
 

AVALIANDO A APTIDÃO ESPACIAL DE ESTUDANTES 

EM UM CURSO DE GEOMETRIA GRÁFICA 
 

Rodrigo Duarte Seabra 
Eduardo Toledo Santos 

EPUSP – Escola Politécnica da USP, Depto. de Engenharia de Construção Civil 
rodrigo.duarte@poli.usp.br, eduardo.toledo@poli.usp.br 

RESUMO 

Pesquisas mostram que muitos alunos ingressantes em cursos de Engenharia não 

apresentam um desenvolvimento satisfatório de suas habilidades de visualização 

espacial. No entanto, sabe-se que ela pode ser desenvolvida através de atividades 

apropriadas, dentre elas, as aulas de Geometria Descritiva. Assim, este trabalho 

descreve um estudo realizado visando avaliar a evolução da habilidade de 

visualização espacial dos alunos do curso de Geometria Gráfica para Engenharia 

da Escola Politécnica da USP, através da análise estatística dos resultados 

obtidos no Mental Rotation Test, aplicado aos alunos ingressantes em 2007. Os 

resultados obtidos mostraram, com significância estatística, que o curso promoveu 

o desenvolvimento da habilidade espacial da maioria dos estudantes. 

Palavras-chave: habilidade de visualização espacial, Geometria Gráfica, 

Mental Rotation Test. 

ABSTRACT 

Research shows that many entering students in Engineering courses do not have 

adequate development of their spatial visualization abilities. However, it is known 

that it can be developed through appropriate activities, amongst them, Descriptive 

Geometry courses. Thus, this work describes a study carried out with the purpose 

of evaluating the evolution of the spatial visualization ability of students of a 

Geometry course at the Escola Politécnica of the University of São Paulo. The 

tests were applied to the entering students in 2007, and statistical analyses were 

performed on the score’s data. The results obtained showed, with statistical 

significance, that the course promoted the development of spatial ability of most 

students. 
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1 Introdução 

A habilidade de visualização espacial é uma importante habilidade cognitiva humana utilizada 

em várias áreas do conhecimento, com destaque para a Engenharia. Atualmente, nota-se que 

os alunos ingressantes em cursos de Engenharia não apresentam um desenvolvimento 

satisfatório dessa habilidade, por mais que ela seja necessária em diversas disciplinas e na 

atividade profissional do engenheiro. 

Sabe-se também que a Geometria Descritiva, dentre outras disciplinas essenciais à 

Engenharia, requer esta habilidade e que o estudo deste tema ajuda a desenvolver a 

visualização, constituindo-se em um valioso instrumento de trabalho para essa finalidade. 

 Vários estudos retratam as diferenças significativas existentes entre os gêneros nas 

habilidades espaciais [1, 2, 3], mas deficiências de visualização espacial ocorrem com 

freqüência em ambos os sexos. Diante desse fato, o desenvolvimento da habilidade de 

visualização espacial dos estudantes deve ser encarado como um desafio pelos professores de 

Desenho, que devem trabalhar na tentativa de superar esse obstáculo, propondo mudanças, 

quando necessário, no processo de ensino-aprendizagem. 

Por se tratar de um tema de investigação amplo e com várias aplicações, observa-se uma 

motivação em relação às pesquisas sobre métodos de avaliação e a possibilidade de 

treinamento dessa habilidade visando melhorar o desempenho medido. 

Assim, esse trabalho apresenta a análise do comportamento do desempenho dos 

estudantes em um teste de visualização espacial, através de uma seqüência computadorizada 

do teste MRT (Mental Rotation Test). O estudo apresenta uma comparação dos resultados 

obtidos antes e após os alunos cursarem parte do curso de Geometria Gráfica para Engenharia 

da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP), com um experimento aplicado 

no início do semestre com os alunos ingressantes. 

2 Conteúdo do Curso de Geometria Gráfica 

A Tabela 1 apresenta a primeira parte do conteúdo do curso de Geometria Gráfica para 

Engenharia, ministrado aos alunos do primeiro ano, no primeiro semestre de 2007, na EPUSP, 

e que constitui o conteúdo a que os alunos foram expostos entre as duas avaliações relatadas 

nesse trabalho.  

De acordo com a tabela, fazem parte do escopo do curso temas referentes à geometria 

gráfica, em particular o Desenho Geométrico e a Geometria Descritiva. Os objetivos principais 

do curso são o desenvolvimento do raciocínio geométrico e a visualização espacial. 

Na tentativa de compreensão do material apresentado e na solução dos exercícios pedidos, 

os estudantes têm a oportunidade de exercitar essas capacidades, incrementando seu nível 

mental de visualização espacial. 



