
Cabri, Sketchpad e Cinderella

Anunciámos, no número anterior, que apresentaríamos nesta secção uma comparação entre os três programas mais conhe-
cidos para geometria dinâmica: Cabri, Sketchpad e Cinderella. No entanto, resolvemos ampliar esta ideia e pedir a três 
autores, que conhecem bem cada um dos programas, que fizessem nestas páginas a sua apresentação sucinta. Os convites 
foram aceites e assim neste número será apresentado o Sketchpad (responsável da secção), no nº 67 o Cinderella (Jorge 
Nuno Silva) e no número 68 o Cabri (Branca Silveira). Finalmente, no número 69, será transcrita uma mesa redonda com 
os três autores, moderada pela redacção da revista, e onde se discutirão as forças e fraquezas de cada um destes progra-
mas.

Jogos matemáticos na WEB
Continuam a crescer os recursos na WEB (rede Internet) 
para a aprendizagem da matemática. Embora devam 
ser usados criteriosamente, como de resto qualquer 
outra informação, a quantidade de recursos disponível 
é imensa. No site da APM temos por exemplo 
acesso, no “menu matemático” (página dos alunos, url 
http://www.apm.pt/apm/menumat/index.html), a activida-
des interactivas já traduzidas (e que, por estarem no site 
da APM, significa que foram sujeitas a uma escolha antes 
de serem publicadas).

Um modo de receber informação de confiança do 
que vai sendo publicado na WEB, em tudo o que 
diz respeito à Matemática, é assinar (de graça!!) o 
boletim (newsletter) do MathForum (o que pode fazer em 
http://www.mathforum.org/electronic.newsletter/mfin.faq.html)
Pode também “folhear” as antigas newsletters em
http://www.mathforum.org/electronic.newsletter/
index.html.

Indicaremos em seguida alguns bons endereços de applets  
interactivos de matemática, acompanhados de uma breve 
descrição.

•  http://www.northnet.org/weeks/
 Este site sobre geometria e topologia de Jeff Weeks, 

autor do muito interessante livro (e video) The Shape 
of Space, apresenta alguns jogos, labirintos e puzzles. 
Trata-se de actividades tradicionais, mas propostas não 
no plano mas em superfícies não habituais, como o toro 
e a garrafa de Klein. Não deixe de visitar.

•  http://www.cut-the-knot.com/Curriculum/index.html 
 Muitas actividades matemáticas interactivas relativas a 

temas muito diversos da matemática.
• http:/www.albertaonline.ab.ca/resources/ 

MathApplets.htm
 Applets de matemática relativos a números, padrões e 

relações, forma e espaço, estatística e probabilidade.
• http://www.stetson.edu/~efriedma/puzzle.html
 Um conjunto extenso de quebra-cabeças, em geral com 

mais do que uma solução, de carácter numérico, geomé-
trico, etc.

• http://matti.usu.edu/nlvm/nav/vlibrary.html
 Um projecto da Universidade estadual de Utah, nos Esta-

dos Unidos, com o objectivo de constituir uma biblioteca 
virtual de actividades interactivas de matemática, sob 
a forma de applets, e organizadas de acordo com os 
Standards 2000. Alguns dos applets foram escolhidos 
para figurar nos recursos dos Standards.

Geometria: o sinal STOP e o Cabri
No último número da revista foi publicado nesta secção o 
artigo do colega Vidal Minga com este título. Devido a um 
erro da responsabilidade da secção, em parte devido a uma 
evolução no modo como a revista é paginada, uma frase do 
texto foi extraída de uma primeira versão de trabalho e não 
da última versão. Assim, em vez da frase

As medições feitas com o Cabri até às milésimas não 
deixam qualquer dúvida sobre a regularidade do polígono 
obtido por este processo

deveria ter sido impressa a versão final, a saber

As medições feitas com o Cabri até às milésimas 
cada vez me deixam mais convicto da regularidade do 
polígono obtido por este processo. 

Pedimos desculpa ao autor e aos leitores por este erro. 
O nosso colega António Pereira Rosa, leitor atento da 
secção, enviou uma carta assinalando o erro e propondo 
uma demonstração da regularidade do octógono EFGHIJKL 
obtido por rotação de 45 ˚ do quadrado ABCD em torno 
do centro. 

Querem os nossos leitores 
tentar encontrar também 
uma demonstração? Será 
publicada a demonstração 
mais elementar entretanto 
recebida.   
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The Geometer’s Sketchpad (versão 4)

O Sketchpad (GSP) resultou do Visual Geometry Project, dirigido por Eugene Klotz e Doris Schattschneider. A primeira 
versão foi publicada em 1991 e a versão 4 em Outubro do ano passado. O Visual Geometry Project tinha por objectivo a 
renovação do ensino da geometria nos ensinos básico e secundário e desenvolveu-se em grande contacto com escolas. 
Assim, em consequência, o GSP é particularmente bem adaptado a estes níveis de escolaridade e aos cursos de prepara-
ção dos respectivos professores. Trata-se de um poderoso instrumento para a construção exacta e exploração de figuras, 
que podem ser manipuladas interactivamente mas que conservam sempre as relações matemáticas impostas na sua cons-
trução. Apresentaremos neste texto algumas das principais características do programa (na sua versão 4). 

Interface
Quando abrimos o programa e um novo sketch, este é o 
aspecto da janela de trabalho. 

Para os utilizadores da versão 3, parece que nada mudou, 
o interface mantém-se (propositadamente) quase sem alte-

ração e na mesma intuitivo e simples. No entanto, por 
detrás desta simplicidade muitas novas capacidades foram 
acrescentadas às anteriores, já de si numerosas. No topo, 
além dos habituais file, edit e help de todos os programas 
modernos, temos display (grossura do traço, cor, anima-
ção, nomes dos objectos, palette do texto, etc.) construct 
(construções geométricas de rotina da geometria eucli-
diana), transform (transformações geométricas), measure 
(medidas: comprimentos, distâncias, áreas, perímetros, 
acesso à calculadora, etc.) e graph (gráficos de funções, 
coordenadas, etc.). No menu vertical à esquerda, além dos 
instrumentos básicos da geometria euclidiana –  régua 
não graduada para segmentos, semirectas e rectas, e  
compasso euclidiano – temos a seta  para selecção e 
para muitas outras coisas, a ferramenta  dos pontos, 
a ferramenta  de texto e ainda a disfarçada fábrica  
para construir, editar e utilizar os chamados custom  ou 
script tools, talvez a característica mais poderosa do Ske-
tchpad, mesmo em versões anteriores, e muito melhorada 
e ampliada na versão 4 (ver mais à frente em script tools).

