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RESUMO 

 

Inserindo-se no âmbito do ensino e aprendizagem da Geometria, esta pesquisa propõe a 

investigação dos efeitos de uma seqüência didática sobre o conceito de um tipo de Isometria, 

a Reflexão Axial, com treze alunos da 6ª série de uma escola pública, em um ambiente de 

geometria dinâmica, o Cabri-Géomètre. Para isto, fundamentamo-nos nos preceitos teóricos 

de Hershkowith e Laborde no que diz respeito à visualização em Geometria e ao uso do 

Cabri-Géomètre de Hölzl sobre o arrastamento de figuras no Cabri e Artigue acerca da 

importância da seqüência didática como prática de pesquisa. Com este objetivo, procuramos, 

primeiramente, identificar os enfoques dos livros didáticos de 5ª a 8ª série, dos currículos 

americanos e franceses, do PCN de Matemática e posteriormente as concepções prévias dos 

alunos acerca do conceito, levando em conta as variáveis didáticas como eixo de reflexão, 

posição da figura, papel de base e propriedades da Reflexão Axial. Os resultados da seqüência 

apontaram a influência do Cabri-Géomètre no desempenho dos alunos quanto à construção de 

figuras simétricas assim como à associação entre os desenhos geométricos da tela e no que 

concerne às propriedades da Reflexão Axial. A seqüência didática foi eficiente quanto à 

identificação das características de pontos e figuras simétricas obtidos através da reflexão em 

torno de uma reta, do eixo de simetria, todavia, precisa ser retomada quanto às questões que 

visam à generalização das propriedades da Simetria Axial pelos alunos. 

 

Palavras-chave: simetria, reflexão axial, Engenharia Didática, visualização, Cabri-Géomètre. 
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ABSTRACT 

 

Inserting it in the range of the teaching and apprenticeshisp of the geometry, this research 

proposes to investigation in the effect of a didatic sequence on the concept of a type of 

isometric, the reflection of the axis, with thirteen student of the sixth series of a public school, 

in a dynamic environment of the geometry, the Cabri-Géomètre. For this, we found us 

theoretical precept of Hershkowith and Laborde in the where respect the visualization in 

geometry and to the use of the Cabri-géomètre, of Hölzl on the to drag of figures in the Cabri 

and of Artigue about of the importance of the didatic sequence as practice of research. With 

this objective, we look firstly to identify the approach of the didatic books of the fifth to 

eighth series, of the American and French curriculum, of the PCN of Mathematics and, 

subsequently, the previous conception of the students about of the concept taking in count the 

didatic variable as axis of reflection position of the figure, paper of base, connected figure or    

disconnected and property if the reflection of the axis. The results of the sequence pointed in 

this work the influence of Cabri-Géomètre in the performance of the pupils how much to 

construction of the symetrical figures, just as the association between the geometric drawing 

showing in the screen in the that concert the property of the symmetry of axis. The didatic 

sequence went efficient how much to identificacion of the characteristice of the points and 

figures obtaing through of the reflection in around of straight line, of the symmetry of axis, 

however, it need to be retaking how much to the questions which they visa to generalization 

of the properties of the symmetry of axis by the students. 

 

Keywords: symmetry, reflection of axis, Didatic Engineering, visualization, Cabri-Géomètre. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o ensino de Geometria no Brasil e em vários outros países tem 

enfrentado inúmeros obstáculos que levam os educadores a repensá-lo, buscando soluções 

para seu enfrentamento. Dentre os diversos problemas detectados, Usiskin (1998) destaca o 

desempenho insatisfatório dos alunos que chegam ao final da escola elementar com 

conhecimentos limitados e irregulares. Este insucesso dos estudantes, segundo Usiskin, 

desestimula outros colegas a estudarem este conteúdo, faz com que docentes não queiram 

aprendê-la na faculdade ou ensiná-la aos estudantes, perpetuando o ciclo do desempenho 

fraco. Um dos fatores que contribuem para isto é o currículo ultrapassado, sem uma 

explicitação eficiente dos conteúdos geométricos para a escola elementar.  

No Brasil o problema do currículo vem sendo superado devido às contribuições da 

Educação Matemática nacional cuja produção já é considerável, possibilitando mudanças 

educacionais dentre as quais podemos destacar as relativas aos currículos de Matemática no 

ensino fundamental e médio, materializadas, por exemplo, nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s). 

Conteúdos geométricos que antes não eram considerados, como as transformações 

geométricas, passaram, sobretudo no final da década de noventa, a serem incorporados pelos 

livros didáticos. Os PCN’s de Matemática justificam a abordagem das transformações 

geométricas, um tipo especial de função que serve como uma ponte entre a álgebra e a 

geometria pela possibilidade delas levarem ao desenvolvimento dos conceitos geométricos de 

maneira significativa. Nesta perspectiva as isometrias, um tipo de transformação geométrica 
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do plano euclidiano que preserva distâncias, favorecem à construção das noções de 

congruência de figuras e a compreensão das propriedades destas. 

Seguindo recomendações dos PCN’s, a maioria dos livros didáticos inicia o estudo das 

isometrias tomando como ponto de partida obras de arte, pinturas, desenhos, esculturas e 

artesanato. No entanto, verificamos que muitos caminhos precisam ser trilhados para dar a 

este conteúdo um caráter mais significativo e dinâmico. Para tanto, os PCN’s apontam a 

utilização dos Ambientes de Geometria Dinâmica (AGD’s). 

Como ferramentas para construções em Geometria e dotados de “régua e compasso 

eletrônicos”, os AGD’s possibilitam os desenhos de objetos geométricos, considerando as 

propriedades que os definem. Esses softwares permitem que os desenhos sejam deslocados e 

modificados, mas tornam possível a conservação das relações geométricas que caracterizam a 

situação. No caso do Cabri-Géomètre, um dos representantes dos AGD’s, o próprio desenho é 

reconstruído passo a passo. 

Assim, com os softwares de geometria dinâmica, explorações que em décadas 

passadas eram inacessíveis, agora são realizadas. Estas explorações no Cabri permitem a 

construção de “desenhos” geométricos a partir de elementos de base e de propriedades 

geométricas. A partir daí esses desenhos são transformados, preservando-se as propriedades 

utilizadas em suas construções. O “desenho” inicial ganha o “status” de figura geométrica. 

Em decorrência dessas possibilidades oferecidas pelos softwares de geometria 

dinâmica, conteúdos matemáticos como as Transformações Geométricas podem ser 

trabalhados através da visualização das relações entre seus elementos e das modificações 

propiciadas pelos movimentos (arrasto), visando a identificação de suas características, 

sobretudo dos seus invariantes correspondentes às propriedades que definem as 

transformações.  
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A nossa pesquisa pretende estudar aspectos didáticos e epistemológicos que estão 

envolvidos no ensino e aprendizagem da Simetria Axial, um tipo de isometria que é proposta 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para ser trabalhada no ensino fundamental em um 

ambiente de Geometria Dinâmica, o Cabri-Géomètre. Neste sentido pretendemos investigar 

os efeitos de uma seqüência didática sobre o conceito de Simetria Axial com alunos da 6ª 

série do ensino fundamental, visando a caracterização os reflexos de figuras conexas e 

desconexas, o eixo de simetria, identifiquem as propriedades pertinentes e para aplicação do 

conceito resolvam uma situação-problema que envolve a construção de figuras. Além disso, 

com a finalidade de que possam utilizar a simetria como uma técnica de demonstração, 

esperamos que eles verifiquem a propriedade de congruência dos ângulos da base do triângulo 

isósceles. Para que atinjamos este intento, a nossa expectativa é que os estudantes também 

apreendam os comandos básicos do software, especialmente, o Modo Arrastar e o giro do 

eixo. 

Deste modo o trabalho foi organizado em oito capítulos com os enfoques que 

descrevemos a seguir. 

No capítulo 1 apresentaremos aspectos relacionados ao conceito das transformações 

geométricas, especificamente a Simetria Axial e suas propriedades e a visualização segundo 

Hershkowith (1994). Para caracterizar o Cabri recorreremos aos preceitos teóricos de Laborde 

(1998) e Hölzl (1996) e como fundamentos para a metodologia utilizada nesta pesquisa, 

observaremos as idéias de Artigue (1992). 

No capítulo 2 trataremos das abordagens dadas pelos currículos dos Estados Unidos, 

França e PCN’s acerca das transformações geométricas no ensino fundamental. Inicialmente 

apresentaremos as transformações nos PCN’s e depois uma análise comparativa entre estes e 

os currículos americano e francês para a determinação de critérios que verifiquem, como os 

livros didáticos tratam a Simetria Axial. 
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No capítulo 3 realizaremos uma revisão do estado da arte das pesquisas que versam 

sobre o conceito, objeto de nossa pesquisa. 

No capítulo 4 descreveremos a metodologia utilizada que foi composta do pré-teste, da 

análise a priori, da descrição da seqüência didática e do pós-teste. 

Os capítulos 5 e 6 são respectivamente relativos à análise e interpretação dos dados 

pertinentes ao desempenho da turma e de uma dupla selecionada para um estudo de casos. 

No capítulo 7 discutiremos os nossos resultados associando-os com o referencial 

teórico proposto e às pesquisas relacionadas no capítulo 3, procurando identificar aspectos 

inovadores que foram confirmados nas pesquisas revisadas. 

No capítulo 8 considerando-se as análises desenvolvidas, apresentaremos as 

conclusões e algumas recomendações para futuras pesquisas. 
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CAPÍTULO 1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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CAPÍTULO 1 

 

Neste capítulo iremos expor o referencial teórico sobre o qual se baseia a nossa 

pesquisa. Inicialmente focalizaremos a fundamentação do conteúdo que será explorado: as 

Transformações Geométricas Planas, especialmente a Simetria ou Reflexão Axial, no que 

tange às idéias de natureza matemática. A fundamentação matemática nos permitirá, 

simultaneamente, identificar os invariantes mais importantes para o domínio do conhecimento 

da reflexão axial. 

Por fim, discutiremos a importância da visualização e dos novos instrumentos 

computacionais que permitem o desenvolvimento do que vem sendo denominado de 

Geometria Dinâmica. Desta forma apresentaremos o Cabri Géomètre o qual será utilizado 

como recurso na sequencia didática, utilizando as idéias de Laborde (1998) e Hölz (1996). 

O estudo da sequência de atividades em torno de Reflexão Axial será construído com 

base na metodologia da Engenharia Didática, que fundamentamos neste capítulo recorrendo à 

Artigue (1992). 

 

1.1. AS TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS 

 

 Antes de adentrarmos no tema Reflexão Axial, objeto de nossa pesquisa, faremos uma 

breve exposição sobre as Transformações Geométricas, ressaltando seu papel na Geometria. 

 Na Geometria Moderna, soluções de problemas mais difíceis são obtidas mediante 

métodos nos quais os geômetras transformam uma figura em outra com um papel facilitador 

para uma investigação geométrica. Para isso uma dada figura é transformada em outra com a 

qual é relacionada. Desse modo o problema difícil relativo à figura original torna-se um 

problema simples, quando consideramos a nova figura. A partir daí o problema mais simples 
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é resolvido e inverte-se a transformação para que se resolva o problema mais difícil referente 

à figura original. Na Aritmética este método pode servir para representar o produto dos 

numerais romanos LXIII e XXIV. Para resolver o problema transformaríamos os numerais 

romanos nos numerais hindu-arábicos 63 e 24, encontraríamos o produto usando a notação 

hindu-arábica o converteríamos na notação romana, obtendo MDXII. 

 No sentido geométrico o termo transformação refere-se a uma classe especial de 

funções. Já sabemos que as funções associam elementos de um dado conjunto A a elementos 

de um conjunto B. Assim como funções, as transformações geométricas, considerando-se 

apenas a Geometria Plana, associam cada ponto de um plano ð, denominado original, a outro 

ponto do mesmo plano, chamado imagem. Além de pontos, os elementos relacionados pelas 

transformações podem ser figuras, pois uma figura geométrica é um conjunto qualquer de 

pontos no plano. Por exemplo, a transformação f do plano no plano que levar um ponto (x,y) 

no ponto (x+2,y+2), transforma o triângulo azul no triângulo vermelho como na figura abaixo. 

 
Ilustração 1: Exemplo de transformação F(x,y)=(x+2, y+2) 

  
Dentre as transformações no plano existem as Isometrias que preservam as distâncias 

entre pontos. Assim sendo, de modo formal temos que T é uma transformação isométrica se, 

dados dois pontos quaisquer A e B, então a distância entre A e B é igual à distância entre suas 

imagens T(A) e T(B), isto é, d (A,B) = d (T(A), T(B)). Daí decorre que na função a imagem 

de um segmento, por uma isometria, é um segmento igual e, a de um ângulo,é um ângulo 

igual. 
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 As isometrias são subdivididas em: 

• reflexão com relação a uma reta ou reflexão axial; 

• rotação em torno de um ponto; 

• translação de um comprimento em uma direção (e sentido); 

• reflexão com deslizamento. 

Estas isometrias resultam dos produtos de no máximo três reflexões. 

Nesta pesquisa nos deteremos a estudar a reflexão axial no plano. 

Dada uma reta r de um plano ð. A simetria de eixo r é a transformação do plano ð em 

si mesmo, que tem como pontos fixos todos os pontos da reta r, na qual a todo ponto A de ð 

faz corresponder um ponto A’ de ð tal que a reta r é a mediatriz do segmento AA’. O ponto A’ 

é chamado reflexo ou simétrico em relação ao ponto A e a reta r é denominada eixo de 

reflexão. A reflexão na reta r é indicada por ó (r). Podemos observar a reflexão Ilustração 2. 

 

Ilustração 2: Pontos simétricos A e A' e reta de reflexão 

 
 O conjunto de pontos A’ associados aos diversos pontos A de uma figura F constituem 

a figura F’ transformada de F por simetria em relação à reta r. Uma figura possui simetria de 

reflexão se pode ser bissectada por um ou mais eixos “espelho”. Nesta ótica, ao 

considerarmos a figura, a sua parte esquerda é congruente à parte direita, em relação a eixo, 

por ser uma imagem refletida.  

Numa reflexão axial, as figuras são espelhadas, ficando com a orientação invertida 

relativamente à figura original, ou seja, àquela geradora da reflexão. Podemos observar esta 

característica na Ilustração 3. 
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Ilustração 3: Figuras espelhadas, resultado da reflexão 

 
1.2. IMPORTANTES CARACTERÍSTICAS DAS REFLEXÕES AXIAIS 

 

 Estudaremos agora diversas das propriedades das isometrias que em termos didáticos 

compõem variáveis para o entendimento do aluno sobre o conceito de reflexão axial. 

 Teorema: Em uma reflexão axial, os únicos pontos invariantes são os pontos sobre os 

eixos. 

Para demonstrarmos, mostraremos que: 

(a) se P está sobre r, então P é invariante em relação a ó(P), e, 

(b) se P não pertence a r, então ó(P) não coincide com P. 

Demonstração de (a) 

Se P está sobre r, então  

ó(P) está sobre a perpendicular a r que passa por P e d(ó(P), r) = 0; 

 logo d(P,ó(P)) = d(P, r) + d(r, ó(P)) = 0+0 = 0,  

portanto,  

P coincide com ó(P).  

Demonstração de (b) 

Suponha que P não pertença a r, logo d(P,r) = X ≠ 0.  

Por definição, ó(P) é um ponto sobre a reta perpendicular a r que passa por P, a qual 

denominaremos de s, e oposto a P em relação a r.  
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Tomando A o ponto de intersecção entre r e s, temos que  

 d(P, ó(P) ) = d(P,A)+ d(A, ó(P)) = X + X = 2X ≠0,  

portanto, P e ó(P) não são coincidentes. 

Teorema: A reflexão ór é uma isometria. 

 Uma importante propriedade da reflexão é que ela preserva distância, ou seja, se 

considerarmos dois pontos A e B, a distância da ó(A) para ó(B) é igual a distância de A a B 

para todos os pontos A e B. 

Para demonstração de que a reflexão é uma isometria, devemos mostrar que para 

quaisquer pontos A e B e suas imagens A’ e B’ por ór, temos d(A,B)= d(A’,B’). Para isso 

serão considerados os casos abaixo: 

(a) Se A e B estão sobre r, as projeções A’ e B’ (simétricos) coincidem com os pontos A e B. 

Logo, d(A,B)= d(A’,B’). 

(b) Se A não pertence a r e B pertence a r, a projeção de B é B’, onde B = B’ (ponto e imagem 

coincidem). Consideremos O a projeção ortogonal de A sobre a reta r.  

Se B = O, então d(A,B)= d(A’,B’). 

 

 
 

Ilustração 4: Caso em que A não pertence à reta r mas B pertence 

 

Se os pontos O e B são distintos, formam-se dois triângulos que são congruentes (ver 

Ilustração 5). 
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Os triângulos Ä (A’OB’) = Ä (AOB), pelo critério LAL, possuem dois lados 

congruentes e um ângulo reto. Desta forma, d(A,B) = d(A’,B’). Se A pertence a reta r e B não 

pertence a r a demonstração é similar. 

 
Ilustração 5: Caso em que os pontos O e B são distintos 

 (c) Sejam A e B dois pontos que não pertencem a r e O e P suas projeções ortogonais, 

respectivamente sobre a reta r. 

 
Ilustração 6: Caso em que os pontos A e B não pertencem a r 

 

(1) Se O=P, então d(A,B)= d(A’,B’). 

(2) Se O • P, os triângulos Ä(AOP) e Ä(A’OP) são congruentes pois possuem os lados 

OP, comuns aos triângulos, AO e AO’ congruentes e um ângulo reto. 

 

Ilustração 7: Caso em que A e B não pertencem a r e O e O ≠≠ P 
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Desta maneira, também há congruência entre os triângulos Ä(APB) e Ä(A’PB’). Daí, 

segue que d(A,B) = d(A’,B’). 

Com isto conclui-se que para qualquer um dos casos, d(A,B)= d(A’,B’). 

A preservação da distância e congruência de segmentos passa a ser mais um invariante 

importante para que o aluno compreenda a Reflexão Axial, a preservação da distância de um 

ponto ao eixo e entre dois pontos distintos. 

 Como uma reflexão é uma isometria, diversas outras propriedades são decorrentes da 

preservação da distância. As propriedades seguintes são compartilhadas por todas as 

isometrias.  

(a) O reflexo de três pontos colineares são também colineares.  

E, por conseguinte: 

(b) O reflexo de um segmento é um segmento côngruo ao original. 

(c) A reflexão leva um triângulo qualquer em um triângulo côngruo 

(d) A reflexão preserva ângulos. 

 

1.3. SIMETRIA DE UMA FIGURA GEOMÉTRICA 

 

 A seguir discutiremos aspectos relacionados ao conceito da Simetria Axial do ponto 

vista matemático e algumas idéias de Vergnaud sobre as dificuldades de apreensão deste 

conceito visto sob o ângulo da enunciação. 

Para Grenier (1988), a simetria, antes de ser uma noção matemática, constitui-se em 

uma noção familiar. A palavra simetria é envolvida por numerosas significações: em uma 

visão ampla ela pode significar estado de equilíbrio ou de harmonia, estando relacionada, 

desse modo, a uma certa estética. Por outro lado, em uma visão mais restrita, ela pode indicar 
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uma imagem associada à noção da simetria bilateral, como a do corpo humano, ou seja, está 

ligada às noções de simetria-espelho ou simetria-dobradura.  

Por serem utilizados diversos termos para os mesmos conceitos e pelo fato de a 

simetria assumir diversos significados, as atividades com simetria axial, em sala de aula, 

podem suscitar algumas dificuldades para os alunos. Vergnaud (1997) exemplifica a 

dificuldade nos processos de enunciação de palavras através das quatro formulações seguintes 

que dizem respeito ao conceito de simetria axial:  

• a fortaleza é simétrica (predicado unitário). Nesse enunciado a palavra simétrica é 

um adjetivo e o que é simétrico é a fortaleza; 

• o triângulo ABC é simétrico ao A’B’C’ com relação a delta (predicado de 3 lugares). 

Simétrico é um adjetivo novo que se refere a três objetos geométricos (triângulo 

A’B’C’, triângulo ABC e eixo); 

• a simetria conserva comprimentos e ângulos (Simetria é um substantivo). Neste 

enunciado, o termo simetria passou a ser um nome, um objeto. Há dois predicados 

unitários: “conserva comprimentos” e “conserva ângulos”. 

• a simetria é uma isometria (Simetria e isometria são substantivos). Este é um 

enunciado ainda mais difícil, pois a simetria se transforma em uma subclasse do 

conjunto das transformações. 

 

1.4. A SIMETRIA AXIAL COMO TÉCNICA DE DEMONSTRAÇÃO 

 

 Esta seção discute a importância da simetria como técnica de demonstração, expondo 

como o próprio campo geométrico pode beneficiar-se deste conteúdo matemático.  

 Segundo Goldin & Mcclintock (1998), a simetria em geometria pode servir, geralmente, 

para utilização de certas técnicas de demonstrações como, por exemplo, para indicar que os 



 

 

23 

ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Para isso pode-se traçar um 

segmento de reta do vértice A até o ponto médio D, relativo à base BC. Os triângulos Ä ABC 

e Ä ABD são congruentes pelo critério LLL. Desta forma, conclui-se que o ângulo B é 

congruente ao ângulo C. Relativamente ao mesmo problema, outra demonstração possível de 

ser feita é que o ÄABC é congruente ao ÄACB, ou seja, o triângulo original é congruente ao 

triângulo refletido. 

 
Ilustração 8: Uso da simetria para demonstração da congruência dos ângulos da base no triângulo 

isósceles 
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1.5. VISUALIZAÇÃO EM GEOMETRIA 

 

No que segue, faremos uma apresentação sobre a importância da visualização para a 

aprendizagem dos conceitos geométricos. 

Para Hershkowith (1994) a visualização concebida como habilidade espacial é muito 

importante na constituição da imagem de um conceito e de seus elementos uma vez que não 

se pode apreendê-lo sem visualizar suas partes constitutivas. 

Neste sentido a definição matemática delimita os conceitos matemáticos e estabelece a 

diferença entre os exemplos do conceito e aqueles que não são. Entre os exemplos dos 

conceitos básicos na Geometria podemos citar as figuras geométricas. 

Cada conceito, segundo Hershkowith, é constituído de um conjunto de atributos 

críticos, os aspectos relevantes, e de um conjunto de exemplos os quais são matematicamente 

equivalentes, na medida em que atendem à definição do conceito e possuem todos os seus 

atributos críticos. Assim, para o conceito de triângulo isósceles podem ser considerados 

atributos críticos: (1) um triângulo, (2) que possui dois lados (3) que são iguais. No biquad, 

uma figura geométrica utilizada nas pesquisas pela autora e que é formada de dois 

quadriláteros que possuem um lado comum, temos a conjunção dos seguintes atributos 

críticos: (1) dois quadriláteros,(2) que possuem um lado e (3) em comum. 

 

Ilustração 9: Biquad 

 

De acordo com Hershkowith (1994), a visualização é um fator fundamental na 

formação dos conceitos, entretanto ela não estabelece um corte diferenciador entre os 

exemplos conceituais e outros elementos que não são exemplos do conceito, diferentemente 
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do julgamento baseado na definição Matemática, limitando o indivíduo de conceber todos os 

exemplos conceituais. Para exemplificar esta situação a autora afirma que em suas pesquisas 

possuía o exemplo protótipo que era mais popular do que os outros. Os exemplos protótipos 

além dos atributos críticos (atributos que o conceito deve possuir) possuem alguns atributos 

específicos com seguintes características: 

• são dominantes; 

• conseguem desviar a atenção. 

Como exemplos de atributos críticos podemos citar a posição vertical-horizontal do 

triângulo retângulo protótipo e o atributo de a altura ser interna ao triângulo. Na reflexão axial 

poderíamos citar os eixos de simetria do quadrado e do retângulo dispostos verticalmente em 

relação à folha de papel que podem induzir ao traçado errôneo de eixos de simetria no 

paralelogramo e no triângulo escaleno. 

A razão pela qual o atributo adicional do exemplo protótipo desvia a atenção é que ele 

é visualmente poderoso, sendo naturalmente registrado na mente mediante códigos visuais. 

Desta maneira Hershkowith, constatou que no momento de formação das imagens 

conceituais as crianças usualmente tinham apreendido o primeiro exemplo protótipo. Para 

ampliar as imagens conceituais elas utilizavam o exemplo protótipo como o sistema de 

referência e, o julgamento visual, como aplicação a outros elementos. Isto ocorreu na 

identificação dos triângulos retângulos em que os alunos não identificaram os exemplos que 

contradiziam o protótipo vertical-horizontal. Outro comportamento detectado nas crianças foi 

o uso do exemplo protótipo como sistema de referência. Neste caso, o aluno baseava o seu 

julgamento nos próprios atributos do protótipo e tentava impor estes atributos aos demais 

exemplos do conceito. Um terceiro comportamento detectado pela autora estava relacionado à 

utilização pelas crianças dos atributos críticos como sistema de referência na formação dos 

conceitos geométricos. Nos dois primeiros comportamentos, o exemplo protótipo é concebido 
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como o representante do conceito e desta forma os sujeitos julgam, segundo a autora acima 

mencionada, todos os exemplos por sua “distância” visual do representante do conceito. Desta 

maneira os julgamentos protótipos aproximam-se da imagem conceitual. Já no terceiro 

comportamento há a possibilidade da formação de imagens conceituais menos baseadas na 

visualização. 

Neste âmbito há uma variedade de visões defendendo que a responsabilidade sobre a 

limitada experiência visual oferecida às crianças reside nas matérias e métodos instrucionais, 

pois estes atuam para aumentar as imagens conceituais baseadas visualmente enquanto outras 

tendências responsabilizam as limitações perceptuais do próprio sujeito que age impondo suas 

tendências visuais sobre sua imagem conceitual. 

Portanto, Hershkowith (1994) afirma que há evidências de que o processo real está 

localizado entre essas visões. Baseada nisto, defende que devemos fornecer possibilidades de 

um “universo” amplo e intercalá-lo desde os momentos de escolaridade iniciais. 

Posteriormente podem ser trabalhadas estratégias em que os atributos críticos sejam utilizados 

de maneiras diversas.  

 

1.6. AMBIENTES DE GEOMETRIA DINÂMICA 

 

Falaremos agora sobre os Ambientes de Geometria Dinâmica (AGD’s) e 

especificamente sobre o Cabri-Géomètre que será utilizado no desenvolvimento da seqüência 

didática sobre Simetria Axial. Para isto nos basearemos nos preceitos teóricos de Hölzl (1996) 

e Laborde (1998). 

Os Ambientes de Geometria Dinâmica (AGD’s) são programas interativos destinados 

ao ensino e aprendizagem da Geometria Plana que possibilitam ao usuário a criação e 

manipulação de figuras diretamente na tela do computador. Estes softwares surgiram na 
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década de 90 graças ao crescimento da capacidade de memória e velocidade de 

processamento das informações dos microcomputadores e ao mouse como meio de 

comunicação do usuário com a interface gráfica. Dentre seus principais representantes podem 

ser citados o Cabri-géomètre (Baulac, Bellemain & Laborde 1990), Euklid (Mechling 1994), 

GEOLOG (Holland 1993), Thales (Kadunz & Kautschisch 1994), The Geometer’ Sketchpad 

(Jackiw 1992) e The Geometric superSupposer (Yerushalmi & Schwartz 1993).  

Segundo Hölzl (1996, p.169), os softwares de geometria dinâmica possuem aparências 

diferentes, mas compartilham: 

- construções simuladas de régua e compasso posicionadas ao longo de alguns dos 
2000 anos de idade dos Elementos de Euclides; 

- suportam essas construções por macros que podem ser definidas pelo usuário; 
- e permitem que certas partes da figura sejam movidas sem mudar suas relações 

geométricas subalternas. 
 

Os movimentos aos quais Hölzl refere-se constituem uma das características mais 

marcantes desses softwares que é o chamado Modo–Arrastar. Ele consiste em ações 

executadas pelo usuário como girar ou deslocar o eixo de reflexão, mover uma figura, girá-la 

a partir de um dos vértices ou esticá-los, utilizando o mouse. As macro–construções tornam 

possível a criação e arquivamento de construções que podem ser utilizadas em outra situação. 

No Cabri, o Modo–Arrastar representa um fator de superação da “inércia” dos meios 

tradicionais como papel e lápis, régua e compasso, permitindo ao usuário, na construção de 

figuras, ter não somente um representante da figura (desenho), mas toda uma classe que 

representa a figura desenhada. 

