir sentido espacial. Vários autores têm vindo a desenvolver trabalho nesta 

área, mas não existe consenso relativamente à terminologia usada. Aptidão espacial, 

orientação espacial e raciocínio espacial são alguns exemplos de designações 

diferentes usadas em textos sobre sentido espacial.  

Battista (2007), em particular, refere que o raciocínio espacial se prende com “a 

capacidade de “ver”, examinar e reflectir sobre objectos espaciais, imagens, relações e 

transformações” (p. 843). Inclui gerar imagens, analisá-las de modo a responder a 

questões a elas respeitantes, transformar e operar com imagens e pôr essas imagens 

ao serviço de outras representações mentais. Outros autores (por exemplo, Nes & de 

Lange, 2007), associam o sentido espacial (a) à visualização espacial, (b) à 

compreensão de formas e figuras geométricas, suas propriedades e relações e (c) à 

orientação espacial.   

A análise de vários documentos permite destacar três aspectos associados ao 

desenvolvimento do sentido espacial: 

Ter sentido espacial é perceber o espaço que nos rodeia, raciocinar sobre o espaço 

que nos rodeia com base em relações espaciais e raciocinar geometricamente a partir 

de sistemas conceptuais formais. 

 

Observemos, a partir de alguns exemplos, o que pode significar ter o sentido espacial 

desenvolvido relativamente a cada um destes aspectos.  

 

Perceber o espaço que nos rodeia, mesmo quando não o conseguimos ver 

completamente: 

É ser capaz de: 

• Reconstruir mentalmente um percurso;  

• Perceber que a linha do horizonte não é de facto uma linha;  
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• Perceber que direcção devemos tomar se queremos contornar um edifício; 

• Perceber que se empilharmos pratos maiores sobre pratos menores a pilha de 

pratos pode tombar;  

• Perceber que uma caixa cúbica só encaixa noutra caixa cúbica se as 

dimensões da primeira forem inferiores às dimensões da segunda; 

• Reconhecer e distinguir as letras d, b,  p, q. 

Palavras-chave: Observação, manipulação e orientação. 

 

Raciocinar sobre o espaço que nos rodeia com base em relações espaciais 

É ser capaz de: 

• Deduzir que justapondo dois cubos com as mesmas dimensões de modo a que 

duas das suas faces coincidam, obtemos um paralelepípedo cujas faces não 

são todas congruentes (esta dedução prende-se com a relação existente entre 

as dimensões dos dois cubos, bem como o facto de obedecerem ao mesmo 

modelo espacial); 

• Concluir que, numa figura com eixos de simetria, cada ponto está à mesma 

distância do eixo que a sua imagem;  

• Reparar que numa pirâmide as faces laterais são necessariamente triangulares 

porque todas as arestas laterais concorrem num único vértice; 

• Construir um sólido a partir da sua planificação e vice-versa; 

• Conjecturar que se pode calcular a soma das amplitudes dos ângulos internos 

de um polígono a partir da justaposição de triângulos nele inscritos, por relação 

com o número de lados do polígono [(n-2)x180º, em que n é o número de lados 

do polígono]; 

• Descrever uma figura ou um sólido geométrico a partir da sua observação; 

• Ter a percepção, baseada em representações mentais, de que as faces de um 

prisma têm necessariamente que ser paralelogramos e que se o prisma for 

recto esses paralelogramos são rectângulos. 
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Palavras-chave: Transformação, interpretação e compreensão das relações 

espaciais. 

Raciocinar geometricamente a partir de sistemas conceptuais formais 

É ser capaz de: 

• Compreender que um quadrado é um caso particular de um rectângulo, porque 

é um quadrilátero com os quatro ângulos internos rectos; 

• Justificar que se um dos ângulos agudos de um triângulo rectângulo medir 30º, 

então o outro mede 60º; 

• Provar que se dois triângulos têm dois ângulos iguais de um para o outro, 

então os triângulos são semelhantes (pois, a partir de um sistema conceptual 

formal, deduz-se que por terem dois ângulos iguais o terceiro ângulo também é 

igual e os lados correspondentes são directamente proporcionais); 

• Compreender que a intersecção de dois planos não coincidentes é uma recta, 

porque se dois pontos pertencentes a uma recta pertencem a um plano, então 

a recta pertence a esse plano (axioma 16 de Euclides); portanto, a recta 

pertence aos dois planos. Se houvesse mais algum ponto na intersecção dos 

dois planos que não pertencesse à recta, esse ponto e quaisquer dois pontos 

da recta seriam três pontos não-colineares e existiria algum plano que os 

conteria (axioma 14 de Euclides). Isto é, existiria algum plano contendo esse 

ponto e essa recta. Pelo axioma 15 de Euclides, esse plano é único. Como 

tanto o ponto como a recta pertencem aos dois planos de partida e eles são 

únicos, seriam coincidentes. 

Palavras-chave: Dedução, indução e formalização. 

 

As competências associadas ao sentido espacial desenvolvem-se ao longo do tempo, 

a partir da experiência ou experimentação em actividades espaciais concretas (por 

exemplo, os bebés não percebem logo como devem encaixar as caixa cúbicas umas 

dentro das outras) e com base em conhecimentos pré-adquiridos (por exemplo, 

sabemos que a linha do horizonte não é de facto uma linha porque sabemos que a 

terra é redonda). O contacto com os objectos físicos que nos rodeiam ajuda-nos a 

construir representações mentais que nos permitem formar e manipular imagens 
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visuais: uma criança desenha uma porta sem conhecimentos de geometria, sem saber 

que está a representar um rectângulo, porque este modelo de porta faz parte do seu 

quotidiano (se no planeta dessa criança as portas forem maioritariamente triangulares 

é assim que ela as representará). À medida que essas representações vão sendo 

mais completas e mais complexas, outras competências vão sendo desenvolvidas, 

possibilitando, nomeadamente o estabelecimento de relações entre os objectos, a 

compreensão de informação que não pode ser directamente observada (como sejam 

os conceitos de distância, área ou volume), a representação de objectos 

tridimensionais no plano, bem como os aspectos relacionados com o raciocínio 

geométrico formal. 

Todas estas competências estão relacionadas entre si e o seu desenvolvimento é 

interdependente. A percepção que se tem do espaço é tanto mais forte quanto mais 

desenvolvida for a capacidade de raciocinar sobre esse mesmo espaço, 

estabelecendo relações e construindo representações mentais que nos servem de 

suporte ao raciocínio e à compreensão. Da mesma forma, as relações espaciais que 

se estabelecem têm por base a percepção do espaço que nos rodeia. Também o 

raciocínio geométrico é tanto mais potente quanto mais fortes forem as relações 

espaciais que consigamos estabelecer e quanto melhor for a percepção que temos do 

espaço e vice-versa. 
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