Antes de passarmos a descrever algumas das mais impor-
tantes capacidades do programa, convém observar que, tal 
como em muitos programas modernos, os menus depen-
dem do contexto, isto é, conforme os objectos selecciona-
dos, assim certos itens dos menus aparecem ou não. Além 
disso, por meio do botão direito do rato (no Windows) ou 
de Control+clic (no Mac) obtemos um menu de utilidades.

Animação
Todos os objectos geométricos ou parâmetros (usados 
por exemplo em funções) podem ser animados: os pontos 
independentes movem-se livremente no plano, os pontos 
sobre paths (isto é, segmentos, semirectas, rectas, eixos 
coordenados, circunferências, arcos de circ., fronteiras de 
polígonos e outras figuras, lugares geométricos, gráficos 
de funções), os parâmetros mudam de valor, e todos os 
outros objectos movem-se arrastando os objectos de que 
dependem (parent objects). É possível controlar de diver-
sos modos o sentido e a velocidade da animação. No 
exemplo ao lado, animámos o ponto C sobre o segmento 
AB e o ponto P sobre a circunferência, no sentido dos 
ponteiros do relógio. E pedimos ao programa que traçasse 
a trajectória de P. A circunferência foi construída a partir 
do ponto de tangência C e é arrastada pelo movimento 
deste. Na animação 1, a velocidade do ponto C é igual 
à velocidade de P sobre a circunferência. Obtemos uma 
ciclóide. Na animação 2, demos ao ponto P maior veloci-
dade que ao ponto C (relação de 1.7 para 1.0). Os colegas 
que usavam a versão 3 podem apreciar, apenas por este 
exemplo, as novas possibilidades da animação.

Documentos
Muitas vezes, ao trabalhar com o Sketchpad, não constru-
ímos apenas um sketch, mas um conjunto de sketchs 
relacionados. Por exemplo, no exemplo da ciclóide, podía-
mos estudar não apenas a ciclóide mas todas as roulettes 
(figuras a rolar sobre outras figuras: obteríamos assim, 
além das ciclóides, as epiciclóides, as hipociclóides, e 
muitas outras). Podemos reunir um conjunto de sketchs 
num documento, com diversas vantagens: temos acesso a 
qualquer sketch a partir de qualquer outro com um simples 
clic, os script tools (ver mais à frente) usados num sketch 
ficam disponíveis em todos os outros, os conjuntos de 
sketchs de um documento gravam-se e abrem-se todos 
de uma vez. A partir das document options, no menu file, 
podemos gerir todos os sketchs e script tools de um 
mesmo documento.
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Script tools 
Os script tools, também chamados custom tools, são fun-
damentais na utilização do Sketchpad (ou de qualquer 
outro programa deste tipo). Trata-se de ferramentas feitas 
a partir das construções e transformações geométricas 
disponíveis (de raiz) no Sketchpad e que depois podem ser 
usadas exactamente como estas. A possibilidade de cons-
truir estas ferramentas “à medida” amplia de modo prati-
camente ilimitado as possibilidades do programa. Como 
se constrói uma destas ferramentas? Nada mais simples: 
quando estamos satisfeitos com uma construção – que 
nos pode ter levado horas a congeminar e a executar – 
seleccionamos toda a construção (por exemplo com select 
all, no menu edit) vamos ao menu  dos script tools e tere-
mos acessível o comando create new tool, que poderemos 
então seleccionar. Pronto, a nova ferramenta está criada. 
No ficheiro texto a que temos acesso, se quisermos (show 
script view, no mesmo menu), poderemos ver a descrição 
de tudo o que fizemos durante a construção – quais são 
os pontos de partida (os given) e quais são os passos 
da construção (os steps). E podemos (botão direito no 
Windows ou control+clic no MAC) aceder às propriedades 
de todos os objectos envolvidos e alterá-las. Para utilizar 
um script tool, basta seleccioná-lo no mesmo menu e clicar 
em pontos já existentes (ou construídos naquele momento 
por nós) correspondentes aos given: o programa reproduz 
então a nossa construção. Associadas aos script tools 
existem muitas opções que não podemos abordar aqui. 
Além disso, estão disponíveis conjuntos de scripts que 
permitem utilizar o Sketchpad na exploração de geometrias 
não euclidianas, dos números complexos, etc.,etc. Reco-
mendamos aos utilizadores da versão 3 que, na transição 
para a versão 4, dediquem atenção aos script tools, dadas 
as melhorias e ampliações ocorridas neste aspecto.

Botões (action buttons)
Existe uma grande variedade de opções na criação de 
botões para a realização automática de certas acções. Exis-
tem botões para esconder e mostrar objectos (hide/show), 
para lançar animações (animation), para mover objectos 
(movement), para utilizar em apresentações (presentation), 
para accionar links (link) e para scroll. Os action buttons 
são acessíveis a partir do menu edit. No sketch seguinte 
a sequência de botões astróide 1 (que é um hide/show 
de F, E, c1 e c2) e astróide 2 (que anima E sobre c1 e F 
sobre c2) pode ser substituída pelo botão de apresentação 
astróide (o mesmo para a 
deltóide). A possibilidade de 
combinar botões para fazer 
apresentações de todos os 
tipos foi resolvida comple-
tamente nesta versão, con-
forme era desejo de muitos 
de nós.

Funções e gráficos
Os colegas que gostam de utilizar as capacidades do
Sketchpad no traçado de funções e na geometria analítica 
em geral terão boas surpresas quando passarem para a 
versão 4. As possibilidades existentes na versão 3 foram 
melhoradas e muito ampliadas. Pode usar-se mais do que 
um sistema de coordenadas, estes não são obrigatoria-
mente monométricos, a escrita matemática e a introdução 
de parâmetros (que depois podemos animar/variar) são 
fáceis, podemos derivar funções, etc.

Outras características
Por falta de espaço, referirei breve-
mente outras novidades (ou não) da 
versão 4:

Cores. Temos acesso a uma palette 
completa de cores (CMYK, RGB, 
etc.). A utilização de cores definidas 
por um parâmetro e  do novo comando de iteração (iterate) 
permite construir fractais como esta “árvore pitagórica” 
e estudar visualmente sistemas dinâmicos, e análise com-
plexa, por exemplo.