Outra característica relativa ao modo-arrastar é a alteração, segundo Hölzl (1996), do 

caráter relacional concernente à construção geométrica. Assim, na construção de um triângulo 

eqüilátero ABC no qual os pontos A e B são dados então C não será arrastado, ao passo que A 

e B podem. Desta forma, a distinção entre os pontos A, B e C não é essencial, quando se 

considera um par na determinação do triângulo eqüilátero e do ponto de vista funcional, 

sobretudo no Cabri, os pontos A e B determinam a posição de C, entretanto no retorno, C não 
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delimita a posição de A e B, não possibilitando arrastar pontos construídos. Esta situação não 

é vivenciada no ambiente papel-e-lápis, porém nos software de geometria dinâmica são muito 

importantes.  

Um aspecto importante do Cabri-géomètre é que ele constitui-se num editor gráfico, 

permitindo ao usuário fazer desenhos geométricos e arrastá-los sobre a tela. Assim, esses 

desenhos podem ser continuamente redesenhados, mantendo intactas as conexões 

matemáticas e propriedades geométricas e controlados pelos aprendizes. Com isto eles 

passam a manipular objetos teóricos que aparecem na tela sob a forma de desenhos. 

A importância dos desenhos no ensino/aprendizagem da geometria reside no fato de 

eles contribuírem às intuições e facilitarem gradativamente a passagem do concreto ao 

abstrato, ou seja, do desenho à figura que é o objeto teórico. 

Segundo Laborde (1998, p. 114), o comportamento do Cabri é fundamentado no 

conhecimento geométrico por dois motivos: 

• os desenhos feitos, tendo como suporte as primitivas geométricas, levam em 
consideração objetos geométricos relevantes e relações como, por exemplo, se 
o menu ‘mediatriz’ é selecionado e dois pontos (ou um segmento de reta) são 
designados através do mouse, a mediatriz destes pontos (ou segmento de reta) é 
um desenho na tela; 

• os desenhos efetuados sem o uso das propriedades são distintos dos desenhos 
produto do uso geométrico. Por exemplo, ao se desenhar um paralelogramo 
sobre a tela com quatro segmentos aparentemente paralelos, esta aparência é 
desfeita assim que um de seus vértices é arrastado. 

 

Ilustração 10: Exemplo de retângulo construído sem o uso das primitivas geométricas (i) e arrastamento 
(ii e iii) 

 
Desta maneira o ato de desenhar um objeto geométrico requer que o usuário leve em 

consideração os elementos de base como ponto, reta e as primitivas geométricas, 

caracterizadas por ações elementares como o ato de traçar uma reta paralela a uma reta dada. 
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Ademais, o aluno deve ter o conhecimento da seqüência de objetos geométricos que serão 

utilizados, da comunicação desta seqüência ao programa e da seleção no menu dos objetos 

geométricos necessários.  

Desta forma, para construir uma figura é necessário que o usuário esteja consciente 

das relações entre os diferentes elementos dela. Do contrário, ao realizar o arrastamento ela 

poderá não manter o formato original.  

Para Laborde (1998) o ensino muitas vezes confunde desenhos e objetos teóricos 

geométricos que são as formas representadas ou cria lacunas entre os desenhos e a geometria 

enquanto teoria. Segundo a autora, na iniciação da geometria pode ser interessante a 

aprendizagem dos objetos teóricos como diferentes de desenhos, mas é preciso pensar a 

geometria como uma ferramenta para exploração, produção ou predição do comportamento 

dos desenhos. Um caminho para isto é que os alunos aprendam a associar o fenômeno visual e 

fatos geométricos, com o objetivo de reconhecer propriedades geométricas, interpretar 

desenhos em termos geométricos e construí-los. Assim os alunos tornam-se capazes de usar 

desenhos ou representações visuais de objetos geométricos como suporte para seu raciocínio 

no nível teórico e a partir desse conhecimento controlar as informações surgidas das 

representações visuais. 

Uma atividade que promove a ligação entre evidência visual e fatos geométricos, 

contribuindo para que o aluno estabeleça as relações geométricas, são as tarefas de exploração 

também chamadas Tarefas Caixa-Preta. Nestas atividades os alunos recebem construções 

prontas e são desafiados a compreendê-las. Na atividade, duas figuras geométricas, em que 

uma é imagem da outra, são dadas através de desenhos no Cabri para serem movimentadas, 

entretanto, não se conhece a transformação geométrica envolvida. Os alunos, neste caso, terão 

por exercício encontrar a transformação oculta com objetivo de reconstruir a imagem da 

primeira figura. Na tarefa, segundo Laborde, são necessárias as seguintes operações: 



 

 

30 

• exploração da figura desconhecida e do seu comportamento no arrastamento, análise 

das propriedades geométricas envolvidas, diferenciação entre a figura contingente e 

a necessária aparência visual. 

• verificação das propriedades geométricas mediante o uso das facilidades do 

software. 

Nesta visão, conforme Laborde (1998), a primeira operação exige a interação entre 

visualização e conceitualização que são duas características fundamentais no processo de 

ensino-aprendizagem da geometria. A primeira é referente ao aspecto intuitivo que está 

associado ao estudo do espaço e das relações espaciais e a segunda corresponde ao aspecto 

lógico referente ao raciocínio dedutivo e à compreensão e domínio de sistemas axiomáticos.  

 

1.7. ENGENHARIA DIDÁTICA 

 

 Nesta seção apresentaremos o referencial teórico que subsidiará a nossa metodologia 

de pesquisa. Esta metodologia é chamada de Engenharia Didática e se insere no quadro 

teórico da Didática da Matemática. 

 O termo Engenharia Didática, incorporado à Didática da Matemática no início dos 

anos 80, provém de características do trabalho do engenheiro que para levar a cabo um 

projeto tem como suporte o conhecimento científico, verifica-o cientificamente e 

simultaneamente trabalha sobre objetos mais complexos que comumente são simplificados 

pela ciência. Este conceito tem suscitado, para os didatas da matemática, duas questões, 

segundo Artigue (1992, p. 43): 

- de um lado, obter as relações entre pesquisa e ações ambas em termos de inovação 
ou através da intermediação do conceito de pesquisa/ação de forma a afirmar a 
possibilidade de ação racional sobre o sistema baseado no conhecimento didático 
pré- estabelecido;  

-e, de outro lado, sublinhar a importância da “seqüência didática” na classe como 
uma prática de pesquisa, ambas pelas ações, para ligar o estado juvenil da 
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pesquisa didática e, na ordem, para encontrar necessidades permanentes para por 
em teste construtos teóricos. 

 

 Quanto ao segundo item, Artigue afirma que instrumentos como questionários, 

entrevistas, testes, a partir dos quais a maioria das pesquisas da Psicologia Cognitiva são 

fundamentadas, têm reconhecidos resultados científicos, mas não são suficientes para 

contemplar a complexidade do sistema de ensino e se dermos excessivo enfoque a esses 

instrumentos poderíamos colocar em risco a didática.  

 Como metodologia de pesquisa a engenharia didática fundamenta-se em um esquema 

experimental baseado na seqüência didática da classe onde são considerados o design, a 

produção, a observação e a análise da seqüência de ensino. 

 Na pesquisa em engenharia didática a fase de design é levada a cabo dentro de uma 

estrutura didática teórica geral mediante o conhecimento já adquirido no domínio que vem 

sendo estudado e também a partir de algumas análises preliminares mais freqüentes como: 

• as análises epistemológicas do conteúdo de ensino; 
• do ensino usual e seus efeitos; 
• das concepções dos estudantes, das dificuldades e obstáculos que caracterizam 

seu desenvolvimento; 
• as análises das limitações das produções didáticas nas quais a produção didática 

tomaria lugar; 
• e da direção tomada em relação aos objetivos específicos da pesquisa 

(ARTIGUE, 1992, p.46). 
 

 O design da engenharia não fica restrito a essa fase inicial, mas pode ser refinado e 

reforçado nas fases posteriores da pesquisa, embora isso não apareça explicitamente nas 

pesquisas.  

 Tomando-se como partida um aspecto do sistema didático que aparece como 

insatisfatório, conforme a autora supracitada é feita a análise deste ponto e das limitações que 

podem torná-lo um ponto de equilíbrio do sistema, objetivando determinar as condições para 

existência de um ponto mais satisfatório. Para isso é necessária, no campo da matemática 

pertinente, a identificação de três configurações de desenvolvimento e trabalho, no qual estas 
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assumem o significado da regra de apoio teórico didático geral. Dentro dessa perspectiva, três 

dimensões constituem a análise das limitações:  

• a dimensão epistemológica associada com as características do conhecimento em 

jogo;  

• a dimensão cognitiva relacionada com as características cognitivas a ser ensinadas;  

• a dimensão didática relativa às características de trabalho do sistema educacional. 

O design e a análise a priori constituem a segunda fase da Engenharia Didática na qual 

o pesquisador atua para controlar as variáveis didáticas, variáveis de comando nas quais o 

efeito didático tem sido mostrado que são relevantes para o problema estudado. 

Dentro desse contexto a metodologia de engenharia tem como referencial a teoria da 

didática das situações que ambiciona controlar as relações entre o significado do 

conhecimento e das situações didáticas. A análise a priori tem por objeto estabelecer em qual 

direção as escolhas possibilitam o controle do comportamento dos alunos e seus significados, 

suscitando hipóteses que passam por um processo de validação no momento do confronto 

entre análise a priori e a análise a posteriori. 

Artigue (1992, p.52) refere-se à análise a priori como uma análise alicerçada sobre as 

características de uma situação “adidática” a ser formada na qual: 

- nós descrevemos as mudanças feitas no nível local (possivelmente mais tarde 
relatando-lhes para mudanças globais) e as características da situação “a-didática” 
que se seguirão; 

- nós analisamos o que pode talvez estar em jogo nesta situação para o aluno, como 
uma função em particular das possibilidades de ação, de mudança, de decisão, de 
controle e da validação do comando dela/dela, depois que a descentralização tenha 
ocorrido, na situação quase independente do professor; 

- nós prevemos a disposição dos possíveis comportamentos e nós tentamos mostrar 
em qual caminho a análise levada a cabo permite-nos controlar seu significado e 
assegurar, em particular, os comportamentos esperados, se eles ocorrem, são os 
resultados dos trabalhos do conhecimento que é o alvo da aprendizagem. 

 

A terceira fase da Engenharia Didática é a da experimentação que consta de: 

• da explicitação dos objetivos e condições de realização da pesquisa à população de 

alunos participantes da experimentação; 
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• do estabelecimento do contrato didático; 

• da aplicação dos instrumentos de pesquisa; 

• do registro das observações feitas durante a experimentação. 

A análise a posteriori se consolida com a reunião dos dados surgidos da 

experimentação, considerando-se as observações realizadas durante as sessões de ensino na 

classe e em seu exterior. A validação das hipóteses ocorre com a confrontação dos dados 

obtidos na classe e daqueles oriundos do uso de uma metodologia externa construída com 

questionários, entrevistas individuais e em pequenos grupos, sendo levada a cabo em diversos 

momentos do ensino ou antes dele. 
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1.8. OBJETIVOS 

 

1.8.1. OBJETIVO GERAL: 

 

• Investigar os efeitos de uma seqüência didática para o desenvolvimento do conceito de 

reflexão axial por alunos da 6ª série, utilizando um software de geometria dinâmica. 

 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Identificar entraves relativos à construção do conceito de reflexão axial, considerando 

aspectos matemáticos, didáticos e epistemológicos a partir de livros didáticos; 

• Realizar um levantamento sobre as principais dificuldades dos alunos sobre reflexão 

axial; 

• Elaborar e analisar a análise a priori; 

• Experimentar a seqüência didática construída com uma turma da 6ª série do ensino 

fundamental; 

• Analisar o desenvolvimento da seqüência projetada, comparando com as expectativas 

a priori; 

• Analisar o resultado do conhecimento dos alunos após a seqüência didática construída. 
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CAPÍTULO 2 

 

 Neste capítulo discutiremos as propostas curriculares do Brasil, materializadas pelos 

PCN’s (BRASIL, 1998), dos Estados Unidos e da França no que tange ao enfoque dado por 

elas para o ensino das transformações geométricas. Inicialmente, apresentaremos os 

conteúdos programáticos explicitados pelos PCN’s de Matemática para as transformações 

geométricas e faremos uma análise comparativa entre a proposta brasileira, a americana e a 

francesa. 

 

2.1. AS TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS NOS PARÂMETROS 

CURRICULARES NACIONAIS 

 

 Nesta seção apresentaremos a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998) que se constituem em documento de referência para elaboração dos 

currículos escolares e para revisão dos livros didáticos adotados . O estudo dos PCN’s tem sua 

importância por refletir os resultados das pesquisas na área da Educação Matemática. 

As transformações geométricas são tratadas nos Parâmetros de Matemática no terceiro 

ciclo, equivalente às 5ª e 6ª séries, na seção Espaço e Forma, de acordo com os seguintes 

conteúdos programáticos: 

• Classificação de figuras tridimensionais e bidimensionais, segundos critérios 
diversos como: corpos redondos e poliedros; poliedros regulares e não-regulares; 
prismas, pirâmides e outros poliedros; círculos, polígonos e outras figuras; 
número de lados dos polígonos; eixos de simetria de um polígono [grifo nosso], 
paralelismo de lados, medidas de ângulos e de lados. 

• Transformação de uma figura no plano mediante reflexões, translações e rotações 
e identificação das medidas que permanecem invariantes nessas transformações 
(medida dos lados, dos ângulos e da superfície). 

• Ampliação e redução de figuras planas segundo a razão e identificação das 
medidas que são alteradas (medidas dos ângulos) e das que se modificam 
(medidas dos lados, do perímetro e da área) (BRASIL, 1998, p. 73). 
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 No quarto ciclo, correspondente às 7ª e 8ª séries, também na seção Espaço e Forma, os 

conteúdos sugeridos são expostos abaixo: 

• Desenvolvimento do conceito de congruência de figuras planas partindo de 
transformações como as reflexões em retas, translações, rotações e composições 
destas mediante a identificação das medidas invariantes (dos lados, dos ângulos, 
da superfície);  

• Desenvolvimento da noção de semelhança de figuras planas a partir de 
ampliações e reduções das figuras planas, identificando as medidas que não se 
alteram (ângulos) e as que se modificam (dos lados, da superfície e perímetro) 
(BRASIL, 1998, p. 89).  

 

2.2. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A ABORDAGEM DAS 

TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS NOS CURRÍCULOS DA FRANÇA E 

DOS ESTADOS UNIDOS EM RELAÇÃO AOS PCN’s 

  

Na parte que se segue focalizaremos as transformações geométricas através de uma 

análise comparativa entre os currículos americano e francês em relação ao PCN’s. Esta 

análise nos permitirá estabelecer alguns critérios que servirão como fundamento para que 

observemos de que forma as transformações geométricas estão sendo apresentadas em alguns 

livros didáticos que nós pesquisamos. 

Estabelecendo uma análise comparativa entre os PCN’s de Matemática, de 5ª a 8ª 

séries e a proposta Principles and Standards for School Mathematics (USA, 2000), do 

Conselho Nacional de Professores de Matemática, NCTM, Estados Unidos, verificamos que 

estes apresentam muitos pontos semelhantes. Os PCN’s de Matemática destacam que as 

isometrias devem levar ao desenvolvimento de habilidades de percepção espacial e servirem 

como meio para induzir, mediante o uso de experiências, à aprendizagem por descoberta. A 

proposta Principles and Standards for School Mathematics (PSSM) indica que as 

transformações geométricas possibilitam ao professor trabalhar com os alunos a visualização, 

sugerindo, além disso, a descrição das relações entre a reta de reflexão e posições da figura 

original e sua respectiva imagem, característica não contemplada pelos PCN’s de Matemática. 
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Para o trabalho com as isometrias, os PCN’s de Matemática afirmam que os 

educadores devem iniciar o ensino com objetos presentes no cotidiano: obras de arte, pinturas, 

desenhos, esculturas e artesanato, porém não encontramos exemplos relativos a outras áreas 

como Física, Química e Astrologia. Estas atividades poderiam ser o ponto de partida para 

“propor aos alunos situações para que comparem duas figuras, em que a segunda é resultante 

da reflexão da primeira” (PCN’s, 1998, p.124), possibilitando que eles descubram aquilo que 

permanece invariante. 

Os PCN’s de Matemática sugerem, além disso, o estudo das transformações chamadas 

homotetias que subsidiam a construção do conceito de semelhança mediante a ampliação e 

redução de figuras. Estas figuras devem incluir não apenas os triângulos mas também as 

figuras não-poligonais.  

A proposta americana acrescenta aos aspectos acima, para os estudantes do 3° ao 5° 

ano de escolarização, a predição e descrição dos resultados de deslizamentos, movimentos e 

curvas de formas bidimensionais, a descrição de um movimento ou uma série de movimentos 

que mostrariam que duas formas são congruentes, a identificação e descrição da simetria em 

uma reta em formas e desenhos em duas e três dimensões. Além disso, os alunos deveriam ser 

capazes de visualizar o que aconteceria quanto há a rotação e reflexão e predizerem o 

resultado. Com relação à exploração de formas, os PSSM propõem o uso de composições de 

transformações: os alunos deveriam investigar, por exemplo, de quantas maneiras poderiam 

localizar um espelho sobre um quadrado para obter características exatamente iguais ao 

quadrado original e ainda levantar a possibilidade de generalização dessa exploração para 

todos os quadrados. Há outros exemplos de situações-problema que incluem a construção de 

quadriláteros em que o aluno tem que avaliar a possibilidade de se construir um quadrilátero 

utilizando uma ou duas linhas de simetria. 



 

 

39 

Os PCN’s  apresentam para o quarto ciclo como objetivos de Matemática a exploração 

de situações de aprendizagem que possibilitem a produção e análise de transformações, 

ampliações e reduções de figuras planas através da identificação de aspectos variantes e 

invariantes para que os alunos apreendam as noções de congruência e semelhança. Sugerem 

também a análise de figuras por meio de observações, manuseios e construções a fim de que 

os alunos possam fazer conjecturas e identificar propriedades; a comparação entre duas 

figuras na qual a segunda é resultante da reflexão (ou translação, rotação), da primeira; a 

realização de atividades que levem à percepção de que a transformação de uma figura em 

outra é possibilitada pela composição de movimentos. Além dessas sugestões, os PCN’s de 

Matemática abrem espaço para a exploração de problemas por intermédio de softwares que 

tratam das transformações de figuras. 

Para os alunos do 6° ao 8° ano, os PSSM propõem o manuseio de objetos físicos, a 

utilização de figuras traçadas sobre papel de seda, espelhos e outras superfícies reflexivas e 

software de geometria dinâmica para compreensão da formação de imagens através das 

diferentes transformações. De outra forma, a exploração das características das reflexões, 

rotações e dos deslizamentos e a investigação das relações entre composições de 

transformações, segundo os PSSM, poderiam desenvolver nos alunos uma poderosa 

compreensão sobre simetria axial e rotacional, escala e propriedades dos polígonos. Outra 

forma de os professores estimularem a compreensão dos estudantes sobre transformações, 

conforme sugerem os PSSM, seria a apresentação de duas formas congruentes, em softwares 

de geometria dinâmica, com a finalidade de que os alunos pudessem identificar uma 

transformação ou uma composição de transformações que mapeariam de uma para outra. 

Os PCN’s de Matemática apresentam a invariância das medidas dos lados e dos 

ângulos de uma figura dada e sua transformada mediante a construção de figuras, utilizando a 

reflexão, a translação e a rotação. Os PSSM adicionam, a esta sugestão, o aspecto de 
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exploração de posições entre figuras originais e imagens. Desta maneira, esta proposta afirma 

que:  

De suas experiências em classes de 3 – 5, estudantes poderiam conhecer que 
rotações, translações e reflexões produzem formas congruentes. Pela exploração de 
posições, comprimento dos lados e medidas dos ângulos da figura original e 
resultante das classes medianas podem ganhar novas idéias em congruência. Eles 
poderiam, por exemplo, notar que as imagens resultantes das transformações têm 
diferentes posições e, em outras oportunidades, diferentes orientações da figura 
original (pré-imagem), embora eles tenham os mesmos comprimentos dos lados e 
medidas dos ângulos como a original. Assim, a congruência feita não depende da 
posição e orientação (PSSN, 2000, p. 235). 
 

 O currículo americano propõe como expectativas a serem atingidas com alunos do 6º 

ao 8º ano a descrição de tamanhos, posições e orientações de formas sob transformações 

como reflexões, rotações, desenhos e escalas e o exame da congruência, semelhança e 

simetria em uma reta e rotacional em objetos, usando transformações. 

 Um aspecto no qual a proposta americana distingue-se dos PCN’s de Matemática é a 

observação através de um olhar diferenciado, da reta de simetria em certas classes de figuras. 

Por exemplo, no trapézio isósceles, a reta de simetria contém os pontos médios dos lados 

opostos paralelos (as bases) e, neste caso, os estudantes poderiam observar, segundo os 

PSSM, que os pares de lados não interceptados pela reta de simetria são congruentes assim 

como os dois pares correspondentes de ângulos. Além do mais a partir da reflexão da cada 

parte simétrica, eles concluiriam que as diagonais têm o mesmo comprimento, assim como os 

ângulos formados por estas diagonais. Outra exploração possível seria a observação de que 

uma reta de simetria de retângulos e quadrados contém os pontos médios do par de lados 

opostos. 
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2.3. TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS NA FRANÇA 

 

De acordo com Jahn (1998), os programas para a Escola foram fixados pela reforma 

de 1985, porém, as mudanças aparecem respectivamente para classes de 6 ème (10 anos), 5 

ème (11 anos), em 1986 e 1987. A primeira transformação introduzida no Colégio é a simetria 

ortogonal na classe da 6 ème. As outras transformações são propostas na seguinte ordem: 

- a simetria central em 5ème; 
- a translação (ligada à ferramenta vetorial) e a rotação na classe de 4 ème (12 

anos). 
- as composições de duas translações, de duas simetrias centrais, de duas simetrias 

pelo produto das retas paralelas ou perpendiculares na 3 ème. (JAHN, 1998, p. 
61) 

 
Ao apresentarem as formas de abordagem, os programas da Escola propõem que as 

transformações devem ser introduzidas de modo pragmático e privilegiando as atividades 

experimentais através da observação de desenhos e aquisições intuitivas dos alunos. Além 

disso as manipulações de desenhos e medidas (existência de um apoio material) passam a ser 

desenvolvidas. Os programas também apresentam as ligações entre transformações e figuras, 

de um lado, graças às suas propriedades ou teoremas e de outro à utilização de construções 

dessas figuras. Assim a simetria axial pode ser utilizada para construir um triângulo isósceles, 

um losango, um retângulo e um quadrado; a rotação pode ser empregada com o objetivo de 

construir polígonos regulares. 

Em conformidade com Jahn (1998), no que diz respeito aos enfoques sobre as 

isometrias sugeridas pelos currículos, a Simetria de Ortogonal deve ser vista como uma ação 

sobre a figura, fazendo-lhe corresponder uma figura-imagem ou como uma operação de 

conservação de elementos de uma figura. Neste conteúdo, dois conceitos são destacados: 

transformação ou correspondência de figuras e eixo de simetria de uma figura. O eixo de 

simetria de uma figura aparece como um dos elementos característicos da Simetria Axial que 

possibilita a construção de figuras como triângulo isósceles, losango, quadrado, retângulo ou 

de mediatrizes e bissetrizes, mas não determina necessariamente uma transformação de uma 



 

 

42 

figura em outra. Os programas propõem a exploração das propriedades da simetria, sob a 

forma de questionamentos, mas elas não são exigidas. 

A abordagem apresentada para a Simetria Central é a mesma que a da Simetria Axial 

na qual os programas sugerem, segundo Jahn, o estudo sobre as propriedades elementares 

como a conservação das distâncias, de alinhamento, dos ângulos, do paralelismo entre uma 

reta e sua imagem. A Simetria Central e suas propriedades são associadas ao paralelogramo, 

todavia nenhuma demonstração é exigida. Ela é utilizada, ainda, na associação entre a área de 

um triângulo com a de um paralelogramo. 

Além das isometrias acima relacionadas, os programas recomendam que a translação e 

a rotação sejam estudadas na classe do 4 ème, de forma introdutória, como transformações 

que deixam invariantes a forma e o tamanho de uma figura, sendo a translação relacionada ao 

paralelogramo e à noção de vetor e a rotação aos polígonos regulares, especialmente, ao 

triângulo eqüilátero e ao quadrado. As propriedades a serem estudadas são: 

• a conservação do alinhamento, dos ângulos, da distância e das áreas; 

• o aspecto em que uma rotação ou uma translação transforma uma reta em uma 

reta, um segmento em um segmento, um círculo em um círculo de mesmo raio;  

• que a imagem dos triângulos (isósceles, retângulo, eqüilátero) é um também um 

triângulo (isósceles, retângulo, eqüilátero). 

Outro conteúdo proposto pelo currículo francês é a composição de transformações que 

deve ser estudada no 3 ème sob a forma de atividades pertinentes à construção de 

transformação de figuras por composição de duas translações, duas simetrias centrais, duas 

simetrias ortogonais em relação a retas paralelas ou perpendiculares. Estas atividades têm por 

objetivo que os alunos mobilizem as competências adquiridas nas classes anteriores e saibam 

usar a conservação do alinhamento, distâncias e ângulos, explicitamente, na transformação de 

uma figura por uma simetria, uma translação ou uma rotação explicitamente dada. 
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2.4. A SIMETRIA AXIAL NOS LIVROS DIDÁTICOS DE 5ª A 8ª SÉRIES 

 

Nesta seção apresentaremos uma análise de livros didáticos de Matemática, de 5ª a 8ª 

séries do ensino fundamental que foram pesquisados em bibliotecas de três escolas públicas 

do Recife, da Gerência Regional de Educação e de três escolas públicas de Arcoverde e em 

duas das maiores livrarias da cidade do Recife. Os critérios para a análise foram fixados de 

acordo com um estudo prévio sobre os currículos do ensino fundamental das escolas 

francesas, americanas e dos PCN’s de Matemática e versaram sobre a Simetria Axial. Os 

critérios estabelecidos foram: 

• atividades envolvendo meios físicos (dobraduras, origami, espelho),  

• articulação com o cotidiano;  

• composição de simetrias axiais; 

• habilidades exploradas: 

o identificação de figuras que possuem simetria axial; 

o identificação do eixo de simetria em figuras dadas; 

o construção das imagens de uma figura por meio de reflexão axial; 

o construção de figuras com auxílio da simetria. 

Conforme podemos observar nas tabelas abaixo, os autores introduzem a simetria axial 

de modo pragmático, favorecendo o desenvolvimento de aquisições intuitivas pelos alunos, 

como propõem os PCN’s e o currículo francês. As tarefas com dobraduras aparecem em 

maior número em relação as que envolvem os espelhos (ver Tabela 2) e a ênfase dos autores 

está na determinação dos eixos de simetria. As atividades com espelho procuram evidenciar 

as características das imagens, porém não identificamos nenhuma relação entre as posições da 

figura original e sua respectiva imagem, segundo sugerem os PSSM. 
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Tabela 1: Atividades com Dobraduras 
COLEÇÃO AUTOR SÉRIE/PÁGINA ATIVIDADE 

Educação 
Matemática 

Pietropaolo, Ruy; Pires, 
Célia Carolino; Curi, Edda 

(2002) 
6ª 221 

Matemática na 
Vida e na Escola 

Bordeaux et al. (1999) 6ª 264 

• Identificação de eixos de simetria 
• Identificação de quantidade de eixos 

de simetria 

43 • Identificação de eixos de simetria 

46 • Construção da forma básica da 
pirâmide 

Desenho 
Geométrico 
Conceitos e 

Técnicas 
 

Kanegal & Lopes (1999) 
Volume 

1 

47 • Construção da borboleta simétrica 

6ª 35 

5ª 
196 - 
197 

• Construção de avião de papel e 
identificação de eixo de simetria 

6ª 36 • Identificação dos eixos de simetria 
no hexágono 

6ª 37 

5ª 197 

• Observação de  
figuras simétricas a partir de dobradura 

sobre o eixo de simetria 

5ª 198 • Identificação dos eixos de simetria 
do quadrado 

Matemática & 
Interação 

 
Isolani et al. (1999) 

5ª 199 • Identificação dos eixos de simetria 
do triângulo, retângulo, hexágono 

Imenes & Lellis (2001) 7ª 72 • Descoberta da inexistência de eixos 
de simetria no paralelogramo 

Matemática 
Imenes & Lellis (1998) 6ª 175 

• Comprovação de que a diagonal de 
um retângulo não é o seu eixo de 

simetria. 