Tabela 1: Primeira parte do conteúdo do curso de Geometria Gráfica para Engenharia. 

Aula Tema 

01 Desenho Geométrico – Lugares Geométricos (mediatriz, bissetriz, tangentes, etc.) 

02 Desenho Geométrico – Lugares Geométricos (arco capaz, eixo radical, etc.) 

03 Desenho Geométrico – Exercícios 

04 Geometria Descritiva – Pontos e Retas 

05 Geometria Descritiva – Planos 

06 Geometria Descritiva – Intersecção de reta e plano. Exercícios 

07 Geometria Descritiva – Mudança de Plano de Projeção 

08 Geometria Descritiva – Exercícios Complementares 

3 Teste de Visualização Utilizado na Avaliação 

Testes de visualização espacial consistem em instrumentos utilizados na avaliação do nível de 

habilidade de visualização espacial de um indivíduo. Em sua maioria, são realizados utilizando 

figuras em perspectiva mostrando objetos rotacionados em diferentes posições que o indivíduo, 

através de sua habilidade de realizar rotações e comparações mentais, deve reconhecer se 

trata-se do mesmo objeto ou não.  

No experimento foi aplicada uma bateria computadorizada de testes fazendo-se uso de 

formulários eletrônicos, desenvolvidos pelos autores do trabalho, implementando o teste MRT. 

O teste foi administrado aos estudantes em dois laboratórios (cada um com 24 computadores), 

sendo que o tempo foi automaticamente controlado pelo sistema. 

O MRT – Mental Rotation Test [4] foi desenvolvido para estimar a habilidade de rotação 

mental do indivíduo avaliado. O objetivo é encontrar, dentre as quatro alternativas à direita, as 

duas figuras que representem o objeto de referência, mais a esquerda. A Figura 1 mostra um 

exemplo, dentre as 20 questões do teste, que são divididas em duas partes com 10 questões 

cada, com limite de tempo de 5 minutos para cada parte (conforme a orientação dos autores do 

teste). 

 

Figura 1: Exemplo de questão do MRT. 

 

A pontuação no MRT é calculada pelo número de alternativas corretas em cada questão, 

sendo que uma alternativa incorreta marcada numa questão anula uma outra marcada 

corretamente na mesma questão. Dessa forma, a pontuação máxima no teste é de 40 pontos. 



4 Experimento 

4.1 Participantes 

A Tabela 2 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 a 8ª aula, conforme a Tabela 1. A 

idade média (em anos) dos estudantes também consta na Tabela 2. 

Tabela 2: Tamanho das amostras e idade média dos participantes. 

MRT Teste 
 
Data Mulheres Homens Total Idade Média 

Pré-teste 89 400 489 18,29 

Pós-teste 122 597 719 18,7 

Ambos 86 377 463 - 

4.2 Procedimentos 

Os testes foram aplicados aos alunos na primeira semana de aula do primeiro semestre e 

novamente após a última semana de aula sobre o tema Geometria Descritiva (aula 8). As 18 

turmas do curso foram escaladas, de forma que somente um participante por vez ocupou um 

computador dos laboratórios durante a realização do teste. A Figura 1 apresenta um cenário 

com alguns alunos participantes do experimento aplicado nos Laboratórios de Ensino de CAD 

da EPUSP. 

 

Figura 1: Execução do experimento. 

As imagens utilizadas nos testes foram digitalizadas, mantendo-se exatamente a mesma 

qualidade de visualização dos testes em papel (Figura 2). 

A pontuação, a seqüência, o número de questões e sua representação não foram alteradas 

em relação ao teste tradicional (versão em papel). Apenas a interface foi adaptada para um 

formato eletrônico e o controle do tempo foi automatizado e reduzido, para cada parte do teste. 



 

Figura 2: Versão eletrônica do MRT. 

A alteração em relação à duração de cada parte do teste está relacionada à ocorrência de 

efeitos de saturação (ceiling effect) na pontuação, observados num experimento anterior [5], 

especialmente no pós-teste, onde a maior porcentagem dos alunos está na maior faixa de 

pontuação. Na tentativa de evitar a ocorrência desse efeito neste estudo, o tempo para 

execução do teste foi reduzido para 4 minutos por parte. 

4.3 Questões de Interesse no Estudo 

A partir dos resultados encontrados no experimento aplicado com os alunos ingressantes no 

primeiro semestre de 2007 (pré-teste), e com os dados obtidos na segunda avaliação, (pós-

teste), quatro questões de interesse e suas respectivas hipóteses nulas foram investigadas 

neste estudo. 

• Questão 1: Qual o comportamento estatístico das pontuações dos participantes nas 

amostras totais, assim como nos diferentes gêneros, antes e após a aprendizagem de 

Desenho Geométrico e Geometria Descritiva? 