WEB. O JavaSketchpad, um programa que converte ske-
tchs em applets Java, está agora integrado no GSP. Basta 
gravar (save as) como HTML. É possível criar botões (links) 
para endereços url. 

Texto. A edição de texto foi muito melhorada e existe agora 
uma palette que inclui símbolos matemáticos, em particular 
para as notações da geometria. 

Fundo. É possível colorir o fundo (background) dos sketchs. 
É possível também importar figuras para o fundo que não 
sejam seleccionáveis com a seta. 

Impressão e exportação de imagens. Estes aspectos foram 
muito melhorados na versão 4. Imagens bitmap (Windows) 
ou PICT (Mac) podem ser obtidas por captura do ecrã e 
EMF (enhanced metafile; Windows) ou PICT (Mac) com 
copy e paste. Ou ainda ficheiros postscript ou encapsulated 
postscript usando o print to file com um postscript driver.    

Recursos
•  http://www.keypress.com/sketchpad/index.html
 Site oficial do GSP, com muitos links
• http://www.mathforum.org/dynamic/
 Páginas do MathForum sobre geometria dinâmica
•  Actas e arquivos dos ProfMats (sede da APM)
 Encontrará nestes arquivos muitas dezenas de sessões 

dedicadas ao Sketchpad e inúmeras propostas de activi-
dades.

 Eduardo Veloso
eduardoveloso@netcabo.pt
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Cinderella é um programa de Geometria Dinâmica da 
autoria de J. Richter-Gebert e U. H. Kortenkamp. Como 
programa destinado a fazer geometria no computador, 
Cinderella constitui um utensílio para investigar constru-
ções geométricas de grande qualidade. O utilizador só tem 
de manejar o rato para interagir com o programa, que 
apresenta o seguinte aspecto nos primeiros momentos de 
utilização.

A Ajuda contém todo o manual, em formato HTML, o que 
permite uma navegação cómoda e adequada às necessida-
des de cada utilizador. 

Este programa foi totalmente escrito na linguagem Java, 
o que justifica duas das suas mais agradáveis característi-
cas. O mesmo CD em que é distribuído permite a sua 
instalação em qualquer plataforma (Windows, Mac, Linux, 
Solaris, etc). A sua compatibilidade com a WWW é total, 
as construções, animações e exercícios interactivos são 
exportáveis para a Internet com um simples clique do rato.

A matemática em que o Cinderella se baseia foi, em parte, 
especialmente desenvolvida na sua criação. O esforço 
dos autores neste sentido foi compensado com o facto 
de todas as construções terem garantida total correcção 
matemática, e as animações estarem livres dos “problemas 
dos saltos” que afligiam outros programas similares. O 
Cinderella dispõe ainda de capacidade de “reconhecer te-
oremas”, que consiste em assinalar fenómenos geométri-
cos não casuais, sempre que estes ocorram. Uma outra 
aplicação desta capacidade consiste no reconhecimento 
da correcção das resoluções dos exercícios exportados 
para a WWW. Se um aluno construir a solução correcta 
de um problema, o Cinderella reconhece-o imediatamente, 
independentemente do método de resolução. 

Cinderella

Jorge Nuno Silva

Figura 1

Os botões apresentam imagens sugestivas, o que permite 
que as suas funções sejam facilmente intuídas. Para além 
das utilidades habituais, há  botões para criar pontos, 
rectas, circunferências, polígonos, cónicas, pontos médios, 
perpendiculares, paralelas, para medir comprimentos, ângu-
los, áreas, para animar, para exportar para a WWW, para 
criar exercícios interactivos, para usar o compasso, etc.

No Editor de Aspecto (no menu Propriedades) encontra-se 
a possibilidade de escolher as cores dos elementos 
(pontos, rectas, fundo da construção, etc), bem como os 
respectivos tamanhos, entre outras opções.

A interacção com uma construção torna-se muito agradá-
vel.

Figura 2
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O Cinderella dispõe de capacidade de abordar a geometria 
euclidiana habitual, mas também as geometrias hiperbólica 
e esférica.

Um triângulo com as suas alturas em geometria euclidiana,

pode ser visto na janela esférica,

Figura 3

ou na hiperbólica.

Figura 4

As três podem coexistir, e qualquer acção numa delas sofre 
actualização imediata nas outras.

Todas as imagens criadas neste programa podem ser in-
seridas em documentos, exportadas para a Internet, e 
também ser guardadas no formato PS, destinado a impres-
são de grande qualidade.

A versão portuguesa do Cinderella, da responsabilidade 
do CMAF-UL, com o apoio do DES, foi distribuída por 
todas as escolas secundárias. Foi criado um fórum para 
os seus utilizadores (http://cinderella.lmc.fc.ul.pt), um local 
para troca de experiências, onde se pode consultar, 
comentar, fazer download e upload de construções, que 
se revelará de grande utilidade para os utilizadores do 
Cinderella de língua portuguesa, principalmente os pro-
fessores. Nesse URL podem também encontrar-se infor-
mações sobre o programa, bem como links para outras 
páginas dedicadas ao Cinderella. 

Jorge Nuno Silva
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

jnsilva@netcabo.pt

Figura 5

Nota

Conforme indicado no número anterior da revista (em que foi 
incluído um artigo sobre o Geometer’s Sketchpad), publicamos 
agora um artigo sobre o Cinderella, da autoria de Jorge Nuno 
Silva. Contamos como previsto incluir no próximo número um 
texto de Branca Silveira sobre o Cabri, completando assim uma 
ronda do software disponível para geometria dinâmica.
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O Cabri (CAhier BRouillon Informatique) é um programa 
de geometria dinâmica da autoria de Jean-Marie Laborde 
e Franck Bellemain, desenvolvido na Universidade Joseph 
Fourier em Grenoble e no Centre National de la Recherche 
Scientifi que, no Laboratório de Estruturas Discretas e de 
Didáctica e na equipa Environnements Informatiques de 
l’Apprentissage Humain do laboratório Leibniz.

A ideia deste projecto data de 1985 e a primeira apresenta-
ção do programa foi feita em 1987. Inicialmente idealizado 
para computadores Macintosh, em 1989 surgiu a versão 
MS-DOS. Mais tarde foi lançada a segunda versão do 
Cabri, e em 1998 apareceu a versão Windows.

A versão que vamos analisar permite escolher o idioma 
de trabalho, podendo essa escolha ser feita em qualquer 
momento da sessão. Os idiomas disponíveis são: inglês, 
francês, espanhol, italiano, alemão, português (não stan-
dard). Mas há ainda outros países com a sua própria tradu-
ção do Cabri, como por exemplo a República Checa.