 

 



 

 

45 

 

Tabela 2: Atividades com o espelho 

COLEÇÃO AUTOR SÉRIE/PÁGINA ATIVIDADE 

5ª 
199 

Matemática na 
Vida e na Escola 

Bordeaux et al. (1999) 
7ª 

236 

• Existência da simetria e as 
características da imagem 

225-226 • Identificação dos tipos de imagem 
6ª 

220 
• Identificação de eixos de simetria 

• Construção de imagens 
Educação 

Matemática 
Pietropaolo, Ruy; Pires, Célia 
Carolino; Curi, Edda (2002) 

7ª 
111-112 • Identificação do número de 

imagens, quando são utilizados 
dois espelhos 

 

Na construção dos reflexos de figuras conexas e desconexas, um aspecto importante a 

ser ressaltado é que os autores, nas atividades propostas, utilizam figuras com contornos retos 

e curvos, dispostos em diferentes posições em relação ao eixo de simetria (paralelos, 

perpendiculares, inclinados). Imenes & Lellis (2001) são os únicos autores que propõem uma 

figura cujos segmentos cortam o eixo (ver Tabela 3), propiciando aos alunos o trabalho com 

diferentes tipos de figuras. No entanto, nas atividades não verificamos situações nas quais eles 

teriam que comparar a figura original e o reflexo de figuras conexas e desconexas para 

descobrirem o que permanece invariante, conforme sugerem os PCN’s de Matemática. Esta 

ressalva também pode ser feita para a identificação de figuras que possuem simetria axial (ver 

Tabela 4). 
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Tabela 3 : Construção da imagem de figura a partir da reflexão axial 

COLEÇÃO AUTOR SÉRIE/PÁGINA ATIVIDADE 

Matemática  Imenes & Lellis (2001) 6ª 73 

6ª 37 - 38 Matemática & 
Interação 

Isolani et al (1999) 
5ª 199 

Educação 
Matemática 

Pietropaolo, Ruy; 
Pires, Célia Carolino; 

Curi, Edda (2002) 
6ª 224; 227 

Matemática na 
Vida e na Escola 

Bordeaux et al. (1999) 5ª 265 

• Desenho da imagem em papel quadriculado 
a qual que apresentará contornos retos 

inclinados, perpendiculares e paralelos em 
relação ao eixo; 

• Imenes & Lellis acrescentam segmentos que 
cortam o eixo; 

• Isolani et al. e Bordeaux et al. solicitam 
construção da figura simétrica 

Educação 
Matemática 

Pietropaolo, Ruy; 
Pires, Célia Carolino; 

Curi, Edda (2002) 
6ª 227; 229 • Desenho da imagem, em papel quadriculado, 

a qual possui contornos curvos 

Matemática Imenes & Lellis (2001) 6ª 68 - 69 
• Apresentação da construção da imagem com 

contornos inclinados em relação ao eixo, em 
papel branco 

Matemática na 
Vida e na Escola 

Bordeaux et al. (1999) 5ª 266-267 • Construção da imagem 

 

Tabela 4: Identificação de figuras que possuem simetria axial 

COLEÇÃO AUTOR SÉRIE/PÁGINA ATIVIDADE 
Educação 

Matemática 
Pietropaolo, Ruy; Pires, Célia 
Carolino; Curi, Edda (2002) 

6ª 225 

Matemática & 
Interação 

Isolani et al. ( 1999) 6ª 35 

Matemática na 
Vida e na Escola 

Bordeaux et al. (1999) 5ª 269 

• Identificação de figuras que 
possuem  simetria axial  

175 • Questionamento sobre os tipos de 
triângulo que possuem simetria Matemática Imenes & Lellis (1998) 6ª 

177 

5ª 198 
• Identificação de letras do alfabeto 

que são simétricas de si próprias 
Matemática & 

Interação 
Isolani et al. (1999) 

 6ª 39 • Apresentação da falta de simetria 
em tela do pintor Pablo Picasso 

Matemática Imenes & Lellis (2001) 7ª 72 • Identificação da simetria axial em 
logomarcas 

 

A identificação do eixo de simetria é solicitada nos livros didáticos em atividades 

experimentais (espelho, dobraduras) em figuras dadas. Como apresenta o currículo francês, o 

eixo de simetria é uma noção essencial da Simetria Axial, associada à construção de figuras 

como triângulo isósceles, losango, quadrado, retângulo ou de mediatrizes e bissetrizes, 

todavia, não detectamos nenhuma articulação entre o conceito de transformação e o eixo de 

simetria de uma figura, mesmo na oitava série, em que os alunos já teriam noção de função. 
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Imenes & Lellis (2002) estabelecem a ligação entre o eixo de simetria e as mediatrizes e 

diagonais (ver Tabela 5), de acordo, portanto, com o currículo francês. Nas quintas e sextas 

séries, os autores seguem sugestões dos PCN’s, propondo atividades para determinação do 

número de eixos de simetria de diferentes polígonos, porém estas não estão direcionadas à 

classificação de figuras bidimensionais.  

 

Tabela 5´: Identificação de eixos de simetria em figuras dadas 

COLEÇÃO AUTOR SÉRIE/PÁGINA ATIVIDADE 

Matemática & 
Interação 

Isolani et al. 
(1999) 

5ª 199 

264 

• Identificação dos eixos de simetria em 
figuras geométricas 

265 • Identificação dos eixos de simetria em 
palavras 

268 • Procedimentos de traçados de eixos de 
simetria entre duas figuras 

Matemática na Vida e 
na Escola 

Bordeaux et al. 
(1999) 

5ª 

269 • Identificação do eixos de simetria em figuras 
dadas 

212 • Associação da noção de eixos de simetria  ao 
conceito de diagonal Matemática para 

Todos 
Imenes & Lellis 

(2002) 
8ª 

209 • Utilização da noção de eixo de simetria para 
construção de mediatrizes 

 

A contextualização da Simetria Axial, partindo de objetos do cotidiano e obras de arte, 

pinturas, desenhos, esculturas e artesanato, animais, conforme explicitam os PCN’s são as 

atividades que aparecem em maior quantidade, porém não encontramos exemplos relativos a 

outras áreas como Física, Química e Astrologia (ver Tabela 6). 
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Tabela 6: Articulação com o cotidiano 
COLEÇÃO AUTOR SÉRIE/PÁGINA ATIVIDADE 

Desenho 
Geométrico 
Conceitos e 

Técnicas 

Kanegal & 
Lopes (1999) 

Volume 1 42 

Matemática 
uma Aventura 
do Pensamento 

Guelli (2002) 7ª 175 

• Identificação dos eixos de simetria em 
animais, plantas e objetos; 

• Identificação de figuras simétricas 

Matemática e 
Interação 

Isolani et al 
(1999) 

5ª 
194 - 
195 

Educação 
Matemática 

Pietropaolo, 
Ruy; Pires, 

Célia Carolino; 
Curi, Edda 

(2002) 

5ª 
211; 
216-
217 

• Uso de fotos de animais, móveis e objetos 
para estudo da simetria 

39 • Apresentação da falta de simetria em tela do 
pintor Pablo Picasso 

36 • Identificação de partes simétricas do corpo 
humano 

6ª 

39 • Identificação de eixos de simetria e ângulo 
de reflexão em air bag 

Matemática & 
Interação 

Isolani et al. 
(1999) 

 

7ª 
262 - 
264 

• Conceito de simetria axial é sugerido, 
partindo-se de fotografias de animais, 

vegetais, objetos 

178 • Identificação de eixos de simetria em 
bandeiras dos estados brasileiros 

6ª 
179 • Pintura em broche para apresentação da 

simetria 
Matemática 

Imenes & 
Lellis (l998) 

7ª 72 
Matemática na 

Vida e na 
Escola 

Bordeaux et al. 
(1999) 

7ª 243 

Matemática & 
Interação 

Isolani et al. 
(1999) 

6ª 37 

• Identificação de simetria em logotipos 

Matemática na 
Vida e na 

Escola 

Bordeaux et al. 
(1999) 

5ª 197 
• Apresentação de fotos mostrando a 

existência da simetria na arquitetura, nos 
animais, obras de arte e pessoas 

Matemática 
Hoje é Feita 

Assim 
Bigode (2000) 7ª 

244; 
252-
255 

Matemática 
para todos 

Imenes & 
Lellis (2002) 

8ª 
205-
208; 
210 

• Simetria associada às ilustrações e fotos da 
ajulejaria portuguesa, de plantas, de obras de 

artistas plásticos e à arte dos índios brasileiros 

263 • Utilização de faixas decorativas com 
simetria axial 

Matemática 
Imenes & 

Lellis (2001) 
8ª 

258 • Identificação do eixo de simetria em figuras 
dispostas em papel quadriculado 

Matemática e 
Interação 

Isolani et al 
(1999) 

7ª 
262 - 
264 

• Conceito de simetria axial é sugerido, 
partindo-se de fotografias de animais, 

vegetais, objetos 
Matemática na 

Vida e na 
Escola 

Bordeaux et al. 
(1999) 

6ª 265 • Identificação de eixos de simetria em sinais 
de trânsito 
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Segundo os PCN’s de Matemática (1998), a construção de figuras a partir da reflexão 

axial possibilita que os alunos percebam que as medidas dos lados e dos ângulos da figura 

original e do reflexo são congruentes. Entre os autores pesquisados, Imenes, Lellis (1998) são 

os únicos que apresentam a construção de figuras usando a simetria, principalmente, do 

triângulo isósceles e de quadriláteros. No livro da 6ª série, eles exploram, além da construção 

das figuras, as propriedades de congruência dos lados e dos ângulos do triângulo isósceles, 

por intermédio de questionamentos (ver Tabela 7). 

Tabela 7: Construção de figuras com auxílio da simetria 

COLEÇÃO AUTOR SÉRIE/PÁGINA ATIVIDADE 
174 • Apresentação da construção do losango com auxílio da 

simetria axial em papel branco através de régua e esquadro 

176 
• Construção de um quadrilátero e observação das medidas 

dos seus lados e ângulos; identificação do triângulo 
simétrico, a partir do quadrilátero construído 

Imenes & 
Lellis 
(1998) 

6ª 

177 

• Construção de segmentos simétricos dados um segmento, um 
ponto médio; exploração das propriedades de congruência 

dos lados e dos ângulos da figura construída mediante 
questionamentos sobre a igualdade dos ângulos obtidos 

Matemática 

Imenes & 
Lellis 
(2001) 

7ª 
74 

• Construção do eixo de simetria; 
• Exploração da congruência dos ângulos da base do triângulo 

isósceles; 
• Identificação do ângulo que o eixo faz com um dos lados do 

triângulo 

 

No que diz respeito ao exame da reta de simetria em determinadas classes de figuras, 

como expõem os PSSM, apenas a coleção Matemática, 7ª série, de Imenes e Lellis (2001), 

solicita a construção de um triângulo isósceles, o traçado do seu eixo de simetria e a 

identificação do ângulo que o eixo faz com um dos lados do triângulo. Entretanto, não fica 

clara a relação entre a simetria e a sua utilização para se provar a congruência dos ângulos da 

base do triângulo construído. 

Vemos pela Tabela 8 que os autores apresentam atividades que levam os alunos a 

realizarem composições de simetrias axiais de acordo com o currículo francês, mas não 

chegamos a identificar nenhuma questão em que os alunos teriam que especificar qual 
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transformação mapeiam de uma para outra. Dentre os livros pesquisados, encontramos apenas 

Isolani et al. (1999) que questiona a quantidade de posições segundo sugestão dos PSSM.  

Tabela 8: Composição de simetrias axiais 

COLEÇÃO AUTOR SÉRIE/PÁGINA ATIVIDADE 

Matemática Imenes & 
Lellis (2001) 

7ª 74 • Obtenção das imagens em relação a eixos de 
simetria, através de composição, em papel 

quadriculado 
Matemática & 

Interação 
Isolani et al. 

(1999) 
6ª 38 • Composição de figuras e identificação de 

quantidade de posições 
 

Educação 
Matemática 

Pietropaolo, 
Ruy; Pires, 

Célia 
Carolino; 

Curi, Edda 
(2002) 

6ª 227; 229 

• Desenhos das imagens em relação ao eixo 
horizontal e depois em relação ao eixo vertical, 

usando papel quadriculado 

 

Considerando os aspectos mencionados acima, notamos que nenhum livro utilizou 

atividades nas quais os alunos teriam que predizer, descrever os resultados decorrentes da 

reflexão axial. Alguns autores questionam sobre as medidas dos lados e ângulos das figuras 

construídas, no entanto as propriedades relativas à Simetria Axial não são explicitadas, 

conforme preconizado no currículo francês. 
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CAPÍTULO 3  

 

 Apresentaremos a seguir algumas pesquisas relacionadas à Simetria Axial as quais 

refletem a importância das discussões e reflexões sobre este conteúdo matemático na escola. 

 Hart, K. & Kuchmann, D. (1981) observaram as regularidades nas respostas dos 

alunos de onze a quinze anos em uma tarefa para construção à mão livre das imagens de 

figuras por translação, simetria e rotação e constataram que estas regularidades estavam 

relacionadas às características particulares das figuras ou da folha de papel sobre as quais as 

imagens eram desenhadas. O trabalho desses pesquisadores ressalta que na elaboração de 

situações-problema cujo objetivo é provocar uma evolução das concepções dos alunos sobre 

transformações geométricas, é necessário conhecer precisamente as variáveis (características 

particulares das figuras ou da folha de papel) e os valores dessas variáveis que estão em jogo, 

em uma dada situação. 

 Grenier (1988) realizou três experimentações iniciais nas quais visava conhecer as 

concepções dos alunos da Escola a respeito da Simetria Ortogonal antes e após o ensino, 

através do traçado a mão livre do reflexo de uma figura em relação a uma reta. Na primeira 

experimentação, a pesquisadora tinha como meta determinar os procedimentos dos alunos em 

situações-problema, em dupla, e nas outras duas ela estudou as variáveis que poderiam 

influenciar os procedimentos de resolução e as respostas dos alunos, individualmente. Nas 

atividades, as figuras eram compostas por pontos e segmentos em diferentes direções em 

relação à folha e diferentes posições em relação à reta de simetria, disponibilizadas em papel 

branco e quadriculado. 

 Como resultados, a pesquisadora observou que os alunos conservavam a natureza da 

figura original, ou seja, identificavam que a imagem de um ponto era um ponto e de um 

segmento era um segmento. Entre as propriedades, ela constatou que a conservação das 
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distâncias era um invariante a partir do qual os alunos apresentavam dificuldades. Com 

referência ao reflexo, os alunos o concebiam como uma figura de mesma forma, de mesma 

dimensão, localizado em um semi-plano oposto em relação à figura original e à mesma 

distância do eixo de simetria. 

 A pesquisadora constatou também que um dos procedimentos de construção do 

reflexo consistia em os alunos determinarem a imagem de uma das extremidades e a partir daí 

desenhar um segmento em uma direção escolhida. Além disso, as tarefas cujas figuras eram 

pontos e segmentos, com os eixos dispostos vertical e horizontalmente em relação à folha e 

que ocupavam um só semi-plano, relativamente ao eixo de simetria, foram classificadas como 

mais fáceis, para as figuras dos dois tipos (pontos e segmentos). Por outro lado, quando as 

variáveis eram a direção oblíqua do eixo e a intersecção da figura com a reta de simetria  os 

níveis de dificuldade aumentavam. Nas tarefas em que esta última variável era apresentada, os 

erros persistiam mesmo após o ensino. 

 Chalegre & Gomes Ferreira (1999) em seu estudo sobre o conceito de figuras planas 

com simetria axial, com alunos da 4ª série, investigaram uma seqüência de atividades 

didáticas em que utilizaram a mira, um instrumento lúdico de reflexão, e logotipos com 

simetria axial. A análise baseou-se na comparação dos resultados iniciais e finais dos alunos 

ao responderem um pré e pós-teste, sem o uso do instrumento lúdico em uma discussão sobre 

as intervenções e uma análise acerca dos tipos de respostas dos testes. Os resultados da 

pesquisa apontaram que o uso da mira foi um ponto fundamental para que as crianças 

obtivessem resultados positivos quanto à criação de eixos diversos e geração de figuras 

simétricas. Na seqüência de atividades, as autoras trouxeram também o uso de papel em 

formato redondo, sem o referencial das bordas para o eixo e apontaram que isto instigou o 

surgimento de diferentes figuras, sobretudo quanto à posição do eixo para a figura simétrica.

 Siqueira, Lima e Gomes Ferreira (2002) pesquisaram os efeitos de uma seqüência 
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didática para o ensino do conceito de simetria axial com  vinte e cinco alunos da 6ª série de 

uma escola pública de ensino fundamental, que trabalharam em pares no computador. 

A seqüência didática foi precedida de um pré-teste que tinha como objeto o 

levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos. Neste teste diagnóstico as atividades 

envolviam a determinação do eixo de simetria de figuras que possuíam simetria axial, 

rotacional e de translação, a geração de figuras simétricas em relação a um eixo dado em uma 

malha quadriculada, a determinação dos ângulos originais e seus correspondentes e a medida 

de um ponto ao eixo de simetria, conhecendo-se a distância do reflexo ao eixo. Após a 

seqüência foi realizado um pós-teste que apresentou as mesmas questões do pré-teste, mas 

que sofreram mudanças de ordem e outros valores. 

 A Seqüência Didática, desenvolvida em quatro encontros de 2h/a, foi agrupada em três 

atividades: na primeira os alunos deveriam desenhar o simétrico de um logotipo, usando o 

menu de “simetria axial” do software Cabri-Géomètre produzir no papel o que visualizavam 

na tela do computador; na segunda, os alunos utilizariam a ferramenta Rasto/Off para 

desenhar o reflexo da figura dada e os comandos Arcos, Segmentos e ou Polígonos para 

contornarem o reflexo construído; realizariam, ainda, a movimentação de pontos sobre 

figuras, a medição de comprimentos e ângulos e a sobreposição da figura em relação ao seu 

reflexo; posteriormente os alunos produziriam o reflexo através do comando Simetria Axial e 

realizariam os mesmos comandos da construção anterior para comparar e perceber o 

perpendicularismo com o eixo e eqüidistância entre pontos simétricos, propriedades relativas 

à Simetria Axial; na terceira, os alunos deveriam identificar os eixos de simetria, quando 

existiam, construindo para isso uma reta com auxílio do comando Simetria Axial e após o 

reflexo. 

 Os resultados apontaram que no pré-teste foram encontrados tipos de erros tais como a 

inobservância pelos alunos da congruência da figura, da distância do reflexo ao eixo de 
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simetria, do formato da figura, do ângulo de incidência da figura no eixo de simetria, dos 

pontos de invariância da figura, quando ela intercepta o eixo, da correspondência ortogonal, 

em relação ao eixo, entre os pontos originais e os seus reflexos, a utilização da rotação e 

translação para produzirem o reflexo da figura solicitada. No decorrer das atividades os 

pesquisadores observaram a diminuição ou eliminação desses tipos de erros. As maiores 

dificuldades estavam concentradas na produção do reflexo, sobretudo em situações em que a 

figura interceptava o eixo e no traçado de mais de um eixo de simetria em figuras, quando 

estas assim os exigiam. Em virtude desta última situação não ter sido contemplada nas 

atividades, estes erros persistiram no pós-teste.  

 Perrotta (2001), por sua vez, investigou as estratégias e os procedimentos utilizados 

por professores de Matemática e/ou Física no Ensino Médio na resolução de questões sobre 

simetria axial e reflexão com espelhos planos. Neste estudo foram utilizados questionários 

que apresentavam situações de simetria em contexto matemático ou físico, com dois grupos 

de professores das disciplinas Matemática e Física. Os docentes foram submetidos a questões 

que abordavam construções de figuras simétricas e eixos de simetria, obtenção de imagens 

por reflexão em espelhos planos e construção do campo visual. Os resultados obtidos 

apontaram que as estratégias escolhidas em cada um dos grupos podem variar de acordo com 

o contexto (matemático ou físico) mesmo que as situações apresentadas fossem idênticas 

relativamente aos conhecimentos em jogo. Isso é mostrado para os professores de Física nas 

questões de contexto físico em que as estratégias dos docentes se fundamentaram na 

conservação de ângulos (segunda lei da reflexão da luz em espelhos). A autora observou a 

transferência direta dessas estratégias para as questões voltadas ao contexto matemático. 

Hollebrands (2003) com a pesquisa sobre Transformações Geométricas no ensino 

médio da escola Honors Geometry examinou a natureza da compreensão das transformações 

geométricas, incluindo translações, reflexões, rotações e dilações com o uso da ferramenta 
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tecnológica The Geometer’s Sketchpad, GSP, versão 3. As questões de pesquisa investigadas 

foram a natureza da compreensão dos estudantes de Geometria sobre as transformações 

geométricas e a influência do uso da tecnologia para o desenvolvimento do conceito pelos 

estudantes. 

 Nesta ótica, a análise revelou os processos de pensamento dos estudantes sobre as 

transformações como funções, como eles raciocinavam em termos de figuras versus desenho e 

como a combinação dessa compreensão poderia ter promovido uma mudança na operação dos 

aprendizes acerca da ‘concepção de processo’ para uma ‘concepção de objeto’. A pesquisa 

revelou que inicialmente todos os estudantes pareceram raciocinar sobre transformações como 

movimentos e que o domínio para eles consistia em um objeto simples. A forma pela qual os 

estudantes compreendem o domínio pareceu influenciar os caminhos nos quais eles pensam 

sobre pontos fixos e sobre as interpretações de diagramas, podendo o computador ter 

influenciado no trabalho que fizeram. Na parte final dos módulos instrucionais os 

participantes pareceram mudar a compreensão sobre o domínio, considerando-o como todos 

os pontos no plano. Estudantes que visualizaram o domínio como todos no plano também 

pareceram ser capazes de antecipar os resultados da execução das transformações como ações. 

Na medida em que os estudantes raciocinavam sobre propriedades e não contavam somente 

com as aparências do desenho, eles pareceram mostrar sinais de que estavam operando na 

perspectiva da compreensão de objeto das transformações. 
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CAPÍTULO 4 

 

Esta seção é dedicada às apresentações e à justificativa da metodologia a ser utilizada 

para a efetivação do estudo proposto. A pesquisa constará da elaboração e análise de uma 

seqüência didática em torno do conceito de Simetria Axial para a 6ª série do Ensino 

Fundamental, utilizando como recurso didático um software de Geometria Dinâmica, a saber, 

o Cabri-Géomètre. Na primeira parte serão expostas características dos sujeitos que irão 

participar do estudo, destacando-se série, faixa etária, idade e a escola. A pesquisa será 

discutida posteriormente através das três fases principais: pré-teste, procedimento 

experimental e pós-teste. 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

A seqüência didática foi experimentada com 13 alunos da 6ª série do ensino 

fundamental, com faixa etária entre 11 e 12 anos, de uma turma de uma Escola da Rede 

Pública de Ensino de Arcoverde, cidade do sertão pernambucano. A escolha desta instituição 

pública de ensino deveu-se ao fato da escola possuir laboratório de informática e do acesso 

que a pesquisadora tem à rede pública de ensino do município.  

Em virtude da irregularidade da freqüência dos alunos, o pré e pós-testes foram 

aplicados a treze dos vinte e um alunos matriculados da sexta série no ano de 2004. Os 

sujeitos que realizaram os testes possuíam assiduidade igual ou superior a 75% durante a 

seqüência de atividades. Para escolha do critério da assiduidade seguimos o regimento das 

escolas públicas estaduais no qual 75% é a freqüência mínima para aprovação. 

Por outro lado, pressupondo que no cotidiano escolar não é possível que tenhamos 

sempre a freqüência de 100% de todos os alunos, tivemos necessidade ainda de distribuir os 
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sujeitos da pesquisa em dois grupos de acordo com sua freqüência às aulas: o grupo A, que 

compareceu a 100% das atividades e o grupo B cuja percentagem de assiduidade esteve entre 

75% e 99%.  

Tabela 9: Freqüência dos alunos às sessões da seqüência didática 
 GRUPO A GRUPO B 
Sujeitos S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

Assiduidade 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 87,5% 75% 75% 87,5% 

 

 Para realizarmos um Estudo de Casos selecionamos entre os treze alunos alvo da 

pesquisa uma dupla formada pelas alunas S5 e S6 que tinha comparecimento de 100% às 

aulas. Estas alunas tiveram todas as suas atividades gravadas em áudio e vídeo a fim de que os 

dados fossem analisados. 

 

4.2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

O estudo proposto partiu da seguinte questão de pesquisa:  

• Como se dá a construção do conceito de Simetria Axial pelos alunos da 6ª série do 

ensino fundamental quando se utiliza uma seqüência didática em ambiente 

computacional?  

Para organização da metodologia utilizamos o procedimento experimental 

fundamentado em uma adaptação do referencial teórico de Artigue (1992) sobre Engenharia 

Didática, consistindo em: 

• 1ª etapa: organização, aplicação do pré-teste; 

• 2ª etapa: elaboração da seqüência didática, acompanhada da descrição da análise a 

priori; 

• 3ª etapa: análise dos dados do pré-teste e revisão da seqüência didática; 

• 4ª etapa: experimentação da seqüência didática; 
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• 5a etapa: análise a posteriori da seqüência didática; 

• 6ª etapa: discussão da seqüência a partir de uma comparação entre análise a priori e 

análise a posteriori; 

 Além das etapas acima, introduzimos o uso do pós-teste a fim de compararmos o 

desenvolvimento dos sujeitos após a seqüência de atividades no ambiente papel e lápis. 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO DO PRÉ-TESTE 

 

O pré-teste foi aplicado aos alunos da 6ª série, turma alvo da pesquisa, pela 

pesquisadora. Ele teve duração de uma hora e foi realizado no papel.  

Os objetivos do pré-teste foram detectar as concepções prévias dos sujeitos as quais 

eram relativas à reflexão axial, focando nas seguintes variáveis didáticas: posição do eixo em 

relação ao papel (vertical, horizontal, inclinado), posição do eixo em relação à figura 

(diagonal, paralelo, perpendicular), contorno da figura (reto, curvo), papel de base (liso), 

interseção da figura com o eixo (cruza o eixo, toca o eixo, vazia), figura conexa e desconexa, 

propriedades da reflexão (invariância, congruência da figura original e do reflexo, 

eqüidistância em relação ao eixo de reflexão, formato da figura, perpendicularidade entre o 

segmento que une os pontos simétricos e o eixo de simetria). Além disso foram observadas as 

seguintes habilidades: construção dos reflexos das figuras conexas e desconexas, identificação 

dos pontos originais e seus reflexos, identificação dos eixos de simetria e de figuras obtidas 

pela reflexão em torno de uma reta. 

Com o objetivo de responder o pré-teste, cada aluno recebeu uma folha de testes, lápis 

e régua. Cabe ressaltar que os alunos não dispunham da habilidade de uso do esquadro e 

compasso, por isso estes instrumentos não foram utilizados. Mesmo assim, nas descrições dos 
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procedimentos de resolução das questões apresentaremos a título de informação, a obtenção 

das figuras simétricas com auxílio destes instrumentos. 

O pré-teste foi constituído de oito questões com um, dois ou três itens cada e as 

respostas foram apresentadas através de desenhos, traçados dos eixos de simetria, de 

pequenos textos (identificação dos reflexos) e escolha das alternativas corretas. 

As situações vivenciadas no pré-teste (ver anexo A) que foram propostas, através de 

questões, estão resumidas nas tabelas abaixo: 

Tabela 10: Tarefas vivenciadas no pré-teste 

Questão 
 

Tarefa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Construção da figura simétrica 
a partir de uma parte e de um 
eixo 

X   X X    

Identificação dos pontos 
simétricos 

     X   

Localização e identificação 
dos eixos de simetria 

 X X    X  

Identificação de figuras 
simétricas 

       X 

 

 A Tabela 11 apresenta as variáveis que estão em jogo na construção de figuras 

simétricas a partir da reflexão em torno de uma reta. 
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Tabela 11: Variáveis envolvidas em cada questão do Pré-teste em torno da construção da figura por 
reflexão 

 1 4a 4b 4c 5a 5b 

Diagonal  X  X   Posição do 
Eixo/papel Vert/hori X  X  X X 

Diagonal X X X X X X Posição do 
Eixo/figura Paral./Perpend. X X X X X X 

Linha reta X X  X X X Contorno 

Curva X  X X X X 
Tipo de 
Papel 

Liso  X X X X X X 

Cruza o eixo      X 

Toca o eixo X  X X X  

Intersecção 
com o Eixo 

Vazia  X    X 
Conexa X  X X X X Variável 

conexa Desconexa  X     

 

Adiante descreveremos o objetivo de cada questão do pré-teste, os procedimentos que 

poderão ser utilizados pelos alunos na resolução da questão e as respostas consideradas 

corretas.  