H0 = a variável aleatória “pontuação nos testes espaciais” tem distribuição normal. 

• Questão 2: O gênero influenciou o desempenho dos participantes? 

H0 = o gênero não influencia o desempenho dos participantes nos testes. 

• Questão 3: A idade interferiu no desempenho dos participantes? 

H0 = a idade não interfere no desempenho dos participantes. 

• Questão 4: O curso de Geometria Gráfica promoveu um aumento na habilidade de 

visualização espacial dos alunos? 

H0 = o curso não aumentou a habilidade de visualização espacial dos estudantes. 

4.4 Análise dos Dados 

A Figura 3 ilustra o desempenho dos participantes no MRT nas avaliações realizadas em 

março (pré-teste) e maio/07 (pós-teste). O eixo horizontal corresponde ao intervalo de 

pontuação. 



 

Figura 3: Pontuação no MRT (amostra total). 

A hipótese 1 (normalidade) foi testada através da aplicação do teste de Kolmogorov-

Smirnov nas amostras. P-valores maiores que 0,05 indicam que a variável tem adesão à 

distribuição normal [6]. 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 3 apresenta as estatísticas das amostras, incluindo os resumos estatísticos segundo o 

gênero. 

Tabela 3: Estatística das amostras. 

 
 

MRT 
(pré-teste) 

MRT 
(pós-teste) 

Intervalo potencial  0-40 0-40 

Intervalo obtido 4-40 0-40 

Pontuação média (N*) 24,90 (489) 27,94 (719) 

Desvio padrão 8,09 8,26 

Total 

KS (p-valor)** 1,66 (0,008) 2,49 (p<0,001) 

Pontuação Média (N*) 20,38 (89) 24,72 (122) 

Desvio padrão 7,71 8,67 Mulheres 

KS (p-valor)** 0,91 (0,371) 0,75 (0,615) 

Pontuação Média (N*) 25,90 (400) 28,60 (597) 

Desvio padrão 7,83 8,02 Homens 

KS (p-valor)** 1,59(0,013) 2,39(p<0,001) 
        * N = Tamanho da amostra ** Teste de Kolmogorov-Smirnov 

A partir dos dados apresentados nas tabelas, nota-se que a hipótese nula 1 manteve o 

mesmo comportamento no pré e no pós-teste, só não podendo ser rejeitada na amostra 

feminina. Nos demais casos, a hipótese é rejeitada. Assim, conclui-se que apenas a freqüência 

amostral das pontuações do gênero feminino apresenta adesão à distribuição normal, antes e 

após o curso de Geometria Gráfica.  

A não observação da normalidade no caso masculino provavelmente se deveu ao efeito de 



saturação como pode ser apreciado na Figura 4. 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.   

A análise dos dados da Tabela 3 mostra também que a habilidade de visualização espacial 

se apresenta de forma distinta em ambos os testes, para cada um dos gêneros, como é 

ilustrado na Figura 4. 

 

Figura 4: Diferenças de gênero no MRT. 

Para o teste da hipótese 2 (influência do gênero no desempenho), foram analisados os 

dados apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4: 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 

Teste* 
(pré) 

(p-valor) 

Teste* 
(pós) 

(p-valor) 

MRT 20,38      7,71 24,72        8,67    25,90       7,83   28,60       8,02 
11124,0 

(p < 0,001) 
27046,5 

(p < 0,001) 
      * Teste de Mann-Whitney 

De acordo com os dados apresentados, pode-se concluir que a hipótese nula 2 pode ser 

rejeitada 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 [1, 2, 3]. 

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 (com mínimo 

de 16 e máximo de 34 anos). Para o teste da hipótese 3, foram analisados os dados 

apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5: Resumo estatístico para as partições da idade. 

 

< 20 anos 
(pré-teste) 

Méd. (N*)    dp 

< 20 anos 
(pós-teste) 

Méd. (N*)    dp 

≥ 20 anos 
(pré-teste) 

Méd. (N*)   dp 

≥ 20 anos 
(pós-teste) 

Méd. (N*)   dp 

Teste** 
(pré) 

(p-valor) 

Teste** 
(pós) 

(p-valor) 

MRT 24,97(426)  8,19 28,24 (587) 8,23 24,33(63)   7,35 26,59 (132)  8,26 
12648,0 
(0,461) 

33973,0 
(0,027) 

      * N = Tamanho da amostra ** 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, conclui-se 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 habilidade de visualização espacial [10], porém, devido à pequena faixa de 

variação deste parâmetro nas amostras (poucos estudantes com mais de 20 anos), não pôde 

ser detectada nenhuma influência na amostra do pré-teste. 