Algumas características
O trabalho com o Cabri é feito à custa de objectos iniciais 
e com recurso a uma série de construções previamente 
defi nidas. Trabalhamos com o Cabri do mesmo modo que 
trabalhamos utilizando apenas uma régua e um compasso.

O ecrã inicial tem o aspecto que se ilustra na fi gura 1.

Apresenta uma zona de desenho, um menu e uma barra de 
botões, que permitem aceder à maior parte dos comandos 
do Cabri.

Estes botões estão agrupados do seguinte modo:

O Cabri possui um conjunto de objectos, tais como: 
pontos, rectas, segmentos, semi-rectas, vectores, triângu-
los, circunferências, arcos e cónicas, polígonos regulares 
e irregulares aos quais se pode aceder com os botões de 
criação.

As  construções pré-defi nidas, como por exemplo: constru-
ção de uma recta perpendicular ou paralela a uma direcção 
passando por um ponto dado, o ponto médio e a mediatriz 
de um segmento, a bissectriz de um ângulo, o vector 
soma de dois vectores dados, etc, assim como as transfor-
mações geométricas (translação, rotação, simetria central, 
refl exão, homotetia e inversão) e as macros acedem-se a 
partir dos botões de construção.

A resposta a algumas interrogações como por exemplo: 
saber se três pontos são colineares, se duas rectas são 
paralelas ou perpendiculares, se um dado ponto pertence a 
um dado objecto, assim como informações sobre a distân-
cia entre dois pontos o comprimento de um segmento, o 
perímetro ou a área de um polígono, a amplitude de um 
ângulo e o declive de uma recta, obtêm-se a partir dos 
botões de propriedades e medidas.

Com os botões de apresentação é possível colocar texto 
e etiquetas, valores numéricos, colocar eixos e grelhas, 
fazer animação ou simplesmente modifi car o aspecto do 
desenho, em termos de traçado ou grossura de linhas, 
cores, defi nir quais os objectos que se pretendem visíveis 
ou escondidos.

O Cabri tem integrada uma calculadora e permite ainda a 
utilização de tabelas.

Botões de criação

Apontador Botões de construção Botões de 
apresentação

Botões de propriedades e 
medidas

Figura 1.
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Se outros sistemas estiverem defi nidos, então terá que ser 
indicado o sistema relativamente ao qual se pretendem por 
exemplo as coordenadas de um ponto, ou a equação da 
recta.

Quando um objecto se desloca pode ser dada a instrução 
Trace para que esse objecto deixe rasto ao efectuar o Trace para que esse objecto deixe rasto ao efectuar o Trace
seu movimento. Esta facilidade é muitas vezes associada à 
animação de um objecto.

Importa também salientar o papel da instrução Locus, que 
permite determinar o lugar geométrico de um objecto relati-
vamente a um ponto.

Aproveitando as facilidades anteriores e utilizando o editor 
de texto e o editor numérico é possível fazer, por exemplo, 
o estudo de funções e famílias de funções, como se vê 
na fi gura 3, ou resolver problemas recorrendo a representa-
ções gráfi cas, como mostra a fi gura 4.

A animação é bastante utilizada neste tipo de programa. 
No Cabri a animação pode ser simples se animarmos 
apenas um objecto, mas também podem ser animados 
vários objectos em simultâneo, fazendo uma animação múl-
tipla.

O Cabri possui um histórico, isto é, o comando histórico, isto é, o comando histórico Replay 
Construction permite visualizar os passos que foram segui-Construction permite visualizar os passos que foram segui-Construction
dos na construção de uma fi gura.

Macros
Uma das características principais do Cabri é a possibili-
dade de construção de macros. As macros são de facto 
uma ferramenta poderosa que nos facilitam imenso todo o 
trabalho.

Nessas tabelas podem ser recolhidos dados resultantes, 
por exemplo de uma animação (ver fi gura 2).

Com alguma facilidade os dados das tabelas podem ser 
copiados para uma folha de cálculo, por exemplo o Excel, 
para serem tratados posteriormente.

Esta versão do Cabri permite a sua utilização no estudo da 
Geometria Analítica. 

Está defi nido, por defeito, um sistema de eixos que pode 
estar visível ou não. É possível ainda defi nir novos sistemas 
de eixos. 

Se estiver defi nido apenas o sistema inicial, quando são 
pedidas as coordenadas de um ponto, ou o declive de uma 
recta, ou a equação de uma recta ou de uma cónica, etc, 
as informações são dadas relativamente a esse sistema de 
eixos, estejam os eixos visíveis ou não.

Figura 2.

Figura 3. Figura 4.
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Uma macro não é mais do que uma construção que efectu-
ada uma vez à custa das construções existentes, pode ser 
gravada e utilizada em trabalhos posteriores.

Para defi nir uma macro, efectua-se a construção pretendida 
(ou uma parte, dependendo da macro a defi nir), indicam-se 
quais os objectos iniciais, quais os objectos fi nais e fi nal-
mente grava-se a macro. Essa gravação pode ser apenas 
temporária e nesse caso a macro desaparece quando ter-
minar a sessão de trabalho, ou então pode ser gravada 
como um fi cheiro para ser utilizada sempre que seja neces-
sária.

Na construção de uma macro podem ser utilizadas outras 
previamente defi nidas.

Utilizam-se macros, por exemplo, para fazer pavimenta-
ções, fractais, simular situações e resolver problemas, etc. 
(Ver fi guras 5 e 6.)

O Cabri na Internet
Pode obter-se uma versão de demonstração do Cabri em 
http://www.cabri.com/en/downloads

Existem na Internet numerosos fi cheiros disponíveis para 
download que podem ser  utilizados com o Cabri, fi cheiros download que podem ser  utilizados com o Cabri, fi cheiros download
esses que versam os temas mais variados, como por 
exemplo: triângulos, circunferências, geometria hiperbólica, 
cortes em sólidos, mecanismos, curvas, etc.

Encontram-se também muitos locais onde é possível obter 
fi cheiros dedicados a simulações de temas estudados na 
Física (mecânica, óptica, etc).

Pesquisando em http://mathforum.org utilizando “cabri” 
como palavra chave encontram-se muitos sites dedicados à 
geometria dinâmica e em particular ao Cabri-géomètre

O Cabri tem vindo a ser actualizado e neste momento já 
é possível colocar fi cheiros Cabri na Internet utilizando o 
CabriJava.