  

Questão 1: Geração do reflexo de logotipo com contorno em linhas e curvo 

 

Na primeira questão foi apresentada parte de um logotipo presente no cotidiano dos 

alunos, com objetivo de que eles gerassem o reflexo. A figura foi composta de linhas retas e 

curvas que são variáveis a serem consideradas neste estudo. Ao aluno foi solicitado que 

completasse a outra parte do logotipo. 

Para desenhar corretamente o reflexo o aluno teve que preservar a congruência dos 

contornos retos e curvo, respeitar os ângulos, a eqüidistância entre os contornos retos e curvo 

e o eixo e a ortogonalidade do segmento que une os pontos simétricos e o eixo de simetria. 
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Ilustração 11: Geração do reflexo do logotipo dado 

 

Questões 4 e 5: Construção dos reflexos de figuras conexas e desconexas com contornos 

retos e curvos 

 

O objetivo das questões abaixo foi a construção dos reflexos de figuras conexas e 

desconxas. No item a da quarta questão (Ilustração 12), a figura era desconexa (formada por 

figuras separadas), com contornos retos dispostos paralela, perpendicular e inclinadamente, 

em relação ao eixo; no item b, as variáveis envolvidas eram figura conexa (formada por uma 

só figura), o contorno curvo da figura; no item c, tínhamos como variáveis figura conexa, 

com contornos retos e curvos, disponibilizados paralela, perpendicular e inclinadamente 

relativamente ao eixo de simetria. Para construírem os reflexos, os alunos teriam que colocar 

um lado do esquadro sobre a reta, que é o eixo de simetria, e o outro lado apoiado sobre a 

régua de forma que este lado deslizasse sobre ela. A régua teria que permanecer fixa e o 

esquadro seria deslizado sobre a régua de maneira que interceptasse um dos vértices da figura 

e permitisse o traçado de uma reta perpendicular ao eixo. Traçada a perpendicular, o aluno 

marcaria distâncias iguais dos dois lados da reta, através de um compasso, permitindo 

assinalar um dos vértices da figura que é a imagem. Os mesmos procedimentos seriam 

utilizados para os outros vértices da figura. 
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                  4 a                                                         4 b                                                              4 c 

 

Ilustração 12: Questão 4 referente à construção do reflexo de figuras conexas e desconeas com contornos 
retos e curvos 

 

                                                                      

                                        5 a                                                                                              5 b 

Ilustração 13: Questão 5 referente à construção dos reflexos de figuras conexas com contornos retos e 
curvos 

 
Abaixo apresentaremos a Tabela 12 relacionada às variáveis envolvidas nas situações 

de localização e identificação do eixo de simetria. 

Tabela 12: Variáveis que estão em jogo na localização e identificação dos eixos de simetria 
 2a 2b 3a 3c 7a 7b 7c 

Diagonal X  X  X   Posição do 
Eixo/papel Vert/hori  X X X  X X 

Diagonal X X X X X X X Posição do 
Eixo/figura Paral./Perpend. X X X X X   

Linha reta X X  X X   Contorno 

Curva   X   X X 
Tipo de 
Papel 

Liso  X X X X X X X 

Cruza o eixo      X X 

Toca o eixo   X X X   

Intersecção 
com o Eixo 

Vazia X X      
Conexa   X X X X X Variável 

conexa Desconexa X X      
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Questão 2: Localização dos eixos de simetria em figuras não conexas com contornos de 

linhas  

Esta questão tinha por objetivo verificar se os alunos, ao traçarem os dois eixos de 

simetria, observavam a eqüidistância das figuras originais e dos seus reflexos aos eixos e a 

perpendicularidade em relação aos segmentos que unem os vértices. Para isso ele deveria 

medir a distância entre os vértices das figuras com a régua, calcular a metade dessa medida e 

determinar os pontos médios. A seguir os alunos deveriam traçar uma reta perpendicular 

relativa a essas distâncias, passando pelos pontos médios. Para este fim os alunos tiveram a 

sua disposição a régua. 

 

                                                                                

                         2 a                                                                                                                    2b 

Ilustração 14: Questões 2 a e 2 b do pré-teste 

 

Questão 3: Localização dos eixos de simetria em figuras conexas com contornos retos e 

curvos 

 

Esta questão teve como meta que os alunos traçassem os eixos de simetria das figuras 

conexas com contornos curvos e retos, caso eles existissem. 

As respostas corretas para esta questão eram o traçado de vários eixos de simetria para 

o círculo (possui infinitos), nenhum para o triângulo retângulo e um para o trapézio. 

Os alunos poderiam determinar a reta de simetria do círculo com o compasso, 

utilizando a propriedade de eqüidistância de dois pontos quaisquer do círculo. Uma 

dificuldade possível, para os alunos é determinar previamente um par de pontos quaisquer que 
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são simétricos. Quanto ao trapézio, o aluno pode determinar os pontos de intersecção de dois 

pares de segmentos. A propriedade utilizada, neste caso, seria a de incidência. 

                                                     

          3  a                                                               3 b                                                                      3c 

Ilustração 15: Questão 3 referente à localização de eixos em figuras conexas 

 

Questão 6: Identificação dos pontos originais e das imagens 

 

Esta questão teve como meta verificar se o aluno identificava os pontos originais e os 

reflexos em relação a um eixo r. Dessa maneira ele teria que observar com a régua a distância 

que separa os pontos originais e os reflexos relativamente ao eixo de simetria e perceber se 

era possível associá-los com um segmento que fosse perpendicular ao eixo. Com esse objetivo 

foram apresentados um eixo vertical e pontos pertencentes e não pertencentes ao eixo de 

simetria. 

 
Ilustração 16: Questão 6 referente à identificação dos pontos originais e das imagens 
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Questão 7: Identificação dos eixos de simetria  

 

Esta questão teve por objetivo investigar se aluno identificava os eixos de simetria de 

uma figura dada. Com esta finalidade, ele deveria considerar os pontos da figura e verificar 

com régua e esquadros quais são os simétricos, observando a distância destes ao eixo de 

simetria. As figuras apresentadas tinham contorno reto e curvo. 

                                      
              7 a                                                                      7b                                                            7c 

Ilustração 17: Questão 7 referente à identificação dos eixos de simetria 

 

Questão 8: Identificação de figuras simétricas 

 

Esta questão teve por finalidade observar se os alunos identificavam a figura 

apresentada como resultado da reflexão através de uma reta r. Para isso, ele teria que perceber 

que a figura original e seu reflexo estavam à mesma distância do eixo de simetria 

(propriedade de eqüidistância), se eram congruentes (propriedade de congruência dos lados e 

dos ângulos) e tinham a orientação invertida. Neste sentido, eles tiveram à disposição o par 

abaixo. 
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Ilustração 18: Questão 8 do pré-teste 

 

4.4. CATEGORIAS DE ANÁLISE DO PRÉ-TESTE 

 

As categorias de análise do pré-teste têm por alvo investigar quanto ao tipo de 

resposta: 

• acerto; 

• erro. 

Quanto ao tipo de erro pretendemos apreender a origem das dificuldades oriundas da 

falta de preservação dos pontos de invariância, ângulos de incidência, congruência dos 

contornos curvos e retos, formato, ângulos, orientação da figura e ortogonalidade entre o 

segmento que unem os pontos originais e os reflexos e o eixo de simetria, observando as 

influências das variáveis posição do eixo (vertical, horizontal e oblíqua) em relação à folha, 

posição dos contornos da figura (perpendicular, horizontal, oblíqua) relativamente ao eixo e 

os contornos retos e curvos das figuras. 

 

4.5. CARACTERIZAÇÃO DA SEQÜÊNCIA DIDÁTICA 

 

As atividades elaboradas visando a constituição da seqüência didática foram 

organizadas em cinco sessões, com duração de 2 horas-aulas cada e focalizaram as variáveis 



 

 

69 

descritas na fundamentação teórica relativamente ao conceito de reflexão em uma reta. No 

entanto, na primeira e terceira sessões o tempo previsto pela pesquisadora não foi suficiente e 

cada uma destas teve duração de 4h/a. Os trinta minutos iniciais de cada sessão foram 

destinados à manipulação dos comandos do software quando da manipulação de comandos 

novos para os alunos. 

 Objetivando organizar a seqüência didática foi realizada uma análise a priori na qual 

procuramos observar qual o problema que os alunos teriam que resolver, suas possibilidades 

de ação, de escolha, de decisão, de controle e validação das respostas. Outrossim realizamos 

uma previsão dos possíveis comportamentos dos alunos, esperando que estes fossem produto 

de conhecimentos resultantes da situação de aprendizagem. 

Tabela 13: Objetivos e duração de cada sessão da seqüência didática 

SESSÃO OBJETIVOS DURAÇÃO 

Primeira • familiarizar o aluno com os comandos do software que permitem a obtenção do 
reflexo de um ponto e de uma figura e o arrastamento de objetos; 

• identificar as características dos pontos e figuras originais e dos seus reflexos, 
em função do arrastamento; 

• identificar a propriedade de invariância de pontos localizados no eixo de 
simetria. 

4h/a 

Segunda • retomar o desenvolvimento da habilidade do uso do comando Simetria Axial, 
para obtenção do reflexo; 

• caracterizar o eixo de simetria e a figura correspondente obtida em relação à 
sua original. 

2h/a 

Terceira • identificar as propriedades de eqüidistância e de congruência dos lados de 
figuras obtidas pela reflexão em torno de uma reta. 

• familiarizar os alunos com os comandos do software que permitem a aferição 
das distâncias da figura original e do reflexo ao eixo, os comprimentos dos 
lados da figura original e de seu reflexo, o arrastamento de figuras e giro do 
eixo. 

4h/a 

Quarta • identificar a propriedade de congruência dos ângulos de figuras obtidas através 
da reflexão em torno de uma reta; 

• reconhecer se um par de figuras é resultado da reflexão através de uma reta, 
considerando-se os lados, ângulos e a propriedade de eqüidistância. 

2h/a 

Quinta • identificar o eixo de simetria como a mediatriz de um segmento que liga o 
ponto original e o reflexo em figuras geométricas não conexas; 

• localizar os eixos de figuras obtidas mediante reflexão em torno de uma reta 

2h/a 

Sexta • utilizar a Simetria Axial como uma ferramenta para construção de figuras; 
• verificar a propriedade de congruência dos ângulos da base do triângulo 

isósceles; 
• mobilizar os conhecimentos adquiridos nas sessões anteriores sobre os 

comandos para obtenção de segmentos e retas para construção da figura 
correspondente.  

2h/a 
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4.6. MATERIAL 

 

Para realização do estudo fizemos uso do seguinte material: 

• papel destinado à preparação de fichas relativas às atividades do pré-teste e às 

atividades de cada sessão da seqüência didática; 

• kit contendo lápis e régua para realização das atividades destinadas ao pré e pós-

testes; 

• filmadora e gravador com a finalidade de obter os dados da dupla selecionada nas 

atividades da seqüência didática; 

• microcomputadores providos de software de Geometria Dinâmica. 

 

4.7. DADOS  

 

Com o objetivo de realizar a análise a posteriori e validar o experimento, lançamos 

mão dos dados dos protocolos gerados com a aplicação do pré e pós-teste, das fichas 

pertinentes às atividades de cada sessão da seqüência didática as quais incluíram os registros 

dos alunos com os resultados, dos arquivos gravados em disquete das atividades realizadas em 

duplas, da filmagem e gravação das observações das atividades da seqüência didática de uma 

dupla selecionada de alunos. 

 

4.8. CATEGORIAS PARA ANÁLISE A POSTERIORI 

 

A fim de analisarmos os dados, estabelecemos uma comparação entre os desempenhos 

dos alunos no pré e pós-teste, levando em conta os acertos (A), erros (E), questões em branco 
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(B), as imprecisões pequenas (IP) e imprecisões grandes (IG) e as propriedades relativas à 

simetria axial já mencionadas. 

 Além disso, faremos a comparação entre os tipos de procedimentos utilizados pelas 

duplas em cada sessão da seqüência didática com os procedimentos previstos na análise a 

priori através da manipulação das variáveis controladas na situação e do uso de processos de 

tentativas e erros. 

 Buscamos, ainda, analisar o tipo de erro, identificando as justificativas, as dificuldades 

relacionadas à manipulação dos comandos do software de geometria dinâmica, à percepção e 

ao estabelecimento de relações entre variáveis controladas em cada situação, ao entendimento 

das instruções e aos comandos das questões. 

 

4.9. DESCRIÇÃO DA ANÁLISE A PRIORI 

 

 A seguir, descreveremos a análise a priori relativa a cada sessão a ser vivenciada na 

seqüência didática, contemplando os objetivos de aprendizagem a serem alcançados, as 

variáveis didáticas envolvidas e a apresentação das questões das atividades. 

 

4.9.1. PRIMEIRA SESSÃO: PRIMEIRA SESSÃO  IDENTIFICAÇÃO DO REFLEXO 

DE UM PONTO E DA FIGURA ORIGINAL 

 

A primeira sessão tem por objetivo familiarizar o aluno com os comandos do software 

que permitem obter o reflexo de um ponto e de uma figura, bem como o mecanismo de 

arrastamento de objetos no Cabri. Quanto à aprendizagem de conhecimentos matemáticos a 

serem mobilizados pelos alunos, destacamos a identificação das características dos pontos e 

figuras originais e dos seus reflexos, em função do arrastamento, a identificação de que um 
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ponto tem por imagem um ponto e uma figura tem por imagem uma figura (o reflexo de um 

ponto ou figura é o resultado da reflexão de um ponto ou de uma figura através de uma reta) e 

a propriedade de invariância de pontos localizados no eixo de simetria. 

 Visamos ainda introduzir a terminologia, pontos originais, reflexos (às vezes 

chamados de simétricos) e eixo de simetria. 

 Vemos portanto que a sessão se caracteriza por momentos de ação e de 

institucionalização do saber. 

 As variáveis que estão em jogo na atividade são a posição do eixo de simetria disposto 

vertical e inclinadamente e o contorno reto e curvo da figura, além do fato de as figuras serem 

desconexas. 

 A atividade apresenta, na Ilustração 19, os pontos A, B e C e um eixo vertical. Na 

Ilustração 20, a letra D e o eixo de simetria inclinado. 

 Nesta sessão, em um primeiro momento solicitaremos aos alunos que acionem o 

comando Simetria Axial, cliquem sobre os pontos e sobre o eixo de simetria; que arrastem os 

pontos originais mediante o clique sobre o Comando Ponteiro; que eles observem o que 

acontece com o ponto original, o eixo de simetria e o reflexo, quando o ponto original é 

movimentado. 

 

Ilustração 19: Tela inicial do 1º arquivo da primeira sessão 
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Em um segundo momento nós pediremos aos alunos que arrastem os pontos originais, 

o eixo de simetria e depois gire-o. Com base nestes comandos do software, questionaremos se 

é possível que o ponto original e o reflexo formem um só ponto e quando isto acontece. Em 

seguida eles serão conduzidos a justificarem suas respostas. 

 Solicitamos também aos alunos a identificação do reflexo do ponto C, localizado no 

eixo e a justificativa de suas respostas. 

 Em um terceiro momento são apresentados comandos para que os estudantes 

trabalhem a figura composta por segmento e curva que é uma variável. Para isso solicitaremos 

que eles voltem a clicar sobre o comando Simetria Axial, cliquem sobre a figura original, 

sobre o eixo de simetria com a finalidade de encontrar o reflexo. Posteriormente, pedimos que 

eles arrastem a figura original, clicando sobre o comando Ponteiro.  

 

Ilustração 20: 2º arquivo da primeira sessão 

 
Após estas ações solicitaremos que os alunos explicitem o que observam sobre a 

figura original, o eixo de simetria e o reflexo, quando movimentam a figura original. Logo 

depois pediremos para explicitarem os procedimentos utilizados na obtenção do reflexo e o 

que eles podem afirmar sobre a posição deste. 

Como respostas dos alunos sobre o que eles podem observar sobre o ponto original, o 

eixo de simetria e o reflexo, quando movimentam o ponto original, é possível que eles 

afirmem que: 
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• à proporção que os pontos afastam-se ou aproximam-se do eixo de simetria, os 

reflexos também realizam os mesmos movimentos; 

• os reflexos afastam-se com a mesma distância dos pontos originais, em relação ao 

eixo de simetria; 

• os reflexos possuem a mesma direção dos pontos originais quando movimentados; 

• os reflexos estão localizados em semi-planos opostos com referência aos pontos 

originais (não pertencentes ao eixo) e mudam de semi-plano, em relação ao eixo de 

simetria, ao arrastarmos os pontos originais de um semi-plano para outro. 

Quanto à questão sobre a possibilidade do ponto original e o reflexo formarem um só 

ponto e quando isto acontece, eles poderão responder: 

• é possível, quando giramos o eixo de simetria e os pontos originais e os seus reflexos 

formam um só ponto; 

• é possível, quando arrastamos o ponto original e o disponibilizamos sobre o eixo de 

simetria; 

• quando o ponto já se encontra sobre o eixo; 

• não existe a possibilidade do original e seu reflexo formarem um só ponto. 

Entre as respostas prováveis para o reflexo do ponto C e as respectivas justificativas, 

temos: 

• o próprio ponto porque ele está sobre o eixo de simetria e neste os pontos tornam-se 

apenas um; 

• o próprio ponto C porque o eixo é o único lugar onde o ponto original e seu reflexo 

coincidem; 

• outro ponto que não podemos visualizar; 

• não existem reflexos de pontos que estão sobre o eixo de simetria. 
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Relativamente à observação da figura original, do eixo de simetria e do reflexo, 

quando se movimenta a figura original, é provável que o aluno afirme que: 

• a figura original e o seu reflexo são interdependentes, pois à medida que 

movimentamos a figura original, o reflexo também se movimenta; o eixo de simetria 

é o elo entre a figura original e o reflexo; 

• o reflexo é o resultado de uma imagem refletida, pois o eixo de simetria funciona 

como um espelho; 

• a figura original e o reflexo possuem os mesmos movimentos, ao arrastarmos a 

figura original; o eixo de simetria serve para auxiliar na obtenção do reflexo, ao 

clicarmos sobre ele. Neste caso, os alunos não concebem o eixo de simetria como 

um ente matemático. 

• a figura original e o reflexo possuem a mesma distância em relação ao eixo de 

simetria; o reflexo afasta-se ou aproxima-se à medida que afastamos ou 

aproximamos a figura original do eixo. 

• a figura original e o reflexo tocam-se quando fazemos com que elas interceptem o 

eixo de simetria. 

Os alunos poderão descrever como os procedimentos resultantes da obtenção do 

reflexo que: 

• clicaram sobre o comando Simetria Axial, depois sobre a curva que está mais 

próxima do eixo e depois sobre o segmento; 

• clicaram sobre o comando Simetria Axial, depois sobre o segmento e por último 

sobre a curva; 

• clicaram primeiro sobre os pontos, depois sobre o segmento e por último, sobre a 

curva; 

• clicaram sobre o comando e depois em qualquer lugar da figura; 
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• podem cometer erros ao clicarem sobre o comando, obtendo um novo eixo de 

simetria.. 

Entre as características sobre o reflexo, podemos encontrar: 

• o reflexo aparece invertido; 

• o reflexo apresenta-se em um sentido oposto à figura original; 

• não permanece na mesma posição da figura original; 

• o reflexo é idêntico à figura original, porém com o sentido invertido; 

• o reflexo é semelhante às imagens que observamos nos espelhos. 



 

 

77 

4.9.2. SEGUNDA SESSÃO: CONSTRUÇÃO DO REFLEXO DE LOGOTIPOS 

 

Esta sessão tem por meta retomar o desenvolvimento da habilidade no uso do 

comando Simetria Axial, levando os alunos a identificarem os procedimentos de utilização do 

software para obtenção do reflexo. Quanto aos aspectos matemáticos buscamos que os alunos 

caracterizem o eixo de simetria e o reflexo obtido. Para incentivar uma maior observação dos 

alunos, solicitamos que eles reproduzam a figura no papel. 

 Os alunos receberão uma ficha de atividades contendo 5 questões (ver anexo B). Além 

disso, dois arquivos do Cabri serão disponibilizados. Um primeiro contendo a figura A e um 

segundo contendo a figura B. Os estudantes serão solicitados, na ficha de atividades, a usarem 

o comando de Simetria Axial para completar um logotipo em relação ao eixo de simetria dado 

o qual supostamente teve uma de suas partes apagada. Abaixo segue a primeira questão da 

ficha. Após realizar a atividade os alunos irão reproduzir no papel a figura obtida na tela. 

1) Na tela do computador estão desenhadas duas partes de logotipos. As outras partes foram apagadas. 
Complete as partes que faltam. Para isto, siga os seguintes passos: 

a) clique sobre o comando Simetria Axial; 
b)  clique sobre os pontos, segmentos e arcos (contornos curvos); 
c) clique sobre o eixo de simetria (reta de cor verde). 

 
 
 

 

 

 

(A)                                                                                                                    (B) 

2) Desenhe acima o que você observou no computador. 

 

Ilustração 21: Primeira e segunda questões da ficha de atividades referente à segunda questão 
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Visamos ainda que eles apreendam a idéia do eixo de simetria como uma reta que 

permite a obtenção do reflexo, sendo este congruente à figura original, e utilize corretamente 

a terminologia figura simétrica.  

Nesta sessão as variáveis envolvidas para a construção da figura A são o eixo de 

simetria vertical relativamente à tela do computador, os contornos curvos, os quais 

apresentam-se inclinados com relação ao eixo de simetria. No logotipo B o eixo de simetria 

está disponibilizado na posição inclinada com referência à tela do computador e a figura 

possui contornos retos que estão inclinados, perpendiculares e paralelos, com referência ao 

eixo de simetria. 

 Foram escolhidos logotipos por serem objetos do cotidiano do aluno e por 

apresentarem figuras com contornos retos e curvos. 

 Para resolução da atividade, solicitamos aos alunos que completem a parte do logotipo 

que foi apagada e depois desenhem em uma folha de papel o que eles percebem na tela do 

computador. Em seguida, pedimos que eles explicitem os procedimentos utilizados. Após esta 

ação, os logotipos completos serão exibidos a fim de que eles comparem com o que foi 

produzido no computador.  

 Pedimos também que os estudantes apresentem as características que julgam 

importantes sobre o eixo de simetria. 

Além disso os alunos, mediante visualização, serão solicitados a compararem a figura 

original e a figura correspondente obtida no computador, caracterizando-as como 

congruentes. 

 Em virtude de que os alunos, na atividade referente à primeira sessão, já utilizaram os 

procedimentos de obtenção do reflexo de um ponto, de um segmento, esperamos que eles 

mobilizem estes conhecimentos relativos aos comandos do software para construírem a figura 

correspondente. 
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 Ao passar para o papel o logotipo A, observado no computador, é possível que eles 

apresentem dificuldades que: 

•  podem ser decorrentes da variável composição da figura por curvas, induzindo-os a 

desenharem o simétrico da figura composto de um grande número de arcos com 

imprecisão, quando consideramos os seus correspondentes originais. Assim, a 

propriedade de congruência da figura não será conservada. 

• são relativas à variável direção oblíqua dos contornos que compõem a figura, 

quando consideramos o eixo de simetria, tendo em vista que os alunos podem 

desenhar os arcos não correspondendo à figura original, ocasionando a ausência de 

eqüidistância; 

• são referentes à complexidade da figura, em virtude de que o logotipo é constituído 

por um grande número de arcos, por pontos em suas extremidades, pontos não 

incidentes aos contornos curvos. Por isso os alunos podem deixar de desenhar alguns 

arcos, todos ou parte dos pontos localizados nas extremidades das curvas, dos pontos 

não incidentes aos contornos curvos, em conseqüência de não terem obtido os seus 

simétricos na tela do computador ou por falta de atenção ao transcreverem para o 

papel. 

• são referentes à manutenção da congruência dos segmentos pela falta de precisão 

com o desenho. 

Por outro lado, julgamos que os arcos simétricos que interceptam o eixo são mais 

fáceis de serem desenhados no papel, ao passo que os mais distantes são mais difíceis sem 

instrumentos. Além do mais, supomos que em vez de realizarem a reflexão os estudantes 

poderão recorrer à translação. 

Quanto ao logotipo B, acreditamos que os alunos terão menos dificuldades, se 

compararmos com o logotipo A, quando consideramos a variável contorno das linhas da 
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figura (segmentos). Entretanto, no tocante às variáveis relacionadas à posição da figura na 

folha, é provável que a disposição inclinada do eixo de simetria possa levar os alunos a 

desenharem segmentos perpendiculares ao invés de inclinados. 

A composição da figura, tal como no logotipo A, pode conduzi-los a: 

• desenharem apenas os segmentos de reta; 

• desenharem os segmentos de reta e parte dos pontos de suas extremidades. 

Além disto, há a possibilidade de que os alunos façam a translação da figura e de que 

tracem segmentos com ângulo de reflexão que não corresponda ao ângulo de incidência, 

como conseqüência do não observar a invariância do ângulo ou por imprecisão do traçado. 

No logotipo A, com referência aos procedimentos para obtenção do reflexo, os alunos 

poderão considerar os apresentados na ficha de atividades, e ainda é provável que: 

• cliquem sobre um arco, observem o original e a direção do reflexo, deduzindo assim 

os demais, comparando sempre o original e o simétrico, por descoberta; 

• iniciem pelos pontos internos não incidentes sobre os contornos, que podem chamar-

lhes mais atenção, pois são mais perceptíveis em relação aos pontos localizados nas 

extremidades dos arcos; 

• iniciem os cliques pelos arcos incidentes ao eixo porque estão mais próximos a este, 

obtendo os seus correspondentes; 

• obtenham primeiramente os reflexos de todos os arcos e depois dos pontos internos 

não incidentes sobre os contornos. 

Para completar o logotipo B, os alunos poderão: 

• iniciar pelos segmentos incidentes ao eixo e depois clicar sobre os demais, uma vez 

que àqueles estão mais próximos da reta de simetria; 

• iniciar pelos segmentos maiores, mais perceptíveis visualmente; 

• começar pelos pontos não incidentes ao eixo. 
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Todavia, erros pertinentes ao manuseio do comando Simetria Axial podem surgir 

como a duplicação do eixo ou na seqüência de procedimentos a falta do clique sobre a reta de 

simetria. 

 Como características importantes sobre o eixo de simetria, os alunos poderão concluir 

que: 

• é uma reta suporte para obtenção da figura correspondente, em virtude das 

instruções para o desenvolvimento da habilidade do comando Simetria Axial; 

• reta que divide a figura em duas partes congruentes, interceptando-a ao meio. Esta 

característica pode surgir, sobretudo em virtude do logotipo A que possui o eixo 

vertical; 

• reta que pode estar disponibilizada em diferentes posições como a vertical e a 

inclinada. 

No entanto, é possível que a combinação das variáveis figura composta por curvas e a 

direção inclinada destas, no logotipo A, e a posição inclinada do eixo e de alguns segmentos 

possam dificultar a identificação do eixo que divide a figura em duas partes congruentes, 

conduzindo-os a inferir que a reta apenas corta a figura. 

Relativamente ao reflexo, os alunos poderão apreender que este apresenta congruência 

em relação à figura original. Entretanto, julgamos que possa haver dificuldades para os alunos 

chegarem a esta conclusão, tendo em vista a quantidade de arcos e à composição da figura por 

estes e no logotipo B à direção inclinada de alguns segmentos que o constituem, podendo os 

alunos responderem simplesmente que as figuras são parecidas. 
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4.9.3. TERCEIRA SESSÃO: IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DE 

EQÜIDISTÂNCIA E DE CONGRUÊNCIA DOS LADOS DE FIGURAS OBTIDAS 

POR REFLEXÃO ATRAVÉS DE UMA RETA 

 

Esta sessão tem por objetivo levar os alunos a identificarem as propriedades de 

eqüidistância e de congruência dos lados de figuras obtidas pela reflexão através de uma reta. 