Finalmente, um aumento da habilidade de visualização espacial foi verificado (hipótese nula 

4), comparando-se o pré e o pós-teste. A Tabela 6 mostra as análises de variância do 

desempenho dos estudantes (somente os que participaram das duas avaliações), para as 

amostras. 

Tabela 6: Análise de variância dos experimentos. 

 Fonte da Variação SQ Gl MQ F P-valor F crítico 

Entre os experimentos 6334,86393 1 6334,86393 104,8686 p<0,001 3,85154 

Dentro dos experimentos 55816,62635 924 60,40760    
MRT 

(Total) 

Total 62151,49028 925     

Entre os experimentos 1882,33139 1 1882,33139 29,9828 p<0,001 3,89674 

Dentro dos experimentos 10672,66279 170 62,78036    
MRT 

(Mulheres) 

Total 12554,99419 171     

Entre os experimentos 4553,85809 1 4553,85809 82,1654 p<0,001 3,85385 

Dentro dos experimentos 41678,14324 752 55,42306    
MRT 

(Homens) 

Total 46232,00133 753     
      * Teste ANOVA 

O desempenho para as amostras totais é ilustrado na Figura 5. 

 

Figura 5: Melhora do desempenho no MRT após o curso. 

De acordo com os dados apresentados, pode-se concluir que a hipótese nula 4 pode ser 

rejeitada, ou seja, houve melhora significativa do desempenho dos estudantes no teste após as 

atividades de aprendizagem do curso. Ainda nessa análise, foram calculados os effect sizes 

para a amostra total (que participou do pré e pós-teste) e para os diferentes gêneros, conforme 

é apresentado na Tabela 7. 



Tabela 7: Cálculo dos effect sizes para as amostras. 

 

Feminino 
(pré-teste) 

Média      dp 

Feminino 
(pós-teste) 

Média     dp 

Masculino 
(pré-teste) 

Média      dp 

Masculino 
(pós-teste) 

Média      dp 

Ambos 
(pós-teste) 

Média      dp 

Ambos 

 (pós-teste) 

Média     dp 

MRT 20,19     7,59 26,81     8,23 25,94     7,73 30,86      7,14 24,88     8,01 30,11     7,51 

Effect 
Size (d)* 

0,83 0,66 0,67 

      * Effect size: é o nome dado a família de índices que mensuram a magnitude do efeito de um tratamento 

Os effect sizes calculados (0,83; 0,66 e 0,67) apresentam, respectivamente, valores alto, 

médio e médio, de acordo com os critérios de classificação de [7]. Dessa forma, conclui-se que 

o nível de habilidade de visualização espacial que os estudantes possuíam ao ingressar no 

curso de Geometria Gráfica e a evolução obtida após o mesmo evidencia a eficácia do curso 

para essa finalidade, pois o nível de habilidade de visualização espacial dos alunos aumentou 

de forma significativa, apresentando bons resultados em relação ao cálculo do effect size. 

Para examinar novamente a possibilidade de ocorrência de um efeito de saturação (ceiling 

effect) nas pontuações, foi levantado, de acordo com a metodologia exposta por [8], 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-teste para as mulheres (4 pontos), indicando novamente a 

ocorrência de saturação, assim como no experimento de [11]. 

A ocorrência de ceiling ou floor effect pode causar distorções não só na normalidade, mas 

também nos resultados de ganho/redução de desempenho (effect size) [9]. Como a saturação 

de pontuação foi maior ainda no pós-teste, como mostra o gráfico da Figura 5, presume-se que 

os resultados reais são iguais ou melhores que os medidos na avaliação. 

5 Conclusão 

O trabalho apresentou a análise do comportamento do desempenho dos estudantes em um 

teste de visualização espacial, fazendo-se uso de uma seqüência computadorizada do teste 

MRT, apresentando uma comparação dos resultados obtidos após o curso de Geometria 

Gráfica para Engenharia da EPUSP, com um experimento realizado com os alunos 

ingressantes. O objetivo principal do trabalho consistiu na verificação de quatro questões de 

interesse, sendo que os principais resultados encontrados foram: 

• As pontuações apresentaram adesão à distribuição de probabilidade normal apenas 

para os dados do gênero feminino, mesmo com a redução da duração de cada parte 

do teste para 4 minutos. 

• Os resultados indicam uma diferença significativa entre homens e mulheres, mantendo-

se a vantagem para o gênero masculino. 

• A idade dos participantes, para a amostra analisada neste trabalho, influenciou o 

desempenho dos mesmos apenas para o grupo do pós-teste. 

• Foi detectado um aumento significativo na habilidade de visualização espacial dos 



estudantes, após a realização das atividades do curso envolvendo os temas Desenho 

Geométrico e Geometria Descritiva. 
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