O CabriJava nasceu de um projecto levado a cabo por 
Gilles Kuntz. Para facilitar a criação de fi cheiros utilizando o 
applet CabriJava, foi desenvolvida uma aplicação chamada 
CabriWeb, que está disponível em: http://www.cabri.net/
cabrijava/CabriWeb.jar.zip, na versão para Windows. Exis-
tem também versões para Linux e para Mac.

Quando se fala em Cabri pensa-se sempre num software
para computador, mas existem versões do Cabri integradas 
nas calculadoras gráfi cas TI-92 e TI-89. 

Em actas e arquivos dos ProfMats encontram-se muitas 
sessões realizadas com o Cabri. O grupo de trabalho T3, 
publicou uma brochura com base nas actividades propos-
tas no curso de formação “Geometria”, que este grupo 
dinamiza.

Branca Silveira
branca@esb.ucp.pt

Figura 5. Figura 6.

Mesa redonda sobre programas de geometria dinâmica
Estava previsto que, à sequência dos três artigos sobre programas de geometria dinâmica publicados nesta secção 
(Geometer’s Sketchpad — Revista nº 66; Cinderella — Revista nº 67; e Cabri-géomètre — neste número),  se seguia 
uma mesa redonda com os três respectivos autores. Como a próxima revista é a temática, a mesa redonda apenas será 
publicada no nº 70, a sair no fi nal deste ano.
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Eduardo Veloso

Cabri, Cinderella e Sketchpad

Educação & Matemática (EM): Depois 
da apresentação dos programas 
Sketchpad, Cinderella e Cabri nas 
revistas nº 66, 67 e 68, é altura de 
discutirmos como usá-los no ensino 
da Matemática e da Geometria em 
particular. Em que níveis de ensino 
podem ser usados cada um dos pro-
gramas? 

Jorge Nuno Silva (JNS): Em todos. 
Contudo, a edição em português 
do Cinderella foi distribuída gratuita-
mente por todas as Escolas Secun-
dárias. A página da WWW dirigida 
aos utilizadores portugueses (http:
//cinderella.lmc.fc.ul.pt) está vocacio-
nada para a troca de ideias entre os 
utilizadores do Cinderella dos diversos 
graus.

Branca Silveira (BS): Todos eles 
podem ser usados em qualquer nível 
de ensino, embora me pareça que 
o Ensino Superior possa ter mais 
facilidade em recorrer ao Cinderella. 
Claro que o software só tem validade 
de acordo com o que fizermos com 
ele, mas há algumas funcionalidades 
que facilitam o tratamento de certos 
assuntos. Na formação que tenho 
feito com o Cabri, têm aparecido 
vários formandos com experiência 
de utilização do Sketchpad. Não 

notei qualquer problema de adapta-
ção ao Cabri mas é normal dizerem 
que acham a filosofia de utilização 
do Cabri mais intuitiva para os mais 
pequenos, do que a do Sketchpad. 
Nunca encontrei ninguém que uti-
lizasse o Cinderella, portanto não 
posso fazer comparações. Se me 
fosse pedida uma hierarquia talvez 
dissesse: Ensino Básico — Cabri; 
Secundário — Sketchpad: Superior 
— Cinderella.

Eduardo Veloso (EV): Julgo que em 
geral os programas de geometria 
dinâmica, classe à qual pertencem os 
três apresentados, podem começar 
a ser usados desde bastante cedo 
(digamos segundo ciclo do Ensino 
Básico). Não tenho qualquer experi-
ência educacional com crianças do 1º 
ciclo nem do 2º ciclo, portanto estou 
apenas a imaginar que no segundo 
ciclo se esteja a dar a transição do 
uso de programas directamente inte-
ractivos (jogos e em geral applets 
educacionais — ou seja com feedback 
visual ou sonoro imediato) para pro-
gramas que exigem, na sua utilização, 
uma compreensão do funcionamento 
de menus, a “programação mental” 
de uma sequência de acções e outras 
coisas deste tipo que pressupõem 
uma maturidade que na minha igno-
rância julgo que apenas começa a 

estar presente nas crianças a partir 
daquelas idades. No que diz respeito 
ao Sketchpad, programa que conheço 
muito melhor, estou convicto que 
pode perfeitamente ser usado a partir 
do 3º ciclo do Básico e pode (e deve-
ria) ser utilizado daí para a frente — 
Secundário, Superior (formação inicial 
de professores, por exemplo) e auto-
formação dos professores em ser-
viço. Embora julgue que a utilização do 
Cabri é bastante menos intuitiva que 
a do Sketchpad, em diversos aspec-
tos, diria que as suas possibilidades 
de utilização são semelhantes às do 
Sketchpad. Quanto ao Cinderella, 
acho que nesta versão inicial a sua 
utilização preferencial deva ser feita 
de acordo com aquilo que o distingue 
positivamente dos outros dois progra-
mas, ou seja a facilidade de trabalho 
em geometrias não-euclidianas. Isto, 
portanto, aponta para uma utilização 
no Ensino Superior. 

EM: Na apresentação de alguns dos 
programas fala-se em renovação do 
ensino da geometria. Em que  con-
siste essa renovação e  como pode 
cada um dos programas contribuir 
para ela?

BS: Pretende-se que o ensino da 
matemática e não só o da geometria 

Na secção Tecnologias das revistas Educação e Matemática  nº 66, 67 e 68 foram publicados três artigos da autoria 
de Eduardo Veloso, Jorge Nuno Silva e Branca Silveira, respectivamente sobre os programas de geometria dinâmica 
Sketchpad, Cinderella e Cabri. Com esta mesa redonda Educação & Matemática (EM) propôs aos autores uma discussão 
em torno das forças e fraquezas de cada um dos programas tendo presente aquilo a que eles se destinam — o ensino da 
geometria. A mesa redonda, virtual, desenvolveu-se por mail, em duas fases: numa primeira fase, os três intervenientes 
responderam individualmente às questões colocadas por EM, na segunda fase, reagiram  às respostas dadas por todos e 
a algumas observações dos moderadores.
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tenha um carácter mais experimental, 
mais centrado na resolução de proble-
mas, na exploração de conceitos, na 
formulação e testagem de conjectu-
ras, em pequenas investigações. No 
caso particular da Geometria qualquer 
software de geometria dinâmica con-
tribui decisivamente para todos os 
aspectos que referi anteriormente. 
Não faço distinção entre qualquer 
deles. Como já disse, tudo depende 
da forma como forem utilizados pelo 
professor e pelos alunos.