 Ela visa também familiarizar os alunos com os recursos do software para que eles 

meçam a distância entre a figura original e o reflexo ao eixo, os comprimentos dos lados da 

figura original e de seu reflexo, arrastem figuras, utilizando o Comando Ponteiro, e girem uma 

figura mediante o Comando Giro. 

Para isso o aluno receberá o arquivo a seguir e uma ficha de atividades a qual conterá 

as seguintes instruções:  

 

 

Ilustração 22: Tela do 1º arquivo da Terceira Sessão 

 
A tela do computador apresenta a figura original (de cor verde) e outra figura à direita do eixo de 

simetria.  
1) Clique no comando Simetria Axial depois sobre a figura original e no eixo de simetria para obter 

a figura simétrica da figura original; 
2) Clique no comando Simetria Axial depois sobre o ponto original (pontinho vermelho que está 

sobre a figura original) e no eixo de simetria para obter o ponto simétrico do ponto original; 
3)  Clique sobre a setinha e depois sobre o comando Ponteiro, mexa o ponto que está sobre a figura 

original e observe o seu simétrico; 
4) Clique no comando Comprimento e Distância depois sobre o ponto de cor vermelha da figura 

original e sobre e o eixo de simetria para encontrar a distância entre a figura original e o eixo de 
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simetria; 
5) Clique no comando Comprimento e Distância depois no ponto da figura simétrica e sobre e o eixo 

de simetria e ache a distância entre a figura simétrica e o eixo de simetria; 
6) Clique sobre a setinha, depois no comando Ponteiro e arraste a figura original. Observe a figura 

simétrica. Continue arrastando a figura original de maneira que a figura simétrica fique sobre a 
figura que já estava desenhada à direita do eixo de simetria. 

 

Ilustração 23: Instruções para identificação da propriedade de eqüidistância 

 
Neste sentido, as variáveis destacadas são contorno em linha reta das duas figuras, as 

posições inclinada e vertical do eixo de simetria que será trabalhada ao solicitarmos que o 

aluno com auxílio do comando Giro, desloque o eixo, disponibilizando-o na posição vertical, 

e as propriedades de eqüidistância das figuras ao eixo de simetria e de congruência dos 

lados.  

Para identificação da propriedade de eqüidistância os alunos deverão obter a imagem 

com um clique no Comando Simetria Axial e em seguida medir, usando o Comando 

Comprimento e Distância, a distância entre as figuras original e reflexo ao eixo de simetria, 

arrastando a primeira com o objetivo de que, simultaneamente, sua imagem (reflexo) seja 

deslocada e sobreposta à figura desenhada à direita do respectivo eixo, explicitando os 

procedimentos utilizados para tal. 

 Depois eles escreverão no papel suas conclusões a partir das quais a pesquisadora 

poderá perceber se compreenderam que as figuras originais e reflexos possuem a mesma 

distância em relação ao eixo de simetria. 

 Na obtenção do reflexo esperamos que os alunos acionem corretamente o comando 

Simetria Axial que foi trabalhado nas sessões anteriores. Quanto à medição das distâncias 

entre a figura original e o eixo e entre este e o reflexo, a expectativa é de que os alunos 

também não tenham dificuldades porque o próprio software apresenta automaticamente os 

resultados. Nesta ação eles podem cometer erros ao não considerar um ponto localizado da 

figura e não determinarem a respectiva distância ao eixo. É provável ainda que na 

determinação da distância o aluno escreva o resultado relativo ao comprimento do segmento, 
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não obstante o próprio software interaja questionando se ele deseja determinar o comprimento 

do segmento. 

Quanto aos procedimentos para sobreposição do reflexo à figura desenhada à direita 

do eixo de simetria é possível que o aluno: 

• observe as distâncias do reflexo e da figura dada ao eixo de simetria, desloque 

gradativamente a figura original até que o reflexo sobreponha a figura dada; 

• desloque a figura dada sobrepondo-a ao reflexo; 

• desloque o eixo de simetria através de arrastamento até que a imagem sobreponha a 

figura dada; 

• arraste a figura original alternando com o arrastamento do eixo de simetria para a 

sobreposição do reflexo com a figura dada. 

Com relação à congruência dos lados, pediremos que os alunos meçam os segmentos 

da original e de sua imagem. Logo em seguida, solicitaremos que eles arrastem os vértices da 

figura original e observem o reflexo . Com este objetivo eles receberão o arquivo a seguir. 

Abaixo apresentaremos, também, parte das questões da ficha de atividades. 

  

Ilustração 24: Tela do 2º arquivo da Terceira Sessão 

 

A tela do computador apresenta a figura original (de cor verde) e sua simétrica (de cor vermelha). 
Clique no comando Comprimento e Distância para encontrar o comprimento dos  segmentos que formam o 
trapézio. 

7)Quais os segmentos da figura simétrica que possuem a mesma medida dos seguintes segmentos da 
figura original? 

AB 
DC 
AD 
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CD  
Ilustração 25: Questão envolvendo a comparação dos segmentos da figuras original e do reflexo 

 
Na determinação do comprimento dos segmentos, a nossa expectativa é que os alunos 

consigam acionar corretamente os comandos do software para obter as medidas dos lados bem 

como para arrastar os vértices. 

Estabelecendo a comparação entre os segmentos da figura original e do reflexo, os 

alunos poderão responder que ambos possuem a mesmo comprimento dos segmentos, tendo, 

portanto, o mesmo tamanho. 

Considerando as condições para que um seja a imagem da outra é possível que o aluno 

responda que: 

• a figura original e o reflexo (imagem) possuem a mesma distância em relação ao eixo de 

simetria e os mesmos tamanhos dos lados; 

• o eixo de simetria fica localizado na metade da distância, quando se consideram a figura 

original e o reflexo.  
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4.9.4. QUARTA SESSÃO: IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DE 

CONGRUÊNCIA DOS ÂNGULOS E DAS FIGURAS OBTIDAS POR 

REFLEXÃO AXIAL 

 

Esta sessão visa no primeiro momento levar os alunos a identificarem a propriedade de 

congruência dos ângulos de figuras obtidas através da reflexão em torno de uma reta e em um 

segundo momento a reconhecerem se um par é resultado da reflexão em torno de uma reta, 

considerando-se os lados, ângulos e a propriedade de eqüidistância ao eixo de simetria. Para 

isso os alunos receberão as questões e o arquivo a seguir: 

 

Observe na tela do computador a figura original (de cor verde), a figura simétrica (de cor vermelha) e o eixo 
de simetria (reta de cor azul). 
Clique no comando Ângulo e meça os ângulos da figura original e de sua simétrica.   

 

 

Ilustração 26: Tela do 1º arquivo da Quarta Sessão e instrução da ficha de atividades 

 
1) Quais as medidas dos ângulos abaixo? 

 
FIGURA ORIGINAL FIGURA SIMÉTRICA 

Â E 
B F 

C G 
D H 

 
2) Compare os ângulos da figura original e sua simétrica. Quais os ângulos da figura simétrica que 

correspondem ao: 
a) ângulo Â: _______________ 
b) ângulo B: _______________ 
c) ângulo C: _______________ 
d) ângulo D: _______________ 
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Ilustração 27: Questões 1 e 2 para determinação dos ângulos da figura original e do reflexo 

 

Desse modo os alunos irão mobilizar os seus conhecimentos sobre o software, ao 

arrastarem os vértices, girarem o eixo de simetria e os conhecimentos matemáticos ao 

compararem os ângulos da figura original e da imagem, percebendo que elas possuem os 

ângulos congruentes entre si, mesmo após as ações de arrastamento dos vértices da figura 

original e do eixo de simetria. 

 Relativamente à identificação de que a figura apresentada não foi obtida através da 

reflexão em torno de uma reta, os conhecimentos envolvidos são as propriedades estudadas 

nas sessões anteriores como a eqüidistância ao eixo de simetria, a congruência dos lados e dos 

ângulos. Na aprendizagem desses conhecimentos as variáveis em jogo são o contorno reto 

dos quadriláteros, a não conexidade das figuras e as posições vertical e inclinada do eixo de 

simetria, quando se considera a tela do computador. 

Na resolução da atividade, solicitaremos aos alunos que meçam os ângulos da figura 

original e sua imagem e escrevam suas medidas. Em seguida, eles compararão as medidas dos 

ângulos da figura original e sua imagem. Posteriormente, pediremos que eles arrastem os 

vértices da figura original e estabeleçam a comparação entre os ângulos, girem o eixo de 

simetria para que ele torne-se vertical e novamente estabeleçam a comparação, aproveitando-

se do dinamismo do software. Por fim, pediremos que eles explicitem suas conclusões sobre 

as medidas dos ângulos da figura original e da correspondente. 

Em um segundo momento questionaremos se a figura apresentada foi obtida pela 

reflexão em torno de uma reta.  

Com a questão sobre as figuras não simétricas de mesmo formato, buscamos que os 

alunos observem a diferença dos ângulos e das medidas dos lados. 
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Ilustração 28: Tela do 2º arquivo da Quarta sessão 

 Ao compararem as medidas dos ângulos da figura original e da imagem, após a ação 

de arrastar os vértices, os alunos poderão afirmar que: 

• as medidas aumentam ou diminuem, simultaneamente à medida que os vértices são 

arrastados, mas os ângulos correspondentes da figura original e do reflexo possuem 

os mesmos valores; 

• as medidas dos ângulos não permanecem as mesmas. Neste caso eles poderão 

cometer erros por não aferirem corretamente os ângulos através dos comandos do 

programa. 

Para justificarem suas respostas os estudantes poderão considerar apenas os lados, ou 

ângulos ou simplesmente a propriedade de eqüidistância. No entanto, é provável que os 

alunos respondam que as figuras não foram obtidas pela reflexão em torno de uma reta porque 

os lados ou os ângulos e a distância da figura original e imagem ao eixo de simetria não são os 

mesmos. 

No que concerne aos procedimentos utilizados para identificação da figura não obtida 

pela reflexão em torno de uma reta, os alunos poderão responder que: 

• apenas observaram as figuras e isto foi suficiente; 

• mediram os lados da figura original e imagem com auxílio do comando Distância e 

Comprimento, concluindo que o par não apresenta congruência; 

• obtiveram a imagem, compararam-na perceptualmente com a figura dada, 

concluindo que não são obtidas através da reflexão em torno de uma reta; 
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• obtiveram a imagem, compararam-na com a figura dada, através de medição dos 

lados; 

• mediram as distâncias ao eixo, utilizando o comando Distância e Comprimento; 

• obtiveram a imagem da figura original, a deslocaram para comparar a distância desta 

e da figura dada ao eixo de simetria; 

• obtiveram a imagem, mediram a distância desta e da figura dada ao eixo de simetria. 

• obtiveram a imagem, deslocaram a figura original, sobrepuseram e compararam os 

ângulos; 

• mediram os ângulos da figura original e da figura, comparando-os; 

• obtiveram a imagem e compararam os ângulos desta com os da figura dada e os da 

figura original. 
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4.9.5. QUINTA SESSÃO: IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DE 

PERPENDICULARIDADE ENTRE O EIXO E O SEGMENTO QUE UNE O 

PONTO ORIGINAL E O REFLEXO E LOCALIZAÇÃO DO EIXO DE 

SIMETRIA 

 

Esta sessão tem por objetivo levar os alunos a identificarem o eixo de simetria como a 

mediatriz de um segmento que liga o ponto original e o reflexo em figuras geométricas não 

conexas e a localizarem os eixos de figuras obtidas mediante reflexão em torno de uma reta. 

Para tal, a meta é que eles percebam após a aferição das distâncias de dois pontos de figuras 

obtidas pela reflexão em torno de uma reta, que o eixo está localizado na metade da distância 

correspondente entre os pontos originais e suas imagens e que este é perpendicular ao 

segmento que os une. Para isto eles receberão a questão descrita na ficha de atividades, o 

arquivo a seguir: 

 

Ilustração 29: Tela do 1º arquivo da Quinta Sessão 

Para responder as questões abaixo, siga os procedimentos: 
• Clique no comando Segmento e una os pontos A e A’com um segmento;  
• Faça o mesmo com os pontos B e B’, C e C´; 
• Use o comando Ângulo e meça o ângulo formado entre o segmento que liga os pontos A e 

A’ (simétricos) e o eixo de simetria; 
• Use o comando Ângulo e meça o ângulo formado entre o segmento que liga os pontos B e 

B’ (simétricos) e o eixo de simetria; 

• Use o comando Ângulo e meça o ângulo formado entre o segmento que liga os pontos C e 
C’ (simétricos) e o eixo de simetria. 

Ilustração 30: Instruções iniciais para obtenção da imagem e sobreposição da figura dada 

 

 
1) Qual o ângulo formado pelo eixo de simetria e o segmento que une os pontos: 
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a) A e A’: ___________ 
b) B e B’: ___________ 
c) C e C’: ___________ 

Arraste a figura original e observe os ângulos que o eixo de simetria (de cor azul) forma com o segmento 
que une os pontos simétricos A e A’, B e B’, C e C’.  

Ilustração 31: Primeira questão da quinta sessão e instruções para a segunda questão 

 
As variáveis em jogo são as posições vertical e inclinada do eixo e o contorno reto e 

curvo de figuras não conexas. 

Na resolução da atividade, no primeiro momento, solicitamos aos alunos que unam o 

ponto original e a imagem através de um segmento, utilizando o Comando Segmento e depois 

meçam o ângulo formado pelo eixo de simetria e os segmentos que ligam o ponto original e a 

imagem. Posteriormente, pedimos que eles arrastem a figura original, com a finalidade de 

observar o ângulo formado entre o eixo de reflexão e o segmento que une os pontos originais 

e as imagens, estabelecendo suas conclusões. Para que possamos estudar a variável posição 

do eixo e os educandos percebam que a ortogonalidade é constante mesmo que o eixo mude 

de posição, pedimos que eles girem o eixo a fim de que ele torne-se horizontal. 

Após esta etapa, pedimos que eles meçam a distância entre os pontos originais e suas 

imagens A e A’, B e B’, C e C’ e considerando esta distância e a medida dos pontos à reta de 

reflexão explicitem onde está localizado o eixo. 

Em um segundo momento, solicitamos que os alunos localizem os eixos de simetria na 

tela do computador e na ficha de atividades, informando os procedimentos utilizados na 

localização (ver Ilustração 32). 
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Ilustração 32: Tela do 2º arquivo da Quinta Sessão 

 
Como respostas possíveis dos educandos, é provável que eles determinem 

corretamente a medida de 90º para o ângulo formado pelo eixo de simetria e o segmento que 

liga os pontos originais e suas imagens. 

Após executar as ações de arrastamento dos vértices e do eixo de simetria, 

disponibilizando horizontalmente, é possível que os alunos afirmem que: 

•  mesmo arrastando os pontos originais e colocando o eixo de simetria na posição 

horizontal, o ângulo formado pelo eixo e segmento que une os pontos originais e as 

imagens se mantém com a medida de 90º ou um ângulo reto; 

• os valores dos ângulos permanecem 90º. 

Relativamente ao cálculo da distância entre os pontos originais e suas imagens, 

expresso no 1° arquivo, temos a expectativa de que os educandos acertarão as medidas após 

acionar os comandos do programa. 

No tocante à questão em que pretendemos que os alunos percebam que o eixo de 

simetria é a mediatriz do segmento que une os pontos originais e suas imagens, esperamos 

que eles apresentem as seguintes respostas: 

• que o eixo fica exatamente na metade da distância entre os pontos originais e suas 

imagens; 

• que o eixo fica entre a distância dos pontos originais e suas imagens. 
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Apesar de os comandos não oferecerem dificuldades para serem acionados é possível 

que os alunos não consigam fazer a relação do eixo de simetria como mediatriz, não 

relacionando as atividades realizadas nas diversas questões desta sessão. 

Quanto aos procedimentos de localização do eixo de simetria, os alunos poderão: 

• considerar a distância entre os vértices dos triângulos, encontrar a metade da 

distância e traçar o eixo exatamente neste lugar; 

• por tentativas e aproximações, arrastar o eixo entre as figuras e, alternadamente, 

medir as distâncias; 

• marcar dois pontos quaisquer nos triângulos e nos arcos, acionar o comando 

Distância e Comprimento e localizar o eixo na metade destas distâncias. 
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4.9.6. SEXTA SESSÃO: CONSTRUÇÃO DOS CONTORNOS DO SINAL DE 

TRÂNSITO DÊ A PREFERÊNCIA E IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE 

DE CONGRUÊNCIA DOS ÂNGULOS DA BASE DO TRIÂNGULO 

ISÓSCELES COM USO DA SIMETRIA AXIAL  

 

Esta sessão tem como alvo a utilização da Simetria Axial como uma ferramenta para 

construção de figuras e para verificação da propriedade de congruência dos ângulos da base 

do triângulo isósceles. Visamos também que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos 

nas sessões anteriores sobre os comandos para obtenção de segmentos e retas para construção 

da figura simétrica. Nesta perspectiva, os alunos deverão construir os contornos do sinal de 

trânsito “Dê a Preferência” na tela do computador, arrastar os vértices de um triângulo 

isósceles e girar o eixo de simetria deste. 

Para tanto, os alunos mobilizarão os conceitos de reflexo de um ponto e de um 

segmento com o objetivo de construir a figura correspondente. Além disso, eles devem 

observar e concluir que os ângulos da base do triângulo isósceles se mantêm congruentes após 

as ações de arrastamento do ponto original (vértice), não incidente com o eixo de simetria, e 

do eixo de reflexão. Com estes objetivos, os alunos receberão o arquivo a seguir: 

 

Ilustração 33: Tela do 1º arquivo da Sexta Sessão 
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Em um primeiro momento a atividade propõe aos alunos que construam os contornos 

do sinal de trânsito e os pontos simétricos mediante o comando Simetria Axial. 

Posteriormente, eles deverão unir os pontos com auxílio do comando Segmento. 

 Na resolução desta questão serão envolvidas as variáveis posição do vertical do eixo 

de simetria para a construção dos contornos do sinal de trânsito e as posições vertical e 

inclinada do eixo de simetria, na identificação da propriedade de congruência. 

 Para identificar a propriedade acima mencionada, solicitaremos que eles determinem a 

medida dos ângulos da base de um dos triângulos do contorno do sinal de trânsito. Eles 

também serão solicitados a observar a medida dos ângulos, com o arrastamento do vértice 

(ponto original) e do eixo de simetria, depois. 

 Por fim, os alunos deverão inferir, primeiramente com a observação das medidas dos 

ângulos e depois sob as ações de arrastamento oferecidas pelo software, que existe a 

congruência dos ângulos da base de um triângulo isósceles. 

 Como comportamentos esperados na construção dos contornos do sinal de trânsito, os 

educandos poderão utilizar os seguintes procedimentos: 

• clicarem sobre ponto não incidente ao eixo e obter os pontos simétricos; 

• clicarem sobre o comando segmento e unirem os pontos originais, formando os 

triângulos; 

• em seguida, clicarem sobre o comando Simetria Axial e obterem os reflexos dos 

segmentos originais; 

• unirem o ponto original e o reflexo, formando a base. 

 É provável que os alunos utilizem o seguinte conjunto de procedimentos para 

construção do triângulo isósceles: 

• unam os pontos originais com um segmento, clicando no comando segmento; 
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• obtenham o segmento simétrico ao segmento original; 

Um outro bloco de procedimentos para construção dos contornos seria: 

• unir um par de pontos originais com um segmento (um não incidente ao eixo com 

outro localizado neste), obter seu simétrico e assim alternadamente, com os demais. 

Com objetivo de medir os ângulos, na segunda questão, é provável que os alunos 

encontrem corretamente as medidas e depois as descrevam como iguais, pois nas sessões 

anteriores este procedimento foi trabalhado. Desta feita, esperamos que esta habilidade tenha 

sido desenvolvida. 

As terceira e quarta questões também têm como objetivo a observação da congruência 

dos ângulos da base do triângulo, considerando-se as ações de arrastamento do vértice e do 

eixo, respectivamente. Como respostas para estas questões esperamos que os alunos 

descrevam que: 

• os ângulos mantêm as medidas; 

• as medidas dos ângulos variam à proporção em que o vértice e o eixo são arrastados, 

mas se mantêm as mesmas, quando consideramos os ângulos durante e após 

arrastamento. 

Fundamentados nestas ações, a nossa expectativa é que os educandos concluam que a 

característica importante dos ângulos da base do triângulo isósceles é a congruência. 
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CAPÍTULO 5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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CAPÍTULO 5 

 

No presente capítulo apresentaremos os resultados do pré e pós-teste. O primeiro 

visava o diagnóstico dos sujeitos da pesquisa e o segundo comparar a evolução do 

conhecimento dos alunos no papel. Conforme já expusemos na metodologia, esses 

instrumentos foram constituídos por oito questões, com um, dois ou três itens cada. As 

respostas a esses testes deveriam ser apresentadas através de desenhos, traçados de eixos de 

simetria, de pequenos textos e escolha das alternativas corretas.  

Para exposição dos resultados da pesquisa, recorreremos a tabelas que estão 

relacionadas a cada item das questões propostas, com os acertos, erros, questões não 

respondidas e propriedades de Simetria Axial que os alunos utilizaram.  

Conforme já exposto, o pré e pós-testes foram realizados por treze alunos da sexta 

série de uma escola pública que foram distribuídos em dois grupos, segundo sua freqüência às 

aulas: o grupo A, que compareceu a 100% das atividades, e o grupo B, cuja percentagem de 

assiduidade esteve entre 75% e 99%.  

 

5.1. RESULTADOS E ANÁLISE DO PRÉ E PÓS-TESTES 

 

 Na primeira questão os alunos deveriam desenhar a parte simétrica de uma figura que 

representava um logotipo constituído de um contorno curvo e dois retos. As variáveis em jogo 

eram os contornos retos e curvo, a posição vertical do eixo em relação ao papel, a posição 

inclinada dos segmentos e da curva relativamente ao eixo de simetria e as propriedades 

relativas à simetria axial discriminadas na Tabela 14. 

A tabela abaixo mostra o desempenho dos alunos no pré e pós-teste. Ela apresenta os 

acertos (A), erros (E), questões em branco (B), as imprecisões pequenas (IP) e imprecisões 
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grandes (IG ). Ao examinarmos os dados, observamos que os alunos no pré-teste respeitam 

menos as propriedades de eqüidistância e ortogonalidade enquanto que no pós-teste as 

dificuldades estão associadas às propriedades de congruência dos contornos curvos e retos em 

que houve um decréscimo do número de acertos o qual pode ser explicado porque alguns 

alunos não se obrigaram a desenhar os contornos com uma maior precisão. 

Tabela 14: Questão 1 do pré e pós-testes referente ao desempenho dos alunos na construção do logotipo 
com contornos retos e curvo 

 Pré-teste Pós-teste 

 Grupo A Grupo B Total Grupo A Grupo B Total 

Propriedades 
observadas 

A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B 

Eqüidistância - 5 2 1 - 2 2 1 - - 2 7 3 1 - 5 - 3 - - 4 1 - - - 9 1 3 - - 

Ponto de 
invariância 

7 - - 1 - 5 - - - - 12 - - 1 - 7 - - 1 - 5 - - - - 12 - - 1 - 

Ângulo de 
Incidência 

6 1 - - 1 5 - - - - 11 1 - - 1 8 - - - - 5 - - - - 13 - - - - 

Congruência 
do contorno 
curvo 

6 - - 2 - 4 - 1 - - 10 - 1 2 - 4 2 2 - - 4 - 1 - - 8 2 3 - - 

Formato 7 - - 1 - 5 - - - - 12 - - 1 - 8 - - - - 5 - - - - 13 - - - - 

Congruência 
do contorno 
reto 

4 3 - 1 - 4 1 - - - 8 4 - 1 - 4 4 - - - 3 2 - - - 7 6 - - - 

Ângulo 5 2 - - 1 5 - - - - 10 2 - - 1 8 - - - - 5 - - - - 13 - - - - 

Orientação da 
figura 

7 - - 1 5 - - - - - 12 - - 1 - 8 - - - - 5 - - - - 13 - - - - 

Pontos 
Ortogonais 

- 4 1 3 - 3 2 - - - 3 6 1 3 - 6 2 - - - 3 2 - - - 9 4 - - - 

 

A segunda questão tinha como objetivo a localização dos eixos de simetria entre 

figuras desconexas e as variáveis em jogo eram o eixo de reflexão, figura desconexa, posição 

do eixo em relação ao papel, posição dos segmentos da figura em relação ao eixo e as 

propriedades da reflexão (congruência da figura original e imagem, eqüidistância em relação 

ao eixo de reflexão, perpendicularidade entre o segmento que une os pontos originais e os 

reflexos e o eixo de simetria). No item a, os alunos deveriam traçar o eixo, na posição 

inclinada e no item b na posição vertical, em relação à folha de papel. 
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Ao observamos os resultados do pré-teste (ver Tabela 15), notamos que o número de 

erros e questões em branco no item a é muito elevado. No pós-teste, porém, há uma maior 

observância das propriedades requeridas com um aumento do número de acertos. Dentre as 

maiores dificuldades dos alunos, destacamos a preservação da propriedade de eqüidistância 

das figuras ao eixo de simetria. 

Acreditamos que a inobservância da propriedade de eqüidistância ocorreu devido ao 

fato de que os alunos tiveram dificuldades em manter a direção do eixo, não considerando a 

propriedade de perpendicularidade entre o segmento que une o ponto original e o reflexo, em 

conseqüência da posição inclinada dos segmentos que compõem a figura em relação ao eixo. 

Para manter a direção deste, seria necessário que eles encontrassem a metade da distância 

entre os vértices mais próximos ao eixo de simetria. Assim, percebemos que os alunos não 

pensaram nesta estratégia e simplesmente desenharam a reta no lugar que julgavam ser o 

“meio” das figuras. 

Tabela 15: Questão 2a referente à localização do eixo de simetria inclinado de figuras não conexas com 
contornos retos 

 Pré-teste Pós-teste 

 Grupo A Grupo B Total Grupo A Grupo B Total 

Propriedades 
observadas 

A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B 

Eqüidistância 2 - 1 2 3 - - 1 3 1 2 - 2 5 4 5 - 1 1 1 3 1 1 - - 8 1 2 1 1 
Ângulo 3 - - 2 3 - 1 - 3 1 3 1 - 5 4 6 - - 1 1 4 - 1 - - 10 - 1 1 1 

Pontos 
Ortogonais 

3 - - 2 3 - 1 - 3 1 3 1 - 5 4 6 - - 1 1 4 - 1 - - 10 - 1 1 1 

 

 Em relação ao item 2b, os dados mostram, como no item 2 a, dificuldades na 

preservação de todas as propriedades, no pré-teste, havendo uma melhora no pós-teste. O 

maior número de erros, no pós-teste, está concentrado na propriedade de eqüidistância (ver 

Tabela 16). 
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Tabela 16: Questão 2 b referente à localização do eixo de simetria de posição vertical 

 Pré-teste Pós-teste 

 Grupo A Grupo B Total Grupo A Grupo B Total 

 A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B 
Propriedades 
observadas 

3 - 1 1 3 - 1 - 3 1 3 1 1 4 4 4 - - 3 1 1 2 1 1 - 5 2 1 4 1 

Ângulo de 
Incidência 

3 - - 2 3 - 1 - 3 1 3 1 - 5 4 5 - 1 1 1 1 1 2 1 - 6 1 3 2 1 

Pontos 
ortogonais 

4 - - 1 3 - 1 - 3 1 4 1 - 4 4 5 - 1 1 1 1 1 2 1 - 6 1 3 2 1 

 

Na terceira questão os estudantes teriam que desenhar os eixos de simetria de figuras 

conexas, caso eles existissem, visando, assim observar a influência da variável figura conexa.  

No item 3 a, em que eles deveriam traçar os eixos de simetria do círculo, verificamos 

que o número de questões em branco é alto no pré-teste e os acertos provavelmente provêm 

da visualização da parte original do logotipo, na primeira questão. No pós-teste, o 

desempenho dos dois grupos melhora, sobretudo, o grupo B, conforme Tabela 17.  

Tabela 17: Questão 3a referente à localização do eixo de simetria no círculo 

 Pré-teste Pós-teste 
 Grupo A Grupo B Total Grupo A Grupo B Total 

 A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B 

Propriedades 
observadas 

5 - 1 1 2 - - - - 5 5 - - 1 7 6 - - - 2 4 - - 1 1 10 - - - 3 

Ângulo de 
Incidência 

5 - 1 1 2 - - - - 5 5 - - 1 7 6 - - - 2 4 - - 1 1 10 - - - 3 

Pontos 
ortogonais 

5 - 1 1 2 - - - - 5 5 - - 1 7 6 - - - 2 4 - - 1 1 10 - - - 3 

 

 Cabe ressaltar que a representação do centro do círculo pode ter facilitado o traçado do 

eixo de simetria pelos estudantes. Além disso, a visualização de parte do logotipo na questão 

1 pareceu influenciar as respostas dos alunos uma vez que notamos um predomínio de 

traçados de eixos verticais em detrimento de outras posições como a horizontal. 
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Tabela 18: Quantidade de eixos de simetria traçados no círculo no pré e pós-testes segundo suas posições 
 Pré-teste Pós-teste 

 Grupo A Grupo B Total Grupo A Grupo B Total 

 A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B 

Eixo vertical 5 - - 1 2 - - - - 5 5 - - 1 7 6 - - - 2 3 - - - 1 9 - - - 3 

Eixo 
Horizontal 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 

 
A inexistência do eixo de simetria foi tratada no item 3 b da terceira questão através do 

triângulo escaleno, onde tínhamos também o objetivo de estudar a variável figura conexa. 

No item 3 b do pré-teste, pudemos notar que uma aluna equivocou-se ao traçar um 

eixo no triângulo escaleno e uma outra fez traçados que não estão relacionados com a 

simetria. No pós-teste, estes mesmos erros persistem e uma outra aluna tenta representar o que 

para ela seria um eixo de simetria (ver Ilustração 34). Podemos observar que o número de 

erros no pós-teste é um pouco maior do que no pré-teste (ver Tabela 19). Entre os erros 

encontrados verificamos que os alunos utilizam como estratégia para traçar o eixo a divisão 

da figura em partes iguais ou não (ver Ilustração 34).  

Tabela 19: Questão 3 b relativa à identificação da inexistência do eixo de simetria no triângulo escaleno no 
pré e pós-testes. 

 Pré-teste Pós-teste 

 Grupo A Grupo B Total Grupo A Grupo B Total 

 A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B 

Propriedades 
observadas 

   1     1     2     1     2     3  
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                              S3                                                    S8                                                            S9  

Ilustração 34: Questão 3b relacionada ao traçado do eixo, que seria inexistente, pelos alunos S3, S8 e S9 no 
pós-teste 

No item 3c, os alunos teriam que traçar o eixo de simetria do trapézio. 

Como podemos observar na Tabela 20, o número de acertos se mantém, no grupo A, 

ao estabelecermos a comparação entre o pré e pós-testes, porém com referência ao grupo B, 

há uma evolução no desempenho dos estudantes. O mesmo número de acertos do grupo A, em 

ambos os testes diagnósticos, pode indicar, também nesta questão, que a variável localização 

dos eixos de simetria, em figuras conexas, não foi suficientemente explorada durante a 

seqüência didática.  

Tabela 20: Questão 3c relacionada à localização do eixo de simetria do trapézio 

 Pré-teste Pós-teste 

 Grupo A Grupo B Total Grupo A Grupo B Total 

Propriedades 
observadas 

A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B 

Eqüidistância 2 - - 1 5 - - - - 5 2 - - 1 10 2 - - - 2 4 - - - 6 5 - - - 8 

Ângulo de 
Incidência 

2 - - 1 5 - - - - 5 2 - - 1 10 2 - - - 2 4 - - - 6 5 - - - 8 

Pontos 
ortogonais 

2 - - 1 5 - - - - 5 2 - - 1 10 2 - - - 2 4 - - - 6 5 - - - 8 

 

Por outro lado, o acréscimo do número de acertos no grupo B pode estar relacionado 

ao logotipo da questão 1, que apresenta um eixo vertical, e à questão 3 a, relacionada ao 

círculo, havendo, por conseguinte, uma associação entre as estratégias utilizadas para 

responder a essas questões e o item 3c. 
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Ilustração 35: Questão 3 c relacionada à localização do eixo de simetria do trapézio pelo aluno S9 no pós-
teste 

 
A quarta questão tinha como objetivo que os alunos obtivessem o reflexo de figuras 

desconexas (item 4 a) e de figuras conexas (itens 4b e 4 c). Nesta questão, as variáveis em 

jogo eram as propriedades da reflexão (congruência da figura original e imagem, 

eqüidistância em relação ao eixo de reflexão, perpendicularidade entre o segmento que une o 

ponto original e reflexo e o eixo de simetria, incidência) para todos os itens; a disposição dos 

contornos retos da figura (perpendiculares, paralelos e inclinados), a disposição inclinada do 

eixo em relação à folha e figura não conexa (figuras separadas) para o item 4 a; a disposição 

dos contornos curvos da figura, a posição horizontal do eixo em relação à folha, figura conexa 

relacionadas ao item 4b e os contornos retos e curvos da figura, a posição inclinada do eixo 

em relação à folha, as posições perpendicular e inclinada dos contornos em relação ao eixo e 

figura conexa relativos ao item 4c. 

Como podemos observar através dos dados da Tabela 21, no item 4 a encontramos 

uma grande quantidade de erros e questões em branco no pré-teste. No pós-teste as questões 

em branco são eliminadas, mas a quantidade de erros ainda é alta embora ambos os grupos 

tenham um desempenho melhor em relação ao pré-teste. As propriedades de eqüidistância, 

congruência do contorno reto e ortogonalidade entre o eixo de simetria e o segmento que une 

o ponto original e o reflexo foram as propriedades que ofereceram mais dificuldades aos 

alunos e o formato da figura é a que eles mais observam. 
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Tabela 21: Questão 4a relacionada à obtenção do reflexo 
 Pré-teste Pós-teste 
 Grupo A Grupo B Total Grupo A Grupo B Total 

Propriedades 
observadas 

A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B 

Eqüidistância - - 1 4 3 - - - 2 3 - - 1 6 6 2 3 - 3 - - 2 - 3 - 2 5 - 6 - 

Ângulo de 
Incidência 

1 - - 4 3 1 - - 1 3 2 - - 5 6 5 - - 5 - 3 - - 2 - 8 - - 5 - 

Formato 3 1 - 1 3 1 1 - - 3 4 2 - 1 6 4 1 1 2 - 5 - - - - 9 1 1 2 - 

Congruência 
do contorno 

- 1 1 3 3 - - 1 1 3 - 1 2 4 6 1 3 1 3 - - 3 - 2 - 1 6 1 5 - 

Ângulo - - 1 4 3 1 - - 1 3 1 - 1 5 6 4 - 1 3 - 3 - - 2 - 7 - 1 5 - 

Orientação da 
figura 

1 - - 4 3 1 - - 1 3 2 - - 5 6 5 - - 3 - 3 - - 2 - 8 - - 5 - 

Pontos 
Ortogonais 

- - - 5 3 - - - 2 3 - - - 7 6 2 - 3 3 - 2 1 - 2 - 4 1 3 5 - 

 

Cabe ressaltar, todavia, que houve uma diminuição dos erros relacionados a outros 

tipos de isometrias como as translações, pois observamos que o número de reflexões totais e 

parciais (com erro de apenas um segmento, onde o aluno fez uma translação) aumenta em 

relação ao de translações totais. A posição dos segmentos inclinados parece ser um fator 

significativo que pode ter influenciado na adoção da translação de um dos segmentos (ver 

Ilustração 36) pelos alunos. 

 

Ilustração 36: Reflexão parcial produzida pelo aluno S8 no pós-teste 
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Tabela 22: Tipos de isometrias produzidas pelos alunos ao tentarem desenhar o reflexo no item  
4 a 

 Pré-teste Pós-teste 

 Grupo A Grupo B Total Grupo A Grupo B Total 

Translação total 3 1 4 2 2 4 
Reflexão Parcial 
(translação de um 
segmento) 

1 - 1 2 - 2 

Reflexão total 0 1 1 3 3 6 

 

Ao analisarmos os dados pertinentes ao item 4b, na Tabela 23, vemos que as 

dificuldades dos alunos, tanto no pré quanto no pós-teste são concernentes à preservação das 

propriedades de eqüidistância, congruência do contorno curvo e perpendicularidade entre o 

eixo e segmento que une o ponto original e o correspondente. Comparando o desempenho do 

grupo B, vemos que no pós-teste não há mais questões em branco é eliminado, entretanto a 

quantidade de acertos diminui no pós-teste quanto à congruência dos contornos da figura, o 

que pode ser atribuído à dificuldade de traçado da figura. A variável posição do eixo que 

estava disposto horizontalmente e intersectava a figura pode ter facilitado a evolução dos dois 

grupos. 

Tabela 23: Questão 4 b referente à construção da figura correspondente 

 Grupo A Grupo B Total Grupo A Grupo B Total 

Propriedades 
observadas 

A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B 

Eqüidistância 2 1 2 2 1 1 - 1 - 3 3 1 3 2 4 2 2 3 1 - 1 -
4 

4 - - 3 2 7 1 - 

Ângulo de 
Incidência 

5 - - 1 2 1 - 1 - 3 6 - 1 1 5 6 - 1 1 - 5 - - - - 11 - 1 1 - 

Congruência 
do contorno 

2 - 3 1 2 1 - 1 - 3 3 - 4 1 5 4 - 3 1 - - 1 4 - - 4 1 7 1 - 

Formato 5 - - - 3 2 - - - 3 7 - - - 6 8 - - - - 5 - - - - 13 - - - - 

Ângulo 3 - 2 1 2 1 1 - - 3 4 1 2 1 5 5 1 1 1 - 4 1 - - - 9 2 1 1 - 

Orientação da 
figura 

5 - - 1 2 2 - - - 3 7 - - 1 5 8 - - - - 5 - - - - 13 - - - - 

Pontos 
Ortogonais 

3 - 2 1 2 - 1 1 - 3 3 1 3 1 5 1 2 3 - 2 - 2 3 - - 1 4 6 - 2 

 

A partir dos dados fornecidos pela Tabela 24, notamos que houve um avanço dos 

alunos no que tange à observância das propriedades da simetria axial, quando comparamos o 
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pré e pós-teste, no item 4 c. As maiores dificuldades residem na preservação das propriedades 

de eqüidistância, congruência dos contornos retos e curvos e ortogonalidade. A variável 

contorno curvo da figura influiu na preservação das propriedades relacionadas anteriormente.  

 Embora o grau de complexidade do item 4 c fosse maior, comparativamente ao itens 4 

a e 4 b, por a figura ser constituída por contornos curvos e retos e o eixo de simetria estar 

disponibilizado na posição inclinada em relação à folha, encontramos melhores resultados nos 

desempenhos dos alunos dos grupos A e B provavelmente porque a figura tocava o eixo e os 

contornos retos a serem desenhados distavam mais proximamente do eixo de simetria, 

permitindo uma maior precisão dos traçados. 

Tabela 24: Questão 4 c relativa à construção da figura correspondente 

 Pré-teste Pós-teste 
 Grupo A Grupo B Total Grupo A Grupo B Total 

Propriedades 
observadas 

A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B 

Eqüidistância 2 1 2 2 1 - 2 1 - 2 2 3 3 2 3 3 1 - 4 - 3 1 1 - - 6 2 - 4 1 
Ponto de 
invariância 

5 - - 2 1 3 - - - 2 8 - - 2 3 7 - - 1 - 5 - - - - 12 - - 1 - 

Ângulo de 
Incidência 

3 2 - 2 1 2 - 1 - 2 5 2 1 2 3 7 - - 1 - 5 - - - - 12 - - 1 - 

Congruência 
do contorno 
curvo 

1 3 2 1 1 2 1 - - 2 3 4 2 1 3 3 2 - 3 - 4 - 1 - - 7 2 1 3 - 

Formato 5 - 1 1 1 3 - - - 2 8 - 1 1 3 5 1 1 1 - 5 - - - - 10 1 1 1 - 

Congruência 
do contorno 
reto 

3 2 - 2 1 2 1 - - 2 5 3 - 2 3 4 2 1 1 - 3 2 - - - 7 4 1 1 - 

Ângulo 4 - 1 2 1 2 1 - - 2 6 1 1 2 3 4 1 1 2 - 5 - - - - 9 1 1 2 - 

Orientação da 
figura 

6 - - 1 1 3 - - - 2 9 - - 1 3 8 - - - - 5 - - - - 13 - - - - 

Pontos 
Ortogonais 

3 1 1 2 1 2 - 1 - 2 5 1 2 2 3 2 2 1 3 - 3 1 - 1 - 5 3 1 4 - 

 

A quinta questão tinha igualmente como meta que os alunos construíssem o reflexo de 

uma figura dada. As variáveis a serem estudadas eram as propriedades (congruência da figura 

original e imagem, eqüidistância em relação ao eixo de simetria, perpendicularidade entre o 

segmento que une o ponto original e o reflexo e o eixo de simetria e incidência), os contornos 
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curvo e retos da figura, a disposição vertical do eixo de simetria em relação à folha de papel, 

figura conexa para itens a e b, a disposição perpendicular e inclinada dos segmentos em 

relação ao eixo, para o item a, a disposição perpendicular, paralela e inclinada dos segmentos 

em relação ao eixo, a intersecção da figura com o eixo que cortava a figura, para o item b. 

Com referência ao desempenho dos alunos no item  a, os dados mostram que os grupos 

A e B avançaram em relação ao pré-teste, devido ao acréscimo do número de acertos no pós-

teste relativamente ao pré-teste. No que diz respeito aos contornos retos, notamos dificuldades 

relacionadas à manutenção do ângulo de reflexão destes. As possíveis causas são a falta de 

congruência do segmento inclinado que toca o eixo e o traçado irregular da curva. Esta 

imprecisão ocasiona o deslocamento do segmento perpendicular ao eixo e adjacente à curva e 

a conseqüente falta de congruência do segmento mencionado. Apesar do contorno curvo 

apresentar mais dificuldade no traçado, observamos que os estudantes mantiveram as 

propriedades, provavelmente por a curva tocar o eixo e não distar muito dele. 

Por outro lado, a dificuldade em manter a congruência do contorno curvo favorece à 

inobservância da propriedade de eqüidistância e portanto um maior número de erros com 

relação a esta propriedade. 

 As propriedades de eqüidistância, de congruência do contorno reto e ortogonalidade 

entre o eixo e segmento que une os pontos simétricos são por conseguinte as que oferecem 

mais dificuldades aos estudantes. 
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Tabela 25: Questão 5a referente à construção do reflexo de figuras conexas 
 Pré-teste Pós-teste 

 Grupo A Grupo B Total Grupo A Grupo B Total 

Propriedades 
observadas 

A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B 

Eqüidistância 1 3 2 2 - 3 2 - - - 4 5 2 2 - 4 2 1 1 - 3 1 - 1 - 7 3 1 2 - 
Ponto de 
invariância 

7 - - 1 - 5 - - - - 12 - - 1 - 8 - - - - 5 - - - - 13 - - - - 

Ângulo de 
Incidência 

6 1 - 1 - 4 1 - - - 10 2 - 1 - 7 1 - - - 5 - - - - 12 1 - - - 

Congruência 
do contorno 
curvo 

2 3 2 1 - 4 1 - - - 6 4 2 1 - 6 - 2 - - 4 1 - - - 10 1 2 - - 

Formato 8 - - - - 5 - - - - 13 - - - - 8 - - - - 5 - - - - 13 - - - - 

Congruência 
do contorno 
reto 

1 5 1 1 - 3 2 - - - 4 7 1 1 - 5 2 1 - - 4 1 - - - 9 3 1 - - 

Ângulo 6 - 1 1 - 5 - - - - 11 - 1 1 - 7 1 - - - 5 - - - - 12 1 - - - 

Orientação da 
figura 

7 - - 1 - 5 - - - - 12 - - 1 - 8 - - - - 5 - - - - 13 - - - - 

Pontos 
Ortogonais 

3 3 1 1 - 3 2 - - - 6 5 1 1 - 4 3 1 - - 4 1 - - - 8 4 1 - - 

 

No item 5 b, os estudantes não alcançaram um bom desempenho de acordo com a 

Tabela 26. Acreditamos que o avanço não ocorreu porque este tipo de questão, cuja figura 

intersectava o eixo, cortando-o, não foi contemplado na seqüência didática. 

Os tipos de erros que surgiram foram a utilização de translação em vez da simetria 

axial, a construção da simétrica parcialmente, sem o simétrico dos segmentos que cortavam o 

eixo ou sem a observância da propriedade de incidência dos segmentos em relação ao eixo de 

simetria. 

                               

Ilustração 37: Questão 5b referente aos erros dos alunos S1, S7 e S10 na construção do reflexo de uma 
figura conexa que cortava o eixo no pré-teste 
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Tabela 26: Questão 5b referente à construção do reflexo da figura conexa 

 Pré-teste Pós-teste 

 Grupo A Grupo B Total Grupo A Grupo B Total 

Propriedades 
observadas 

A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B A IP IG E B 

Eqüidistância 1 - - 4 3 - 1 - - 4 1 1 - 4 7 - 1 - 4 3 - - - 1 4 - 1 - 5 7 
Ponto de 
invariância 

2 - - 3 3 1 - - - 4 3 - - 3 7 4 - - 1 3 - - - 1 4 4 - - 2 7 

Ângulo de 
Incidência 

2 - - 3 3 1 - - - 4 3 - - 3 7 4 - - 1 3 - - - 1 4 4 - - 2 7 

Congruência 
do contorno 
curvo 

2 - 1 2 3 1 - - - 4 3 - 1 2 7 2 - 2 1 3 - - 1 - 4 2 - 3 1 7 

Formato 3 - 1 1 3 1 - - - 4 4 - 1 1 7 4 - - 1 3 - 1 - - 4 4 1 - 1 7 

Congruência 
do contorno 
reto 

1 - 2 2 3 1 - - - 4 2 - 2 2 7 1 1 2 1 3 - - - 1 4 1 1 2 2 7 

Ângulo 3 - - 2 3 1 - - - 4 4 - - 2 7 4 - - 1 3 - - - 1 4 4 - - 2 7 

Orientação da 
figura 

3 - - 2 3 1 - - - 4 4 - - 2 7 4 - - 1 3 - - - 1 4 4 - - 2 7 

Pontos 
Ortogonais 

1 - 1 3 3 1 - - - 4 2 - 1 3 7 - 2 1 2 3 - 1 - - 4 - 3 1 2 7 

 

Na sexta questão, os alunos deveriam identificar o reflexo do ponto A (não 

pertencente ao eixo), referente ao item a, e do ponto F (localizado no eixo), concernente ao 

item b. 

Conforme dados da Tabela 27, o desempenho melhora no grupo A por ocasião da 

realização do pós-teste em relação ao pré-teste, no item a . No grupo B, o número de questões 

em branco diminui, mas não ocorre acréscimo no número de acertos. 

Tabela 27: Questão 6 relativa à identificação dos reflexo de pontos incidentes e não-incidentes ao eixo 

 Pré-teste Pós-teste 

Questão Grupo A Grupo B Total Grupo A Grupo B Total 

 A E B A E B A E B A E B A E B A E B 

6 a - 4 4 - - 5 - 4 9 3 3 2 - 2 3 3 5 5 

6 b 1 3 4 - - 5 1 3 9 - 6 2 - 2 3 - 8 5 
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Os avanços se dão, portanto, no item a em que o ponto não incidia sobre o eixo. No 

item b, os alunos não conseguiram identificar o reflexo do ponto fixo C, localizado no eixo, o 

que atribuímos à formulação não exitosa da questão, relacionada à propriedade de incidência, 

na seqüência didática. 

Na sétima questão os estudantes deveriam identificar se as retas desenhadas 

constituíam eixos de simetria, assinalando a resposta correta. Esta questão continha três itens: 

o item a apresentava um octógono irregular, o item b, uma lemniscata e o item c uma 

parábola. 

No item a percebemos que o número de acertos decresce, no grupo B, ao compararmos 

o pré e pós-teste, sinalizando que no primeiro as respostas foram aleatórias. Outra razão 

possível é que a figura é irregular e cortada por um eixo inclinado e não foi vivenciada na 

seqüência didática. No item b, com a lemniscata, os alunos de ambos os grupos avançaram 

quanto à identificação da reta de simetria, apesar de as figuras serem constituídas por 

contornos curvos. Como o eixo estava disponibilizado horizontalmente, isto provavelmente 

possibilitou uma melhor visualização aos estudantes. A posição vertical do eixo em relação à 

folha pode ter facilitado o avanço dos alunos no item c. Outra causa da evolução dos alunos 

foi o trabalho com a variável figura conexa. 

Tabela 28: Questão 7 referente à identificação de retas de simetria traçadas no hexágono, lemniscata e 
parábola 

 Pré-teste Pós-teste 

Questão Grupo A Grupo B Total Grupo A Grupo B Total 

 A E B A E B A E B A E B A E B A E B 

7 a 4 4 - 3 2 - 7 6 - 6 2 - 1 4 - 7 6 - 

7 b 4 4 - 2 2 1 6 6 1 5 3 - 3 2 - 8 5 - 

7 c 6 2 - - 4 1 6 6 1 6 2 - 2 3 - 8 5 - 
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Na oitava questão os alunos teriam que observar um par de triângulos escalenos, 

reconhecendo a existência ou não de simetria entre eles. Para isso, eles deveriam assinalar a 

resposta correta. 

 

Ilustração 38: Questão 8 relativa à identificação da inexistência de simetria em um par de triângulos 
escalenos apresentado 

 
Nesta questão conforme Tabela 29, percebemos um avanço bastante significativo do 

desempenho dos estudantes, o que provavelmente foi resultado das questões vivenciadas na 

seqüência didática que apresentavam figuras com reflexão axial. 

Tabela 29 : Questão 8 referente à identificação da inexistência de simetria em um par de triângulos 
escalenos apresentados 

 Pré-teste Pós-teste 

Questão Grupo A Grupo B Total Grupo A Grupo B Total 

 A E B A E B A E B A E B A E B A E B 

8 4 4 - 1 2 2 5 6 2 5 3 - 5 - - 10 3 - 

 

 Através da análise dos dados do pré e pós-teste, concluímos que no papel a variável 

contorno curvo da figuras oferece muitas dificuldades no traçado das figuras, levando à 

inobservância principalmente das propriedades de eqüidistância, congruência e 

ortogonalidade entre o eixo e o segmento que une os pontos simétricos. A dificuldade de 

traçado dos contornos retos ocorre no logotipo quando eles estão mais distantes do eixo e 

adjacentes à curva, por exemplo. Neste caso, os alunos erram principalmente quanto à 

observância das propriedades de congruência, eqüidistância e correspondência ortogonal. 
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No desenvolvimento da habilidade de construção do reflexo de uma figura conexa 

quando a figura intersecta o eixo, tocando-o, os estudantes conseguem determiná-lo, mesmo 

no pré-teste, sem que tivessem estudado o conteúdo. Todavia, quando as figuras são 

desconexas (formadas por figuras separadas) as dificuldades aumentam e na resolução das 

questões que envolvem esta variável percebemos que surgem outros tipos de isometrias como 

a translação, nas tentativas de construção dos reflexos. A variável intersecção da figura com o 

eixo, cortando-o, merece atenção especial pois se constitui em uma das mais difíceis para a 

compreensão do conceito de simetria axial. 
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5.2. ANÁLISE A POSTERIORI: PRIMEIRA SESSÃO  IDENTIFICAÇÃO DO 

REFLEXO DE UM PONTO E DA FIGURA ORIGINAL  PARTE 1 

 

 

 Nesta primeira questão pretendíamos que os alunos se familiarizassem quanto à 

utilização dos comandos do software Cabri para obtenção do reflexo do ponto original, dos 

mecanismos de arrastamento do ponto original e quanto ao uso dos termos ponto original, 

simétrico e eixo de simetria. Visávamos, ainda, levá-los a identificar as características dos 

pontos e figuras originais e seus reflexos, decorrentes da ação de arrastamento dos pontos e 

figuras originais. Além disso, esperávamos que eles visualizassem movimentos dos pontos e 

reconhecessem os pontos fixos, ou seja, aqueles cujas imagens são os próprios pontos. 

Através de uma categorização das respostas apresentadas na Tabela 30, constatamos 

que sete alunos, dos onze que compareceram, observaram o movimento simultâneo dos 

pontos original e do reflexo, confirmando a hipótese prevista na análise a priori de que à 

proporção em que os pontos afastam-se ou aproximam-se do eixo de simetria, os reflexos 

também realizam os mesmos movimentos. Dois alunos explicitaram o sentido da orientação 

dos pontos, afirmando que eles afastam-se através de movimentos contrários. 

Tabela 30: Relações entre o ponto original, eixo de simetria e reflexo  em conseqüência do arrastamento 
do ponto original 

RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO A GRUPO B 
 

TOTAL DE 
ALUNOS 

Quando arrastamos os pontos A e B para um lado, observamos que 
mais dois pontos vão o lado em que A e B não estão. Dois vão para 
um lado e dois vão para o outro. 

0 2 2 

Que os dois [ponto original e simétrico] movimentam-se igualmente. 4 1 5 
Pode-se observar que, quando movimenta o ponto original para 
qualquer canto, o eixo de simetria o acompanha junto. 

2 0 2 

Pode-se observar que, quando um ponto gira, o outro vai atrás dele. 1 0 1 
Quando movimentamos os pontos A e B, os pontos ao lado 
[simétricos] se movimentam. Os pontos A e B não se juntam aos 
pontos que estão ao lado. O ponto C não se movimenta. 

1 0 1 

Ausentes 0 2 2 
Total 8 5 13 
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Verificamos, além do mais, que dois alunos utilizaram equivocadamente o termo eixo 

de simetria em substituição a ponto simétrico. Diante desta dificuldade e pela falta de 

familiaridade suficiente com software, resolvemos representar o eixo de simetria na tela com 

uma cor diferente da apresentada pelos pontos originais e expressarmos tal procedimento nos 

enunciados das sessões seguintes. 

Ressaltamos, além disso, que apenas um dos alunos referiu-se ao ponto C, localizado 

no eixo de simetria e à inexistência de movimento deste ponto, o que parece demonstrar uma 

dificuldade dos estudantes em visualizarem o reflexo do ponto C, pois não o mencionaram em 

suas respostas. Esta dificuldade foi provocada pelo fato de que ao construirmos o ponto C no 

Cabri escolhemos o ponto pertencente ao eixo de simetria.  

Constatamos, de outra maneira, que um dos alunos ao afirmar que quando um ponto 

gira, o outro vai atrás dele, parece sustentar que o reflexo realiza os mesmos movimentos do 

ponto original, estando, portanto, em conformidade com a nossa hipótese descrita na análise a 

priori de que os pontos originais e reflexos afastam-se e aproximam-se do eixo com os 

mesmos movimentos.  

Na segunda questão objetivávamos a familiarização dos estudantes com o comando 

Giro, o qual possibilita o giro do eixo e a identificação da propriedade de invariância em 

conseqüência do arrastamento do ponto original e do giro do eixo de simetria. Para isso, foi 

solicitado que arrastassem o ponto original sobre a tela do computador e girassem o eixo de 

simetria, observando se existiria a possibilidade dos pontos original e do reflexo formarem um 

só ponto. Sete alunos responderam que o ponto original e o seu reflexo coincidiam ao girarem 

o eixo e outros dois, ao arrastarem o ponto original, confirmando as hipóteses previstas na 

análise a priori. Duas alunas não conseguiram observar a coincidência dos pontos com o giro 

ou com o arrastamento do ponto original na reta. 
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Tabela 31: Possibilidades dos pontos originais e dos reflexos coincidirem 
RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO A GRUPO B 

 
TOTAL DE 

ALUNOS 
Sim, porque isso acontece quando o eixo de simetria é 
girado, os pontos originais atingem os pontos 
simétricos. 

5 2 7 

Sim, quando eles se unem na reta. 1 1 2 
Quando giramos o eixo de simetria, os mesmos pontos 
que movimentamos, os pontos A e B, eles se 
movimentam também, estes pontos também 
acompanham o eixo de simetria. 