EV: São bem conhecidas as críticas 
que o movimento da Matemática 
Moderna (MM) fez ao ensino da geo-
metria que vigorava nos anos 40 e 50. 
Como dizia Dieudonné em Royaumont 
(a célebre reunião em 1959 que 
lançou, por assim dizer, a MM) “Julga-
se desonroso não poder apresentar 
aos alunos uma teoria completamente 
dedutiva a partir dos axiomas fun-
damentais; como isto é muito difícil 
para o nível elementar, pensa-se ser 
preferível passar a uma escroquerie 
intelectual em vez de reconhecer 
francamente a situação”. Este céle-
bre matemático do grupo Bourbaki 
reconhece depois lucidamente que 
“não se pode desenvolver com pro-

veito uma teoria sob forma axiomática 
enquanto o aluno não está familiari-
zado com as questões a que ela se 
aplica, trabalhando algum tempo numa 
base experimental ou semi-experimen-
tal, fazendo constantemente apelo 
à intuição”. É na linha desta última 
observação de Dieudonné que os pro-
gramas de geometria dinâmica podem 
intervir na renovação do ensino da 
geometria, fornecendo a alunos e pro-
fessores uma ferramenta ideal para, 
usando “constantemente” a intuição, 
explorarem situações problemáticas 
de carácter geométrico, desenvol-
verem investigações, formularem 
conjecturas e ficarem convictos da 
sua veracidade ou não, quando encon-
tram contra-exemplos que as refu-
tam. No primeiro caso, serão ainda 
muitas vezes levados a procurar uma 
demonstração que explique porque 
razão tal resultado é verdadeiro. 
Numa palavra, os programas de geo-
metria dinâmica contribuem para que 
o ensino da geometria constitua uma 
verdadeira experiência matemática 
para os alunos … não se pode querer 
melhor renovação para o ensino da 
matemática do que esta!

Na conferência e no workshop de 
Michael de Villiers (com títulos res-
pectivamente “Para uma compreen-
são dos diferentes papéis da demons-
tração em geometria dinâmica” e 
“Repensar a demonstração com 
o Geometer’s Sketchpad”), neste 
ProfMat de Viseu, ficou bem claro 
como, em particular, o Sketchpad 
pode ser uma ferramenta poderosa 
nesta renovação.   

JNS: O Cinderella é um programa 
de geometria dinâmica muito fácil de 
usar, muito versátil e matematica-
mente correcto. Será de grande utili-
dade para professores e alunos, seja 
qual for o programa de geometria.

EM: Quer o Eduardo quer a Branca 
valorizam as experiências de aprendi-
zagem  que passam pela experimen-
tação, pela resolução de problemas, 
pela investigação, formulação e tes-
tagem de conjecturas antes de chegar 
à demonstração. O Jorge Nuno fala 

sobretudo da facilidade, versatilidade 
e correcção do programa Cinderella. 
O que pensa destes aspectos referi-
dos pela Branca e pelo Eduardo? 

JNS: Concordo completamente com 
eles. Nomeadamente com o papel 
dos programas de geometria dinâmica 
na elaboração e discussão de conjec-
turas e problemas.

EM: Uma utilização regular por parte 
dos alunos, ao longo da escolaridade, 
de programas de geometria dinâmica 
será compatível com a tradicional  
avaliação — escrita, de tempo limitado 
e com o computador ausente? 

JNS: Sim, mas o Cinderella está 
também adaptado a outras formas 
de avaliação, menos ortodoxas. Os 
programas destinam-se a ajudar. Com 
eles só podem os alunos beneficiar. A 
adequação dos métodos de avaliação 
é uma questão diferente, que já é pro-
blemática mesmo antes de se pensar 
em introduzir estes programas no dia 
a dia da prática lectiva.

EV: Esta é uma questão muito impor-
tante e decisiva para a referida reno-
vação. Em teoria, apesar da “tradicio-
nal avaliação”, nada parece impedir 
— e alguns professores o fazem — a 
utilização de programas de geometria 
dinâmica nas suas aulas.  Mas, na 
prática, a “tradicional avaliação” e a 
interpretação que ela implica para o 
currículo implementado pela maioria 
dos professores (independentemente 
das recomendações incluídas nos 
próprios programas) são um dos 
maiores obstáculos a essa utilização 
regular. E a questão não é a do com-
putador estar ausente dos exames 
(e portanto dos testes de treino para 
aqueles). Não me admirava que no 
futuro os alunos pudessem durante 
“10 minutos” ir a um computador 
fazer um exercício qualquer, ficando 
salva a “honra da casa” das tecnolo-
gias, tanto na boca dos Guterres, dos 
Durões e dos Justinos. A questão 
principal é que qualquer tipo de ava-
liação imediata, escrita e de tempo 

Eduardo Veloso
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necessariamente limitado tem que ser 
à base de “exercícios” e “respostas 
múltiplas” e ignorar o tipo de ques-
tões e experiências que precisamente 
são características da tal renovação 
e que são estimuladas pelo uso da 
geometria dinâmica. Há aqui uma con-
tradição fundamental:  ou os alunos 
são treinados para fazer exames 
e isso consiste em adestrá-los em 
receitas e técnicas para que possam 
resolver rapidamente as perguntas 
postas “sem perderem muito tempo 
a pensar”; ou fazem experiências 
matemáticas significativas nas aulas 
e ganham gosto e proficiência no ver-
dadeiro trabalho matemático — são 
persistentes, perguntam muitas vezes 
a si mesmo “e se?”, abrindo caminho 
para questões diferentes das iniciais, 
tentam vários caminhos e vão apren-
dendo e ganhando maturidade mate-
mática com os resultados obtidos, 
embora porventura errados, etc.

Um professor que durante um 12º 
ano use regularmente nas suas aulas 
programas de geometria dinâmica e 
promova a segunda alternativa no seu 
ensino não pode deixar de sentir uma 
contradição profunda entre a apren-
dizagem que os seus alunos estão a 
fazer e a avaliação a que vão ser sujei-
tos no fim do ano. 