1 0 1 

Quando girei o eixo não formou um ponto só. 1 0 1 
Ausentes 0 2 2 

Total 8 5 13 

 

Na terceira questão, tínhamos como finalidade a identificação do reflexo do ponto C, 

localizado no eixo de simetria, mediante o acionamento do comando Simetria Axial. Entre as 

respostas encontradas (ver Tabela 32), quatro afirmaram que o reflexo encontrava-se no meio 

do eixo de simetria. Esta resposta deve-se, provavelmente, ao motivo pelo qual, com o clique 

sobre o ponto C, o reflexo não é percebido já que fica sobreposto ao ponto original assim 

como os alunos não visualizam um outro reflexo, não pertencente ao eixo, inferindo por 

conseguinte que este deva estar localizado em algum lugar do eixo de simetria. Três alunos 

mencionaram que o reflexo não foi encontrado ou não existia, confirmando uma das nossas 

hipóteses da análise a priori. Dois alunos, entre os onze que compareceram a esta sessão, 

fizeram alusão ao próprio C, mas não foi possível identificar se o aluno o compreende como 

um ponto fixo, o que parece demonstrar uma dificuldade dos estudantes em perceberem a 

propriedade de invariância segundo a qual em uma reflexão os pontos pertencentes ao eixo 

são fixos e os seus reflexos, são os próprios pontos. 

Tabela 32: Identificação do reflexo de um ponto localizado no eixo de simetria 
RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO A GRUPO B 

 
TOTAL 

DE 
ALUNOS 

É o que está no meio do eixo de simetria. 4 0 4 

O ponto C fica no eixo, ou seja, na reta. Os pontos originais, 
nós pegamos para o outro lado. Quando arrastamos os pontos 
originais, os pontos mudam, trocam de lugar . 

1 1 2 

Não. O ponto C, nós não encontramos ou não tem. 2 1 3 
Não responderam 1 1 2 

Ausentes 0 2 2 
Total 8 5 13 
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Percebemos pois que a questão que solicitava a movimentação dos pontos originais 

possibilitou a apreensão pelos estudantes não apenas das características decorrentes do 

arrastamento tais como o movimento interdependente dos reflexos, mas também de 

características matemáticas como o fato do ponto original e seu reflexo situarem-se em 

semiplanos opostos e que são pontos são distintos, ao citarem que “os pontos A e B não se 

juntam aos pontos que estão ao lado”. Os alunos, mediante o arrastamento do ponto original e 

o giro do eixo, conseguem perceber que o ponto original e o seu reflexo formam um só ponto. 

Entretanto, quando o ponto está localizado na reta de simetria sentem dificuldades na 

identificação do reflexo, afirmando que ele está na reta ou não existe resultado daquilo que 

visualizam e de como a questão lhes foi proposta. 
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5.3. ANÁLISE A POSTERIORI  PRIMEIRA SESSÃO: IDENTIFICAÇÃO DO 

REFLEXO DE UM PONTO E DA FIGURA ORIGINAL – SEGUNDA PARTE 

 

Nesta segunda etapa da primeira sessão, realizada em duas aulas, compareceram 

apenas nove alunos de um total de treze sujeitos da pesquisa. Dos nove alunos, seis 

constataram o movimento simultâneo entre figura original e o reflexo, estando em 

consonância com a nossa previsão, na análise a priori, de que estas são interdependentes, pois 

à medida que movimentavam a figura original, o reflexo (figura correspondente) também se 

movimentava (ver Tabela 33). Além da percepção dos movimentos interdependentes, 

percebemos que um aluno chegou à conclusão de que o reflexo tem o sentido de orientação 

invertido em relação à sua original e dois perceberam que elas estão localizadas em 

semiplanos diferentes.  

Ainda relativamente à identificação de elementos matemáticos, não observamos 

nenhuma menção ao eixo de simetria, quer como um recurso para se clicar e obter o reflexo, 

quer como um ente matemático do qual a figura original e o reflexo distam igualmente, como 

previmos na análise a priori.  

Tabela 33: Relações entre a figura original, o eixo de simetria e o reflexo 
RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO A GRUPO B 

 
TOTAL DE 
ALUNOS 

Ao movimentar a figura original e o eixo de simetria podem formar 
uma figura só. Uma figura mexe a outra. 

4 0 4 

Quando movimentamos a figura original, podemos observar que a 
figura simétrica uma vai atrás da outra; e elas quando vão para o lado 
direito, elas ficam viradas de costas e quando vai para o lado esquerdo 
ficam de frente. 

1 0 1 

Ao movimentarmos a figura original, a outra, que está sobre o eixo de 
simetria, movimenta-se ao mesmo tempo. 

1 1 2 

Quando clicamos mudam de lugar, a figura original fica no mesmo 
lugar [lado] e, a outra, no outro lado.  

2 0 2 

Ausentes 0 4 4 
Total 8 5 13 

 
Pressupomos ainda na análise a priori a menção dos alunos de que a figura original e o 

reflexo interceptariam-se quando tocassem o eixo de simetria. Entretanto, quatro estudantes 
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afirmaram que as figuras se sobrepuseram, possivelmente porque ao visualizarem os 

movimentos comprovaram que a figura original pode movimentar-se sobre o reflexo, fato, 

portanto, não esperado. Outro aspecto com o qual não contávamos foi o equívoco nas 

respostas de quatro alunos que usaram o termo eixo de simetria em vez do termo simétrico. 

 Pretendendo familiarizar os estudantes com os procedimentos de obtenção do reflexo, 

na quinta questão, sete dentre os noves alunos pesquisados nesta sessão tiveram bom 

desempenho. Isto mostra que  o software propicia uma rápida aprendizagem da manipulação 

dos seus comandos, embora os alunos não tivessem nenhuma familiaridade com a ferramenta. 

Verificamos, além do mais, que dois alunos não conseguiram expressar através de uma 

seqüência correta os procedimentos relativos ao acionamento do comando Simetria Axial. 

Tabela 34: Procedimentos para obtenção do reflexo da figura dada 

RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO A GRUPO B 
 

TOTAL DE 
ALUNOS 

1) Cliquei no comando Simetria Axial; 
2) Cliquei na figura original; 
3)Cliquei no Eixo de Simetria. 

6 1 7 

Cliquei no comando Ponteiro e depois no comando Simetria Axial 2 0 2 
Ausentes 0 4 4 

Total 8 5 13 

 
Na sexta questão tínhamos como alvo a percepção dos alunos sobre a orientação das 

reflexões. Estas são impróprias, ou seja, invertem o sentido da orientação, fazendo com o 

reflexo apresente-se invertido em relação à figura original. Nesta questão as respostas de 

quatro do total de nove alunos estavam de acordo com a nossa hipótese ao mencionarem que a 

posição do reflexo apresentava-se “deitada” ou “meio diagonal”.  

 Quatro alunos do Grupo A mencionaram a interdependência dos movimentos da figura 

original e do reflexo, resultado possivelmente da influência do arrastamento da figura 

original. 

Por outro lado, na resolução da questão vários questionamentos foram feitos pelos 

alunos acerca do significado de posição de uma figura. Por isso acreditamos que ela exige 

uma retomada do enunciado com a explicitação do conceito.  
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Tabela 35: Posição do reflexo 
RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO A GRUPO B TOTAL 

Deitada 2 0 2 
Meio diagonal 1 1 2 
Que quando uma se mexe, a outra mexe também. Existem duas: uma 
antes e outra depois do eixo de simetria. 

2 0 2 

A gente pode observar que quando a figura original se movimenta, a 
figura simétrica também se movimenta, sempre em direções iguais, 
mas nunca formam uma figura só. 

2 0 2 

Sim, quando mexe o eixo de simetria, atinge a figura original 1 0 1 
Ausentes 0 4 4 

Total 8 1 13 

 

 Concluímos nesta etapa da primeira sessão que os alunos relacionaram a figura 

original e o reflexo ao afirmarem que elas possuem movimentos interdependentes. As 

características matemáticas também são explicitadas por uma dupla, mencionando que as 

figuras relacionadas anteriormente estão localizadas em semiplanos diferentes e por outro 

aluno que observou a ocorrência da inversão de orientação do reflexo relativamente à figura 

original. Todavia, nesta sessão ainda não há nenhuma referência ao eixo de simetria quer 

como um ente matemático quer como um elemento pertencente ao conjunto de procedimentos 

para operacionalização do comando Simetria Axial. 
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5.4. ANÁLISE A POSTERIORI: SEGUNDA SESSÃO  CONSTRUÇÃO DO 

REFLEXO DE LOGOTIPOS  

 

Nesta sessão, tínhamos como objetivo que os alunos desenvolvessem a habilidade de 

construção do reflexo, mediante o comando Simetria Axial, comando este que é responsável 

pela obtenção dos reflexos de pontos, de curvas e segmentos e identificassem as 

características de uma figura com Simetria Axial. 

Para tanto, na primeira questão os alunos deveriam construir na tela do computador os 

reflexos relativos a dois logotipos. Cada logotipo teve uma parte supostamente apagada para 

que os alunos a completassem. No logotipo A, os alunos obtiveram o reflexo de: 

• quinze pequenos arcos; 

• doze pontos localizados nas extremidades destes; 

• três pontos não incidentes em uma nenhuma curva ou eixo.  

 Após a construção na tela do computador eles desenharam na folha de atividades a 

figura correspondente da figura visualizada. 

 Conforme dados da Tabela 36 verificamos que onze alunos desenharam no papel todos 

os quinze arcos, mantendo a forma da maioria deles. 

Tabela 36: Reflexos dos arcos desenhados no logotipo A 

 
GRUPO A GRUPO B 

Sujeitos 
 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

Arcos desenhados (de um total de 15) 15 15 15 15 15 17 16 15 15 15 15 15 15 
Quantidade de arcos em que a forma foi 
mantida 

14 11 15 15 13 17 16 15 14 15 15 15 15 

 
Entretanto, constatamos que houve dificuldade na conservação da propriedade de 

congruência, por se tratar de uma figura com contornos curvos e ser desenhada sem o auxílio 

de instrumentos, o que confirma uma das nossas hipóteses descritas na análise a priori. 

Verificamos além disso que dois alunos desenharam dezesseis e dezessete arcos cada um, fato 
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não esperado e que teve como causa, possivelmente, o pequeno tamanho e a quantidade de 

arcos, podendo estes fatores ter influenciado na visualização dos alunos. 

 Com referência ao desenho dos pontos do logotipo, somente quatro alunos localizaram 

todos os pontos extremidades das extremidades dos arcos e outros quatro estudantes 

representaram os pontos não incidentes em uma nenhuma curva ou eixo, conforme Tabela 37. 

Tabela 37: Reflexos dos pontos desenhados no papel em virtude da reflexão do logotipo A 

 GRUPO A GRUPO B 
Sujeitos S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

Pontos localizados nas extremidades dos arcos (de 
um total de 12) 

11 11 12 - 11 14 10 12 12 11 12 9 - 

Pontos não incidentes em uma nenhuma curva ou 
eixo (de um total de 3) 

- - - 3 1 1 3 - 3 3 - - 3 

 Quantidade de pontos desenhados nas 
extremidades dos arcos e que não eqüidistavam do 
eixo de simetria 

3 6 8 - - 10 3 - 3 - 4 6 - 

 

Em conseqüência da inobservância da propriedade de congruência dos arcos, os 

pontos desenhados em suas extremidades não ficaram eqüidistantes ao eixo de simetria sendo 

este tipo de erro o de maior ocorrência na representação destes pontos do logotipo, segundo 

Tabela 37. 

Por outro lado, a ausência de simetria dos pontos relacionados anteriormente pode ter 

sido ocasionada pela estratégia de desenho do aluno, materializada na iniciação dos arcos ao 

invés dos pontos. Verificamos também que um aluno cometeu erros na representação de 

alguns pontos que deveriam estar localizados nas extremidades dos arcos (ver Ilustração 39). 
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Ilustração 39: Representação da figura correspondente pelo aluno S8 

 
Outra hipótese confirmada foi o tipo de erro no qual dois alunos desenharam os arcos 

no papel, sem os pontos nas extremidades, provavelmente por serem menos visualizados 

perceptualmente ou por não terem obtido o reflexo na tela do computador. 

Para construção do reflexo relativo ao logotipo B, disposto em um eixo de simetria 

inclinado, através do acionamento do comando Simetria Axial, os alunos deveriam 

determinar:  

• dois segmentos pequenos com posição perpendicular em relação ao eixo; 

• dois segmentos pequenos, dispostos em posição inclinada relativamente ao eixo; 

• um segmento pequeno, paralelo com referência ao eixo; 

• dois segmentos grandes e inclinados em relação ao eixo; 

• três pontos localizados nas extremidades dos segmentos. 

Assim como procederam com o logotipo A, os alunos desenharam na folha de 

atividades o que visualizavam na tela do computador. Conforme mostra a Tabela 38 e se 

compararmos os resultados obtidos com os do logotipo A, observamos que os alunos tiveram 

um desempenho melhor, pois nove dos treze sujeitos pesquisados conseguiram conservar o 

comprimento dos segmentos desenhados, demonstrando que os traçados dos segmentos de 

reta oferecem menos dificuldades do que os das curvas. 
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Tabela 38: Reflexos dos segmentos desenhados no logotipo B 

  
GRUPO A 

 
GRUPO B 

Sujeitos S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

Segmentos desenhados (de um total de 7) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Quantidade de segmentos que manteve o 
comprimento  

3 5 7 7 7 7 7 4 7 7 4 7 7 

 
 

Entre as hipóteses previstas na análise a priori, foi confirmada a que descrevia que os 

alunos, não acertando totalmente a questão, desenhariam apenas os segmentos, 

desconsiderando os pontos localizados sobre os segmentos ou partes destes. Este tipo de erro 

foi cometido por cinco alunos que não conseguiram desenhá-los e um o fez parcialmente.  

Ao considerarmos as posições relativas do eixo de simetria e dos segmentos que o 

interceptam, verificamos que estas parecem não ter influenciado neste logotipo, sendo os 

erros cometidos possivelmente pela falta de precisão nos traçados, ocasionando a 

inobservância do ângulo de reflexão destes segmentos. Todavia, acreditamos que a variável 

figura conexa (uma só figura) contribuiu para o bom desempenho dos estudantes.  

Outro tipo de erro encontrado foi o traçado de um segmento, com um comprimento 

maior em relação ao seu original, que levou ao deslocamento do segmento paralelo ao eixo. 

Em virtude disso, este segmento paralelo foi desenhado por um estudante com a posição 

inclinada relativamente à reta de simetria (ver Ilustração 40). 

 
Ilustração 40: Figura correspondente do logotipo B desenhada pelo aluno S11 
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Na terceira questão tínhamos como meta que os alunos descrevessem os 

procedimentos utilizados para construir os reflexos dos logotipos A e B. Considerando suas 

descrições, verificamos que eles além de utilizarem as instruções apresentadas na folha de 

atividades como o clique sobre o comando Simetria Axial, sobre os arcos e pontos 

pertencentes a estes e sobre o eixo de simetria, explicitaram ações que foram previstas na 

análise a priori como o clique sobre o arco, a observação do original e a direção do simétrico, 

comparando-os. Este procedimento que foi mencionado por um dos alunos ao afirmar que, a 

cada clique, o reflexo “aparecia do mesmo jeito, no outro lado”. Outro estudante afirmou, na 

seqüência de procedimentos, que clicou “no comando Simetria Axial, no arco, no eixo e 

apareceu um arco do outro lado”, confirmando desta forma, a observação simultânea dos 

originais e seus simétricos e a importância deste procedimento para descobrir os demais arcos. 

 Quatro estudantes não conseguiram expressar totalmente todos os seus passos na 

construção dos logotipos, descrevendo apenas que clicaram sobre o comando Simetria Axial, 

sobre as curvas e depois sobre o eixo, embora possamos observar que eles desenharam na 

folha de atividades também os pontos pertencentes aos arcos.  

 Na análise a priori previmos que os estudantes no logotipo A iniciariam pelos pontos 

não pertencentes às curvas, pois estes poderiam chamar-lhes mais atenção. Todavia, nas ações 

descritas não encontramos alunos que explicitassem esta opção embora verifiquemos, pelo 

desenho, que esses pontos foram apresentados. Por outro lado, embora julgássemos mais 

difícil a iniciação dos cliques pelos pontos pertencentes aos arcos, um dos alunos optou por tal 

procedimento. 
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Tabela 39: Procedimentos para construção da figura correspondente relativa ao logotipo A 

RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO A GRUPO B TOTAL 
1) Clique sobre o comando Simetria Axial; 
2) Sobre curvas e pontos; 
3) Clique sobre o eixo de simetria; 
4) Cada vez que clica aparece do mesmo jeito no outro lado. 

1 - 1 

1) Clique no comando simetria axial; 
2) Clique nas curvas; 
3) Clique no eixo de simetria. 

2 1 3 

1) Iniciou pelos arcos e depois pelos pontos (não pertencentes aos 
arcos). 

1 1 2 

1) Iniciou pelos pontos; 
2) Clique no eixo de simetria 
3) Clique sobre os arcos; 
4) Clique sobre o eixo de simetria. 

4 1 5 

1) Clique no comando simetria axial; 
2) Clicou no ponto, mas deu errado; 
3) Clique no comando Simetria Axial; 
4) Clique no arco; 
5) Clique no eixo de simetria; 
6) Apareceu um arco do outro lado. 

- 1 1 

1) Clique no comando simetria axial; 
2) Iniciou os cliques pelos pontos dos arcos; 
3) Clicou sobre os arcos; 
4) Clicou sobre o eixo de simetria. 

- 1 1 

Total 8 5 13 
Alunos ausentes - - - 

 

 Conforme podemos observar na Tabela 40, para construção do logotipo B os 

procedimentos mais utilizados foram o clique sobre o comando Simetria Axial, depois sobre 

os segmentos de reta e em seguida sobre o eixo de simetria. Cinco alunos seguiram estes 

passos, expressando que clicaram apenas sobre os segmentos, mas não incluíram os pontos 

originais localizados em suas extremidades. 

 A inicialização dos cliques pelos segmentos maiores, mais perceptíveis visualmente, 

ação utilizada por dois alunos, um de cada grupo, confirmou uma das nossas hipóteses 

descritas na análise a priori, embora tenhamos encontrado também um aluno que optou por 

iniciar pelos pontos e depois pelos segmentos, não obstante estes serem mais perceptíveis sob 

o aspecto da visualização. 

 Quanto aos erros cometidos, dois estudantes confundiram-se ao expressarem os 

procedimentos, afirmando que manipularam os comandos do computador e instrumentos do 
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desenho como a régua. Outros três referiram-se às curvas do logotipo A ao invés dos 

segmentos, pertencentes ao logotipo B, possivelmente pela influência da questão anterior. 

Tabela 40: Procedimentos de construção da figura correspondente relativa ao logotipo B 
RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO 

A 
GRUPO B TOTAL 

1) Clique sobre o comando Simetria Axial; 
2) Clique sobre cada traço; 
3) Clique sobre o eixo de simetria. 

5 - 5 

1) Iniciou pelos traços maiores e depois pelos menores. 1 1 2 
1) Clicou sobre o comando simetria axial; 
2) Com a régua, iniciou o desenho (explicitou, unindo, os 

procedimentos de construção no computador e os do desenho); 
- 3 3 

1) Iniciou pelo clique dos pontos; 
2) Clicou nos segmentos. 

- 1 1 

Não se expressou corretamente, mencionando arcos ao invés de 
segmentos. 

1 - 1 

1) Clicou em Simetria Axial; 
2) Depois na reta; 
3) Clicou no ponto e depois no arco. 

1 - 1 

Total 8 5 13 
Alunos ausentes - - - 

 
 Com referência às concepções dos alunos sobre o eixo de simetria (ver Tabela 41), 

encontramos aspectos matemáticos nos quais seis alunos afirmaram que a reta de simetria está 

localizada no meio da figura e que separa as metades do logotipo. Estas respostas estão em 

conformidade com nossas hipóteses da análise a priori pressupondo respostas de que o eixo 

divide a figura em duas partes congruentes. Dentro deste contexto observamos a resposta de 

um aluno descrevendo que o eixo é um elemento basilar para “o meio da figura”, destacando 

assim a reta como um aspecto fundamental para que a figura obtenha a propriedade de ser 

simétrica. 

No entanto, além dos aspectos matemáticos, cinco alunos mencionaram somente 

aspectos informáticos, concebendo o eixo de simetria como um dos procedimentos para 

obtenção do reflexo, mostrando desta forma que o software exerceu influência sobre as 

conclusões deles. Aliada a isto, encontramos a solução de um aluno concluindo que o eixo é 

uma reta que muda de posição, resultado das instruções das atividades que solicitavam o giro 

do eixo. 
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Tabela 41: Caracterização do eixo de simetria 

RESPOSTAS DOS ALUNOS 
GRUPO 

A 
GRUPO 

B TOTAL 

Reta verde que está no meio da figura 2 - 2 
Não acertou 1 - 1 
Separar as metades do logotipo 2 1 3 
Reta que muda de posição - 1 1 
Forma a base, o meio da figura para que o desenho fique completo - 1 1 
Clicando no ponto e depois nele, vai formando o outro lado da figura 3 2 5 

Total 8 5 13 
Alunos ausentes - - - 

 

A quinta questão tinha como meta que os alunos comparassem o reflexo com a figura 

original, caracterizando-o. 

Entre as hipóteses descritas na análise a priori, destacamos respostas dos alunos de 

como a figura correspondente possui o mesmo tamanho, contorno e sentido invertido, quando 

se considera a figura desenhada. Assim, três respostas tiveram afinidade com as hipóteses 

mencionadas, a partir das quais podemos inferir que utilização dos comandos do programa foi 

adequada (ver Tabela 42 ). Porém, é importante ressaltar que a resposta do aluno do grupo B, 

o qual afirmou que “essa parte pode ser obtida por causa do ponto que está localizado entre o 

desenho do arco e da linha verde [eixo de simetria] que facilitou nosso trabalho”, demonstra 

que a manipulação do software pode influenciar na visualização. Porém, outro aluno relatou 

que o reflexo possuía um lado menor do que outro, talvez pela quantidade de arcos 

envolvidos. 

 No desempenho dos alunos vemos ainda que a dificuldade na leitura e interpretação 

dos enunciados pode conduzir a respostas errôneas como aconteceu com dois alunos. 
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Tabela 42: Características do reflexo 
RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO 

A 
GRUPO 

B 
TOTAL 

Possui segmentos após uma reta, depois outro segmento igualmente 
parecido. 

1 - 1 

Não se expressou corretamente 1 - 1 
Muito parecida com a outra 2 1 3 
Possui mesmo tamanho e formato da figura original 2 - 2 
É formada pela outra metade da figura 1 - 1 
Iguais 1 - 1 
Comparou logotipo A com o logotipoB - 2 2 
Possui um lado menor do que outro, são um pouco diferentes. - 1 1 
Essa parte pode ser obtida por causa do ponto que está localizado 
entre o desenho do arco e da linha verde [eixo de simetria] que 
facilitou nosso trabalho 

- 1 1 

Total 8 5 13 
Alunos ausentes - - - 

 

Podemos concluir através da análise dos dados que as metas previstas pela 

pesquisadora foram alcançadas. Isto pode ser evidenciado, por exemplo, pela ação de 

completar os logotipos na tela do computador na qual havíamos previsto na análise a priori 

que os alunos poderiam obter apenas alguns arcos no logotipo A ou segmentos relativos ao 

reflexo no logotipo B e os alunos o completaram totalmente, o que foi possível devido à 

facilidade de manipulação dos comandos do software. 

Por outro lado, encontramos algumas ações não previstas na análise a priori como a 

estratégia de inicialização do traçado pelos arcos ao invés dos pontos no papel. Também não 

previmos dificuldades relacionadas à falta de explicitação de alguns dos procedimentos para 

obtenção das figuras correspondentes e à interpretação inadequada dos enunciados, que levou 

uma parte dos estudantes a errar algumas questões, conforme pudemos observar em suas 

respostas. 

Possivelmente a atividade necessita de um redirecionamento no tocante à retirada de 

alguns arcos e pontos existentes em suas extremidades devido à grande quantidade destes. 
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5.5. ANÁLISE A POSTERIORI: TERCEIRA SESSÃO  IDENTIFICAÇÃO DA 

PROPRIEDADE DE EQÜIDISTÂNCIA DA FIGURA ORIGINAL E DO 

REFLEXO EM RELAÇÃO AO EIXO DE SIMETRIA  

 

Esta sessão tinha como objetivos que os alunos identificassem as propriedades de 

eqüidistância entre a figura original e o eixo e entre este e o reflexo e de congruência dos 

lados da figura original e do seu reflexo. Quanto aos comandos dos software, tínhamos como 

meta que eles desenvolvessem as habilidades de arrastamento de uma figura e de giro do eixo, 

através dos comando Ponteiro e Giro, respectivamente. 

Na primeira e segunda questões, os alunos determinaram a distância entre a figura 

original e o eixo de simetria e entre este e reflexo, através do acionamento do comando 

Comprimento e Distância. Para resolverem estas questões, eles deveriam executar antes as 

seguintes ações: 

• obter o reflexo (figura correspondente) da figura original (trapézio), utilizando o 

comando Simetria Axial; 

• obter o reflexo de um ponto móvel localizado sobre a figura original. Este foi 

pensado com a finalidade de que os alunos considerassem um ponto qualquer da 

figura original e do reflexo e encontrassem as distâncias solicitadas, aproveitando, 

para isso, o dinamismo do software; 

• movimentar o ponto original e observar o seu reflexo, utilizando o comando 

Ponteiro. 
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Tabela 43: Distância entre a figura original e entre o reflexo ao eixo de simetria 

RESPOSTAS DOS ALUNOS 
GRUPO 

A 

GRUPO 
B 
 

TOTAL 

Mesma distância entre figura original e eixo de simetria e entre 
este e a figura simétrica. 

8 5 13 

Total de alunos 8 5 13 
Ausentes - - - 

 

 Conforme podemos observar na Tabela 43, todos os alunos da nossa amostra tiveram 

um bom desempenho na primeira e segunda questões segundo previsão das hipóteses da 

análise a priori. Isto mostra portanto, a facilidade de manipulação do software. A posição 

inclinada do eixo parece não ter interferido nas respostas, pois a invariância da distância dos 

pontos da figura original até o seu reflexo foi observada. 

A terceira questão tinha como meta a descrição de todos procedimentos utilizados 

pelos alunos para sobreposição do reflexo a uma figura previamente desenhada à direita do 

eixo de simetria. A questão apresentava além do mais instruções para acionamento dos 

comandos de arrastamento da figura original. Utilizando estas instruções, cinco alunos, três do 

grupo A e dois do grupo B, responderam corretamente. Contudo, esperávamos um melhor 

desempenho dos outros alunos. O principal fator para que tal acontecesse parece ter sido a 

apresentação de todas as instruções conjuntamente (obtenção do reflexo da figura original e 

do ponto móvel, movimentação do ponto original e observação do seu reflexo, medição das 

distâncias, arrastamento da figura original, sobreposição do reflexo à figura dada) o que levou 

seis estudantes a focarem os procedimentos anteriores à sobreposição. 
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Tabela 44: Procedimentos de sobreposição do reflexo à figura previamente desenhada 

RESPOSTAS DOS ALUNOS 
GRUPO 

A 
GRUPO 

B 
TOTAL 

1. Cliquei no comando Ponteiro; 
2. Arrastei a figura original que acompanha a simétrica [realiza os 

mesmos movimentos]; 
3. Coloquei [a simétrica] sobre a figura dada no computador. 

3 2 5 

1. Cliquei no comando Simetria Axial; 
2. Depois sobre a figura original e no eixo de simetria; 
3. Depois outra vez no Comando Simetria Axial; 
4. Depois sobre o ponto vermelho da figura original, fazendo com 

que a figura pronta ficasse junta no meio do eixo simétrico. 

1 1 2 

1. Primeiro, clicamos no comando Simetria Axial; 
2. Depois sobre a figura original; 
3. Depois clicamos novamente no comando Simetria Axial; 
4. Depois sobre a figura simétrica. 

2 - 2 

1. Cliquei em Simetria Axial; 
2. Depois no ponto e no eixo; 
3. Cliquei no [Comando] Ponteiro e mexi o ponto [ponto móvel 

sobre a figura original]; fiquei mexendo; 
4. Cliquei em [comando] Comprimento e Distância. 

1 - 1 

1. Cliquei no comando Simetria Axial; 
2. [Cliquei] na figura original; 
3. Novamente no comando Simetria, no ponto vermelho e na reta; 
4. Cliquei no comando Ponteiro; fui medir a distância; 
5. [Cliquei] no ponto vermelho. 

1 - 1 

Coloquei a figura simétrica em cima do desenho. - 1 1 
Pensei que era para colocar a figura original para a direita, mas não 
era; era para colocar a figura simétrica sobre a figura que estava 
desenhada. 