BS: Importa que o aluno adquira os 
conceitos e os saiba utilizar, quando 
necessário,  na resolução de proble-
mas. Os programas de geometria 
dinâmica ajudam a construção destes 
conceitos, que o aluno vai  usar quer 
esteja a utilizar o computador ou o 
papel e lápis. A utilização destes pro-
gramas por parte dos alunos é tudo 
menos “regular” e enquanto este 
estado de coisas se mantiver, não me 
parece que haja qualquer incompatibi-
lidade com a avaliação tradicional.

Ainda que a utilização por parte dos 
alunos passe a ser regular e mesmo 
que a avaliação continue nestes 
termos, (se assim acontecer será um 
enorme disparate!), acho que, mesmo 
numa avaliação dita tradicional, os 
alunos serão mais capazes de res-
ponder ao que lhes é pedido. Falei em 
disparate, pois, insistir num tipo de 

avaliação em que os alunos se limitem 
a resolver exercícios, mais ou menos 
rotineiros, é uma perda de esforço 
e de tempo, quando de certeza os 
alunos terão muito mais vantagem 
em investir na resolução de situações 
problemáticas.

EM: Há algum aspecto no programa 
que apresentaram que o distinga de 
forma positiva dos outros? Qual? 
Porquê?

BS: Já respondi, em parte, a esta 
questão. Principalmente acho mais 
intuitivo o trabalho com o Cabri do 
que com os outros programas pois 
segue uma ordem de selecção de 
comandos e objectos que é mais 
“natural” na nossa linguagem cor-
rente.

Ainda uma ou outra nota ao acaso 
sobre pormenores elementares. No 
caso de transformações geométricas 
o Sketchpad apresenta a vantagem de 
se poder transformar de uma só vez 
um conjunto de objectos. O estudo 
da Geometria Analítica pode ser mais 
fácil. Já no caso dos polígonos e das 
cónicas o Cabri tem vantagem. Nas 
geometrias não euclideanas creio que 
a vantagem vai para o Cinderella. A 
versão actual do Cinderella  “perde” 

muito relativamente aos outros pro-
gramas por não ter a capacidade de 
construção de macros como no Cabri, 
ou de scripts como no Sketchpad. 
Segundo os seus autores a nova 
versão já vai trazer essa funcionali-
dade.

O facto de se fazer a selecção dos 
objectos no Sketchpad antes de estar 
dito o que se quer fazer com eles, 
pode levar a situações estranhas, 
como por exemplo, quando se pede a 
construção de um ponto num objecto 
e por acaso se “esqueceu” uma 
selecção feita de vários objectos, num 
passo anterior.  

O Cabri apresenta, por vezes, um 
problema relacionado com os ângulos, 
em certas situações de experimenta-
ção. Um problema semelhante, mas 
agora relacionado com segmentos, 
aconteceu-me com o Cinderella, na 
resolução de um problema, que um 
colega nosso propôs a alguns de nós, 
embora tenha sido dito que o “pro-
blema dos saltos” estava resolvido.

EV:  Existem diferenças fundamentais, 
na minha opinião, entre o Sketchpad 
e os outros dois programas em apre-
ciação (Cabri e Cinderella) que dis-
tinguem positivamente o Sketchpad. 
Indico apenas uma: Interface e tipo 

Jorge Nuno Silva Branca Silveira
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de interactividade. Quase que basta  
olhar para os menus dos três progra-
mas (Sketchpad — Figura 1, Cabri 
— Figura 2, Cinderella — Figura 3, 
para perceber as grandes diferenças 
no interface. 

Enquanto no Sketchpad o interface é 
claro e bem organizado (construções 
e instrumentos fundamentais eucli-
dianos à esquerda — ponto, régua 
não graduada e compasso “sem 
memória”— e menus em palavras em 
cima — mas quem pode ter dúvidas 
que construct são construções e 
que transform são transformações?) 
no Cabri os ícones ajudam menos 
do que facilitam. É preciso clicar no 
botão que tem um ponto azul sobre 
um traço vermelho para perceber 
que afinal aí está quase tudo, desde 
recta até polígono regular… E quem 
diria que uma seta e dois pontos 
queria dizer transformações? Ao fim 
de algum tempo habituamo-nos a 

tudo, mas parece-nos que este inter-
face é bastante menos intuitivo. O 
Cinderella copiou em parte o Cabri, 
mas a profusão de ícones obriga a 
associar (rollover) a cada um deles um 
pequeno texto. Mas o que distinguirá 
o quarto icon da segunda linha (“draw 
a parallel line”) e o sétimo da terceira 
(“define a parallel line”)? Em parte no 
Cabri, mas sobretudo no Cinderella, 
do ponto de vista icónico um ponto 
vale o mesmo que por exemplo uma 
cónica, não há distinções claras entre 
os objectos básicos, por assim dizer, 
da geometria  e os outros. O menu 
em palavras do Cinderella não é mais 
explícito. Que quererá dizer a pala-
vra “modes”, “modos” na versão 
portuguesa? Depois de procurar 
muito e ir ao manual, percebi que 
modos (ou modos interactivos) quer 
dizer no fundo “construções” (ponto 
médio, perpendicular, etc.). Porquê 
“modos”?   

O Sketchpad usa o paradigma “pri-
meiro o substantivo, depois o verbo” 
enquanto o Cabri e o Cinderella usam 
o paradigma “primeiro o verbo, depois 
o substantivo”. Que quer isto dizer? 
Que o Sketchpad, conforme é habitual 
nos programas elementares de com-
putador, como por exemplo nos pro-
cessadores de texto, escolhe primeiro 
os objectos geométricos e depois a 
operação que quer fazer com eles: 
escolho dois pontos e depois peço 
o ponto médio, tal como nos pro-
cessadores de texto selecciono uma 
palavra e depois escolho itálico. No 
Cabri e no Cinderella faço o contrário, 
escolho perpendicular e depois ando 
à procura de um ponto e de uma recta 
para tirar a perpendicular… Parece-me 
um grande erro de concepção.  

Tanto o Sketchpad como o Cabri, 
embora com grandes diferenças, 
podem ser utilizados no ensino da 
geometria nos ensinos básico e 
secundário, pois embora não sendo 
programas perfeitos, não têm insufici-
ências fundamentais. Isso distingue-os 
positivamente do Cinderella, que na 
sua versão actual (julgo que a pri-
meira) não tem comandos para rota-
ções nem para dilações, por exemplo, 
nem é capaz de construir macros ou 
scripts, ou seja, não se pode estender 
com novas ferramentas construídas 
pelo utilizador. Os aspectos positivos 
do Cinderella (geometrias não eucli-
dianas e facilidade de colocação na 
Web) não compensam, no que diz res-
peito ao ensino da geometria naqueles 
níveis, as deficiências apontadas. 

JNS:  O Cinderella é o programa mais 
simples e intuitivo de usar. O utili-
zador só precisa de clicar o rato, nada 
mais. As crianças do Básico aderem 
a este software imediatamente. O 
Cinderella produz construções interac-
tivas com uns cliques do rato e mais 
um clique exporta uma construção 
para a WWW, na forma de um applet 
Java interactivo. Em particular, os 
exercícios interactivos, de correcção 
automática, são muito fáceis de criar e 
exportar para a WWW.

O Cinderella está escrito em Java, 
pelo que se pode instalar em qual-

Figura 1. Menu do programa Geometer’s Sketchpad.

Figura 2. Menu do programa Cabri Géomètre.

Figura 3. Menu do programa Cinderella.
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quer sistema operativo, e as suas 
construções podem ser partilhadas 
por todos, independentemente do 
computador ou sistema operativo em 
que trabalhem. O Cinderella opera em 
três Geometrias: Euclidiana, Esférica 
e Hiperbólica. Todas as construções 
são “traduzíveis”  noutra geometria 
com um clique do rato.  O Cinderella 
está traduzido em português e encon-
tra-se distribuído por todas as Escolas 
Secundárias do país. Há uma página 
na web, destinada aos utilizadores de 
língua portuguesa (http://cinderella.l
mc.fc.ul.pt), onde se podem partilhar 
(upload e download) construções 
geométricas, problemas, textos inte-
ractivos, etc.

EM:  O facto de o Sketchpad usar o 
paradigma “primeiro o substantivo e 
depois o verbo” referido pelo Edu-
ardo, por exemplo só disponibilizando 
a opção de traçado de perpendicular 
a uma recta passando por um ponto 
após a selecção desses objectos, 
não exigirá à partida do aluno maiores 
conhecimentos de matemática? É uma 
vantagem ou desvantagem?

BS: Não concordo com o que disse o 
Eduardo sobre este assunto. A vanta-
gem que eu vejo em seleccionar pri-
meiro a construção e depois os objec-
tos é apenas porque acho que se 
segue a linguagem natural. Na resolu-
ção de um problema dizemos: “agora 
vou precisar de traçar uma perpendi-
cular por este ponto a esta recta” ou 
“preciso de traçar uma perpendicular 
a esta recta por este ponto”, por 
exemplo, e o Cabri permite estas 
duas sequências. E se o Eduardo está 
de acordo com a técnica do proces-
sador de texto, então também deve 
estar de acordo com esta sequência. 
No processador de texto a lógica é a 
mesma (estou a referir-me à lógica de 
pensamento e não à sequência de cli-
ques). Dizemos “esta palavra vai ficar 
em itálico” e então seleccionamos 
primeiro a palavra. Se seguíssemos 
a lógica do Sketchpad teríamos que 
dizer “em itálico vai ficar esta palavra” 
Não vejo diferença nos dois casos.

O aluno ao utilizar qualquer dos pro-
gramas tem que ter os conhecimentos 
matemáticos para resolver as situa-
ções propostas. Os programas são 
apenas uma ferramenta muito pode-
rosa que o ajuda a resolver o seu pro-
blema e que lhe pode dar pistas para 
ir muito mais além. O resto é técnica.

EV: Julgo que não é num programa 
de geometria dinâmica que um aluno 
deve adquirir uma primeira noção do 
que é, por exemplo, tirar por um ponto 
a perpendicular a uma recta. Quando 
está no meio de uma construção, de 
uma investigação ou da resolução de 
um problema, o aluno deve ter uma 
ideia do quer fazer, do que quer expe-
rimentar. A ideia do aluno não pode 
ser, não deve ser, talvez tirando uma 
perpendicular que não sei bem o que 
é, nem sei a quê, nem por onde deve 
passar… Deve ser qualquer coisa do 
tipo: talvez tirando uma perpendicular 
por este ponto àquela recta eu con-
siga perceber o que se passa, por 
isso vou experimentar. Se selecciona 
apenas um ponto (e não a recta) a 
perpendicular não está acessível e é 
uma aprendizagem importante para 
ele perceber que o computador é 
estúpido e precisamos de lhe dar os 
dados todos para ele funcionar. Mais 
importante que tentar resolver o pro-
blema por tentativas, clicando primeiro 
em perpendicular e depois indo fazer 
perpendiculares a qualquer coisa pas-
sando por qualquer coisa sem saber 
bem porquê e para quê … .

EM: Pelo que conhecem e pelo que 
foi dito dos três programas, o que 
aproveitariam de cada um (ou o que 
não abdicariam do que conhecem 
melhor) para construir um Ambiente 
de Geometria Dinâmica ideal?

JNS: Creio que a próxima versão do 
Cinderella, com as suas desvantagens 
resolvidas (ausência de transforma-
ções geométricas e de scripts, por 
exemplo) e com muitas outras funcio-
nalidades disponíveis, constituirá um 
fantástico ambiente para a Geometria 
(e não só). Esta nova versão será 

disponibilizada gratuitamente a todos 
os que disponham da versão primi-
tiva, por download directo da página 
WWW do Cinderella.   

EV: Aproveitaria os menus e as capa-
cidades do Sketchpad, talvez juntasse 
a capacidade do Cabri para “verificar 
propriedades” (embora talvez por 
não conhecer tenha algumas dúvi-
das sobre a sua real utilidade) e do 
Cinderella juntava com certeza a capa-
cidade de apresentar as três geome-
trias simultaneamente e a facilidade 
de colocar applets Java na Web (mas 
apenas se a programação em Java 
não fosse a causa — o que veremos 
nas próximas versões — da falta de 
macros ou scripts e outras grandes 
insuficiências da presente versão).

BS: Estou de total acordo com o 
Eduardo quando diz que o Cinderella 
tem ícones a mais. Pode tornar-se 
de facto muito confuso. Já não con-
cordo quando diz que os ícones do 
Cabri só complicam. Respondendo 
à questão colocada e apenas pelo 
que conheço dos três programas, 
rejeitava o interface do Cinderella, 
aproveitava construções elementares, 
polígonos e cónicas do Cabri, parte 
da geometria analítica e talvez anima-
ções do Sketchpad, geometrias não 
euclidianas e a facilidade de colocação 
na Web do Cinderella e naturalmente 
nunca abdicaria das macros do Cabri 
ou dos scripts do Sketchpad.
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