- 1 1 

Total 8 5 13 
Ausentes - - - 

 

Depois de determinarem as distâncias entre a figura original e do reflexo ao eixo de 

simetria que estava disposto na posição inclinada, os estudantes deveriam fazer o mesmo com 

a quarta e quinta questões, tendo porém que girar antes o eixo, acionando o comando Giro, 

disponibilizando-o na posição vertical e girando o eixo. Nesta questão a variável em jogo era 

a posição do eixo de simetria. 

 Segundo dados da Tabela 45, onze alunos, dos treze da amostra, acertaram as 

questões. 
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Tabela 45: Distância da figura original e do reflexo ao eixo após seu arrastamento 

RESPOSTAS DOS 
ALUNOS GRUPO A 

GRUPO B 
 TOTAL 

Mesma distância entre 
figura original e eixo de 
simetria e entre este e a 
figura simétrica. 

7 4 11 

Distâncias diferentes 1 1 2 
Total de alunos 8 5 13 

Ausentes - - - 

 
 Na sexta questão os alunos deveriam explicitar a propriedade de eqüidistância 

explorada nas questões anteriores, escrevendo suas conclusões. Em suas respostas, três alunos 

do grupo A e quatro do grupo B identificaram a propriedade referida anteriormente e outros 

quatro acrescentaram a esta resposta a variação das distâncias, decorrente do giro. Notamos, 

desta maneira, que este aspecto sinaliza que estes estudantes parecem ter sido influenciados 

pelo Modo Arrastar do Cabri. No entanto, é importante salientar que o enunciado da questão, 

ao solicitar que escrevessem suas conclusões acerca das distâncias, pode tê-los conduzido a 

também consideraram o momento do arrastamento.  

 A Tabela 46 mostra que entre as respostas de alunos do grupo A um relatou apenas a 

variação das medidas no momento em que as visualizava e outro mencionou a variação e não 

chegou a identificar da propriedade de eqüidistância. 

Tabela 46: Conclusões acerca das distâncias entre a figura original e do reflexo ao eixo de simetria. 

RESPOSTAS DOS ALUNOS 
GRUPO 

A 
GRUPO 

B TOTAL 

Cliquei no comando Giro e girei. O valor sempre ia mudando. Após, coloquei 
na posição vertical e achei um valor que é igual a outra figura. 

2 - 2 

Quando clicamos no comando Giro e depois no eixo de simetria, mudam todos 
os números das figuras simétricas, passando uma para a outra. Nós giramos, 
giramos, até ficar as medidas iguais. 

1 1 2 

É a mesma a distância entre a figura simétrica e o eixo de simetria. 3 4 7 
Quando a pessoa gira a figura original e o eixo de simetria, os valores vão 
diminuindo e aumentando. Após, coloquei na posição vertical e achei outro 
valor. 

1 - 1 

Pode-se observar que no comando giro as respostas mudam. 1 - 1 
Total de alunos 8 5 13 

Ausentes - - - 
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 A sétima questão solicitava aos alunos a aferição dos lados da figura original e do 

reflexo e a comparação de suas medidas para identificação dos segmentos original e dos 

reflexos correspondentes. Vemos na Tabela 47 que somente um aluno não respondeu 

corretamente, não estabelecendo a correspondência entre as medidas dos lados. 

 

Tabela 47: Relações entre as medidas dos lados das figuras original e do reflexo 

RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO A GRUPO B TOTAL  
Respondeu corretamente 
AB = GH 
BC = FG 
CD = FE 
AD = EH 

7 5 12 

Não respondeu corretamente 
AB = EH 
BC = FG 
CD = FE 
AD = HG 

1 - 1 

Total de alunos 8 5 13 
Ausentes - - - 

 

 Após determinarem as medidas dos lados da figura original e do reflexo, os 

estudantes, na oitava questão, escreveriam suas conclusões identificando que as medidas dos 

lados são preservadas nas transformações isométricas. 

 Podemos observar então na Tabela 48 que sete alunos dos grupos A e B chegaram às 

conclusões esperadas. Entretanto, como ocorreu com a propriedade de eqüidistância, seis 

estudantes voltaram a mencionar a variação simultânea dos valores durante o arrastamento, 

fato não previsto nas hipóteses da análise a priori. 
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Tabela 48: Relações entre as medidas dos lados das figuras original e do reflexo correspondente após o 
arrastamento do vértice original 

RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO A GRUPO B 
 

TOTAL DE 
ALUNOS 

Quando mexo o vértice, vai 
mudando o valor. 

3 2 5 

As figuras original e simétrica têm 
a mesma medida porque os lados 
são iguais. 

4 3 7 

Pode-se observar que, arrastando a 
figura original lentamente, muda a 
medida; e a figura simétrica vai 
mudando também 

1 - 1 

Total de alunos 8 5 13 
Ausentes - - - 

 

 Propomos na nona questão a identificação das condições para que a figura apresentada 

fosse o reflexo da figura original. Em outras palavras, que a figura original fosse resultado da 

reflexão em relação ao eixo de simetria dado, considerando-se as observações e comparações 

realizadas nas questões anteriores.  

Na análise a priori, supúnhamos que os alunos iriam inferir que o reflexo possuiria as 

mesmas medidas dos lados da figura original e que estas figuras seriam eqüidistantes ao eixo 

de simetria. Segundo a tabela abaixo, quatro alunos do grupo A e dois do grupo B 

responderam de acordo com as nossas hipóteses. Dois sujeitos atenderam apenas a uma das 

condições solicitadas. 

Tabela 49: Condições para que uma figura seja obtida pela reflexão em torno de uma reta 

RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO 
A 

GRUPO 

B 

TOTAL 

È necessária a criação de outra figura com as 
mesmas medidas de lados da figura original. 1 1 2 

È necessário que as figuras tenham o mesmo 
comprimento dos lados e a mesma distância ao 
eixo de simetria. 

4 2 6 

È preciso juntar as duas figuras, a desenhada e a 
outra [simétrica] para formarem a figura simétrica. 

- 2 2 

Não responderam 3 - 3 
Total de alunos 8 5 13 

Ausentes - - - 
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 Diante dos resultados do desempenho dos alunos observamos que esta sessão 

contribuiu para que os alunos reconhecessem as propriedades de eqüidistância e congruência 

da figura original e do seu reflexo. 

 No tocante à manipulação do software, podemos observar que os estudantes não 

tiveram dificuldades em determinar as distâncias na primeira e segunda questões. Entretanto, 

na execução dos procedimentos seguintes, por estarem aglutinados em um só bloco, foi 

necessária a intervenção da professora na leitura e explicação das ações e mesmo assim os 

alunos não conseguiram chegar ao objetivo proposto na questão. 

Além disso, aos analisarmos as respostas dos alunos, após o giro do eixo, a fim de que 

eles determinassem a distância entre a figura original e a imagem e o eixo de simetria, 

observamos que elas podem ser classificadas em três blocos: 

• as que estão relacionadas a aspectos meramente matemáticos (as distâncias da figura 

original e do reflexo ao eixo de simetria são as mesmas); 

• as pertinentes apenas às características peculiares do Cabri (no comando giro, as 

respostas mudam); 

• e àquelas que incluem os dois aspectos citados anteriormente. 

Verificamos além disso que ao determinarem as medidas dos lados simétricos 

correspondentes predominam, tal como na eqüidistância, somente as respostas relacionadas às 

medidas. Todavia, os alunos ao acionarem o arrastamento do vértice original colocam em 

evidência a variação dos valores medidas, à medida que o vértice é arrastado e também a 

propriedade de congruência.  

Portanto, os alunos que mencionaram apenas a variação das medidas não identificaram 

as propriedades requeridas, fazendo-se necessário um redimensionamento da atividade.  

Na identificação das condições para que duas figuras sejam simétricas, considerando-

se as propriedades analisadas nas questões anteriores, encontramos a maior dificuldade desta 
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sessão, uma vez que cinco estudantes, do grupo dos treze pesquisados não conseguiram 

explicitá-las. 
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5.6. ANÁLISE A POSTERIORI: QUARTA SESSÃO – IDENTIFICAÇÃO DA 

PROPRIEDADE DE CONGRUÊNCIA DOS ÂNGULOS E DE FIGURAS 

OBTIDAS POR REFLEXÃO EM TORNO DE UMA RETA  

 

 Nesta sessão tínhamos como objetivos que os alunos identificassem a propriedade de 

congruência dos ângulos de figuras obtidas por reflexão em torno de uma reta. E utilizando os 

conhecimentos das sessões anteriores e os desta que envolvem a propriedade de eqüidistância 

e congruência reconhecessem que se uma figura foi obtida por meio da reflexão em torno de 

uma reta, é o reflexo da figura original. Quanto aos comandos do software pretendíamos que 

os estudantes desenvolvessem a habilidade de aferição dos ângulos com o uso do comando 

Ângulo do Cabri. 

A primeira questão tinha como meta que os alunos aferissem os ângulos da figura 

original e do reflexo correspondente. Pelos dados da Tabela 50, notamos que onze estudantes 

acertaram a questão e dois cometeram erros, possivelmente porque preencheram a tabela 

fazendo corresponder as medidas segundo a apresentação do enunciado na ficha de atividades. 

Todavia, ao responder a questão seguinte acertaram, observando mais detidamente a tela do 

computador. Outra hipótese é que eles tentaram fazer a correspondência como se fosse uma 

translação.  

 

Tabela 50: Valores dos ângulos correspondentes da figura original e do reflexo 

RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO A GRUPO B TOTAL  
CORRETAS: 
Â = Ê = 52.2° 
D = F = 90° 
C = G = 86. 7° 
B = H = 131. 1° 

6 5 11 

A = E = 52.2° 
B = F = 131.2 
C = G = 90° 
D = H = 86.7 

2 - 2 

Não responderam - - - 
Total de alunos 8 5 13 

Ausentes - - - 
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 Fundamentados nas respostas da primeira questão, os alunos teriam como objetivo na 

segunda questão que comparar os ângulos da figura original e do seu reflexo, observando a 

invariância do ângulo perante a reflexão. Segundo a Tabela 51, apenas dois estudantes não 

atingiram a meta proposta para a questão. 

Tabela 51: Comparação dos ângulos correspondentes da figura original e do reflexo 

RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO A GRUPO B TOTAL  
CORRETAS: 
Â = Ê = 52.2° 
D = F = 90° 
C = G = 86. 7° 
B = H = 131. 1° 

6 5 11 

A = E = 52.2° 
B = F = 131.2 
C = G = 90° 
D = H = 86.7 

2 - 2 

Não responderam - - - 
Total de alunos 8 5 13 

Ausentes - - - 
 

Na terceira questão tínhamos como finalidade que os alunos, após arrastamento dos 

vértices da figura original, comparassem os ângulos da figura original e do reflexo 

identificando a propriedade de congruência. 

 A Tabela 52 mostra que cinco alunos estabeleceram a comparação entre os ângulos, 

chegando à conclusão de que eles são congruentes. 
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Tabela 52: Comparação dos ângulos da figura original e do reflexo correspondente após arrastamento dos 
vértices da figura original 

RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO 
A 

GRUPO 
B 

TOTAL  

Quando arrasto o vértice, o valor muda; quando a figura original mexe [é 
arrastada] a simétrica mexe também. 2 1 3 

Eles são diferentes. Os ângulos originais são o A, B, C, D de um lado, e os 
outros ângulos de cor vermelha [simétricos correspondentes] são E, F, G, H. 1 1 2 

Eles têm a mesma medida. 4 1 5 

Podemos afirmar que quando arrastamos o vértice o valor muda e quando 
arrastamos a figura original fica com o mesmo valor da figura simétrica. 1 - 1 

Quando a figura é arrastada, os dois lados mudam e também os números 
aumentam e abaixam. 

- 1 1 

Quando arrastamos os vértices da figura original, os vértices da figura 
simétrica também se arrastam e mudam os ângulos das duas figuras 

- 1 1 

Não responderam - - - 
Total de alunos 8 5 13 

Ausentes - - - 
 

  Outros cinco estudantes, de ambos os grupos, entretanto, concentraram-se na 

observação e comparação dos ângulos no momento do arrastamento, constatando a variação 

dos valores à proporção que os vértices da figura original eram movimentados. Isto pode ter 

acontecido devido a ausência de uma explicitação no enunciado do problema de uma ação que 

indicasse a comparação dos ângulos, após o término do arrastamento dos pontos do trapézio 

original.  

 Outro aluno inclui os dois aspectos citados anteriormente, ou seja, além de mencionar 

a variação dos valores quando o comando ponteiro, responsável pelo arrastamento é acionado, 

observa a conservação das medidas dos ângulos. 

 Duas outras alunas, por não compreenderem a pergunta, referiram-se apenas às 

representações dos ângulos, não chegando, portanto, a acertar a questão. 

 Na quarta questão, a finalidade era que os alunos girassem o eixo de simetria, 

comparassem os ângulos das figuras original e simétrica e os observassem após o movimento 

do eixo de simetria. 

 Através da Tabela 53, verificamos que oito alunos utilizando-se dos conhecimentos 

das sessões anteriores, expressaram as características da figura original e do reflexo e apenas 
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três alunos observaram a congruência dos ângulos. Com relação à afirmação de dois alunos de 

que “os ângulos ficaram na posição” não foi possível inferir se eles observaram a propriedade 

requerida. Desta forma, acreditamos que os alunos ficaram muito mais absorvidos com o 

movimento da reta de simetria e da figura original e do reflexo correspondente. 

 

Tabela 53: Comparação dos ângulos da figura original e da imagem após giro do eixo de simetria 
RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO 

A 
GRUPO 

B 
TOTAL 

Quando girei o eixo de simetria, as figuras original e a simétrica mudaram de 
posição. O valor também mudou e o eixo ficou vertical. 

2 - 2 

Quando giramos o eixo de simetria, a figura original e a simétrica giram 
iguais, mas vão em direções contrárias. 

2 - 2 

Eles têm a mesma medida. 2 - 2 
Quando girei o eixo, as figuras originais e simétrica giram também; os valores 
continuam iguais. 

1 - 1 

A figura original não se movimenta, mas a outra figura [simétrica] se 
movimenta. 

- 2 2 

A figura original e a figura simétrica se mexem igualmente conforme a figura 
original se distancia; a figura simétrica também se movimenta. 

- 1 1 

Os ângulos ficaram na mesma posição. 1 1 2 
Não responderam - 1 1 

Ausentes - - - 
Total de alunos 8 5 13 

 

 Dentre as respostas dos alunos, um deles respondeu conforme a nossa hipótese da 

análise a priori que as medidas aumentariam ou diminuiriam, simultaneamente, à medida que 

o eixo fosse arrastado, sendo mantida a congruência entre os ângulos correspondentes. 

Na quinta questão uma figura foi mostrada na tela do computador para que os alunos a 

identificassem como não sendo resultado da reflexão através de uma reta, ou seja, um não era 

o reflexo do outro. Para isto, eles deveriam determinar as medidas dos lados, dos ângulos e as 

distâncias das duas figuras ao eixo de simetria. 
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Ilustração 41: Figura que não apresenta reflexão em torno de uma reta 

 

Como mostram os resultados da Tabela 54, dez alunos responderam corretamente. 

Porém, verificamos por suas respostas que nem todos conseguiram responder a todos os itens 

solicitados, ou seja, verificar as medidas dos lados, a distância da figura original e do reflexo 

ao eixo de simetria, as medidas dos ângulos, uma vez que o tempo de duração da sessão não 

foi suficiente. Este fato, porém, não parece ter determinado o desempenho da questão, pois 

seria suficiente responder a dois itens para perceber que a figura não era resultado da reflexão 

através de uma reta.  

Tabela 54: Justificativas dos alunos para a expressarem que os triângulos não eram resultado da reflexão 
em torno de uma reta 

RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO 
A 

GRUPO 
B 

TOTAL 

Não são simétricas porque os valores não deram iguais. E a distância [ao 
eixo] também não deu igual. 

2 - 2 

Não. Elas [figuras apresentadas na questão] têm medidas diferentes. 2 1 3 
Não porque os lados das figuras não tiveram o mesmo comprimento. 1 2 3 
Elas não são simétricas, pois não têm os ângulos iguais, nem a distância 
[mesma distância ao eixo de simetria]. 

2 - 2 

Não responderam 1 2 3 
Total de alunos 8 5 13 

Ausentes - - - 

 



 

 

143 

Achamos conveniente explicitar a partir da ficha de atividades na tabela abaixo quais 

os itens acima relacionados abordados pelos estudantes. 

Tabela 55: Itens mencionados pelos alunos para identificação de que a figura não foi obtida pela reflexão  

RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO A GRUPO B TOTAL 
Determinou apenas as medidas dos 
lados. 

1 1 2 

Determinou apenas as medidas dos 
ângulos. 

1 2 3 

Determinou as medidas dos lados e 
dos ângulos. 

1 - 1 

RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO A GRUPO B TOTAL 
 

Na sexta questão os alunos deveriam indicar os procedimentos que auxiliaram na 

identificação de que a figura não foi obtida pela reflexão em torno de uma reta. Suas respostas 

mostram que eles utilizaram-se do comando nos pontos que estavam localizados nos 

triângulos que serviram como referência na aferição das medidas. Além disso, dois alunos do 

grupo A afirmaram que mediram “os ângulos lado a lado”, o que nos leva a concluir que eles 

equivocaram-se com relação à palavra ângulo uma vez que aferiram na quinta questão os 

lados do triângulo. O mesmo ocorreu com dois alunos que mencionaram a palavra vértice, 

porém aferiram os lados das figuras (ver Tabela 56). 

Tabela 56: Procedimentos para identificação de uma figura não obtida pela reflexão axial 

RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO 
A 

GRUPO 

B 

TOTAL 

Fomos ao [comando] Comprimento e Distância e medimos, mas 
não deu igual. 

2 - 2 

Cliquei no Comando Comprimento e Distância, depois medi os 
ângulos das duas [figuras] e o comprimento. 

1 - 1 

Cliquei no Comando Comprimento e Distância, depois no 
pontinho azul do meio [pontos localizados sobre os dois 
triângulos e que serviriam como referência para medição da 
distância das figuras simétricas ao eixo de simetria], depois na 
reta e no eixo de simetria. 

1 1 2 

Não utilizei nenhum outro passo além dos que foram sugeridos 
acima. 

- 1 1 

Eu acho que é através das letras A, B, C [figuras originais] e D, 
E, F[imagem]. 

1 1 2 

Eu utilizei o Comprimento e Distância para saber se ela é ou não 
simétrica 

- 2 2 

A gente foi no comando Ãngulo e mediu os ângulos lado a lado. 
Depois colocamos no comando Distância e Comprimento. 

2 - 2 

Não responderam 1 - 1 
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Total de alunos 8 5 13 
Ausentes - - - 

 

 A análise dos dados mostra que os alunos atingiram os objetivos propostos para a 

sessão. No entanto, algumas modificações são necessárias, sobretudo quando solicitarmos o 

arrastamento do vértice e o giro de eixo, como, por exemplo, uma revisão dos enunciados das 

questões e de cada ação no momento do arrastamento. Uma modificação possível seria 

solicitar a visualização das medidas dos ângulos, durante e após arrastamento, e, 

gradativamente, pedirmos para que os alunos anotem os valores, levando-os a inferir o que 

aconteceu com as medidas dos ângulos da figura original e do reflexo, antes, durante e após o 

arrastamento. Desta forma, a formulação dos enunciados e das ações é fundamental para que 

possamos testar as variáveis em jogo, como a posição do eixo. 

Outro ponto fundamental é levarmos em conta as dificuldades dos alunos quanto aos 

conceitos requeridos como o de ângulo. A falta de domínio deste conceito prejudicou a 

compreensão de algumas questões. 
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5.7. ANÁLISE A POSTERIORI: QUINTA SESSÃO – IDENTIFICAÇÃO DA 

PROPRIEDADE DE PERPENDICULARIDADE ENTRE O EIXO E O 

SEGMENTO QUE UNE O PONTO ORIGINAL E O REFLEXO E 

LOCALIZAÇÃO DO EIXO DE SIMETRIA 

 

O objetivo desta sessão era que os alunos identificassem a propriedade de 

perpendicularidade entre o eixo e o segmento que une o ponto original e o seu reflexo. Além 

disso, pretendíamos que eles localizassem o eixo de simetria de figuras não conexas. 

Na primeira questão desta sessão, os alunos tinham como meta a observação da 

perpendicularidade entre o eixo de simetria e o segmento que une o ponto original e o reflexo 

que estavam situados em figuras não conexas apresentadas em arquivo na tela do computador. 

Para unir os pontos originais e os reflexos eles acionariam o comando Segmento e na aferição 

dos ângulos o comando Ângulo. Observando a Tabela 57, vemos que todos os onze presentes 

na amostra (oito do grupo A e três do grupo B) tiveram um bom desempenho segundo 

previsão, na análise a priori.  

Tabela 57: Medidas dos ângulos formados pelo eixo de simetria e os segmentos que unem o ponto original 
e o reflexo 

RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO A GRUPO B TOTAL  
A e A’ = 90° 
B e B’ = 90° 
C e C’ = 90° 

8 3 11 

Não responderam - - - 
Total de alunos 8 3 11 

Ausentes - 2 2 

 
 Na segunda questão os estudantes teriam que arrastar os vértices da figura original 

para observarem a propriedade de perpendicularidade entre o eixo e o segmento que une o 

ponto original e o reflexo com a ação de arrastamento e escreverem suas conclusões. Segundo 

a Tabela 58, dois alunos não observaram as medidas dos ângulos no arrastamento dos 

elementos da figura como ângulos, evidenciado quando afirmam que “os vértices ficam de 

forma contrária e também os ângulos ficam diferentes”. Dos nove estudantes restantes, quatro, 
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responderam que os ângulos permaneciam com a medida de 90° e cinco acrescentaram a esta 

resposta o aspecto do arrastamento das figuras.  

Tabela 58: Conclusões sobre as medidas dos ângulos formados pelo eixo de simetria e segmento que une o 
ponto original e o reflexo após o arrastamento dos vértices da figura original 

RESPOSTAS DOS ALUNOS 
GRUPO 

A 
GRUPO 

B 
TOTAL  

O valor não muda mesmo que a figura seja arrastada. 5 - 5 

Os ângulos da figuras não mudam 1 3 4 

Os pontos da reta se separam; os ângulos ficam distantes um do outro, os 
vértices ficam de forma contrária. 

2 - 2 

Total de alunos 8 5 13 
Ausentes - 2 2 

  

As medidas constantes dos ângulos formados pelo segmento que une o eixo e o ponto 

original e o reflexo passariam a ser observadas na terceira questão sob a influência do giro do 

eixo de simetria o qual estava disponibilizado horizontalmente. A Tabela 59 mostra que os 

desempenhos dos alunos caíram um pouco em relação à questão anterior em virtude de que 

entre os onze estudantes que compareceram, quatro não conseguiram atingir os objetivos. 

Estes alunos observaram o movimento das figuras decorrente da ação de giro do eixo, 

especialmente o deslocamento da representação das medidas e a posição das figuras original e 

do reflexo, após a ação proposta. Os demais (seis do grupo A e um do grupo B) afirmaram 

que os valores dos ângulos formados entre o eixo e o segmento que une os simétricos não 

eram modificados com o giro, conforme previmos na análise a priori. Ao referir-se às 

posições dos ângulos inferimos que o aluno parece fazer referência ao movimento das 

medidas. 
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Tabela 59: Conclusões sobre as medidas dos ângulos formados pelo eixo de simetria e o segmento que une 
o ponto original e o reflexo após o giro do eixo 

RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO 
A 

GRUPO 
B 

TOTAL 

O valor não muda e a figura ficou quase em cima uma da outra. 2 - 2 

Ao girar o eixo de simetria, as posições dos ângulos se modificam e os 
resultados serão sempre os mesmos. 

- 1 1 

Elas ficam juntas, ligadas, uma com a outra, todas embaraçadas. 2 - 2 
As figuras ficam diferentes e as medidas se movimentam. - 2 2 
Que os pontos se separam e o ângulo não muda. 1 - 1 
As medidas não mudam seu valor, mesmo após serem giradas. 2 - 2 

Ao girar o eixo, os valores não mudam, mas tem uma figura que fica parada e 
a outra gira junto ao eixo. 

1 -  

Ausentes - 2 2 
Total de alunos 8 5 13 

 
 Na quarta questão, os estudantes acionando o comando Distância e Comprimento 

deveriam medir a distância entre o ponto original e o reflexo. Em virtude de que o eixo foi 

girado e não foi localizado pelos alunos em um único local, encontramos na Tabela 60 

medidas diversas, entretanto, percebemos que os alunos encontraram as distâncias entre todos 

os pontos originais e os seus reflexos. 

Tabela 60: Distância entre o ponto original e o reflexo localizados nas figuras 

RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO A GRUPO B TOTAL 
A e A’ = 5,67 
B e B’ = 4,98 
C e C’ = 6,25 

2 - 2 

A e A’ = 6,51 
B e B’ = 5,34 
C e C’ = 6,50 

2 - 2 

A e A’ = 4,17 
B e B’ = 3,27 
C e C’ = 4,43 

1 - 1 

A e A’ = 4,88 
B e B’ = 3,74 
C e C’ = 4,93 

2 - 2 

A e A’ = 6,18 
B e B’ = 5,24 
C e C’ = 6,19 

1 - 1 

A e A’ = 5,75 
B e B’ = 4,92 
C e C’ = 6,10 

- 2 2 

A e A’ = 3,06 
B e B’ = 5,64 
C e C’ = 6,43 

- 1 1 

Não responderam - - - 
Total de alunos 8 3 11 

Ausentes   2 
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Após o giro do eixo e a determinação da distância entre os pontos originais e os 

reflexos correspondentes, os estudantes teriam na quinta questão que localizar o eixo de 

simetria, baseando-se na distância encontrada na questão anterior. 

 De um modo geral o desempenho dos alunos foi satisfatório e esteve conforme a 

análise a priori, ou seja, seis alunos afirmaram que disponibilizaram o eixo no local 

correspondente à metade da distância entre as figuras original e o reflexo. Três alunos 

mencionaram que localizaram o eixo “entre a figura original e a simétrica”, o que significa 

que eles poderiam não estar considerando a metade das distâncias entre as figuras. Dois 

alunos não souberam descrever com coerência os procedimentos de localização do eixo. 

Tabela 61: Conclusões acerca da localização do eixo de simetria após a determinação da distância dos 
pontos originais e reflexos 

RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO A GRUPO B TOTAL 

No meio deles [pontos simétricos] 3 1 4 

Localizado entre a figura original e sua simétrica. 3 - 3 

Metade da distância entre um ponto [simétrico]. - 2 2 

Está localizado na reta de cor azul, formando pontinhos vermelhos. 2 - 2 

Não responderam - - - 
Total de alunos 8 3 13 

Ausentes - 2 2 
 

 Na sexta questão os alunos teriam que localizar os eixos de simetria entre figuras não 

conexas com contornos retos e curvos no computador e depois na folha de papel. Como oito 

alunos não responderam a questão na ficha de atividades, consideramos os dados dos arquivos 

do computador os quais estão disponibilizados na Tabela 62. Vemos, portanto, que os alunos 

localizaram o eixo por visualização onde supunham que correspondesse à metade da distância 

das figuras originais e seus reflexos. Talvez se tivéssemos indicado que haveria pontos 

original e o seus reflexos nas figuras e sugerido que os estudantes tomassem como ponto de 

partida estes pontos, eles poderiam ter efetuado a aferição das distâncias e aplicado a 

propriedade de eqüidistância. Os dados mostram por conseguinte que a propriedade referida 

anteriormente não foi aplicada pelos alunos na localização do eixo de reflexão. 
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 Dado que os alunos para localização do eixo disponilizaram a reta sem utilizarem-se 

da aferição de medidas, verificamos pela Tabela 62 que as distâncias entre a figura original e 

imagem aparecem muito diferentes. No entanto, se considerarmos que a distância média entre 

os triângulos era de 1,5cm, as figuras originais e os reflexos (imagens) ficariam a 0,75 cm do 

eixo de simetria. Nesta perspectiva, percebemos que cinco alunos aproximaram-se bastante 

desta medida. 

 Por outro lado, quando observamos as medidas relativas às distâncias entre os arcos 

originais e os seus reflexos relativamente à reta localizada pelos alunos, percebemos uma 

diferença um pouco maior com referência às figuras com contornos retos, pois, se 

considerarmos que a distância média entre as figuras simétricas equivale a 2,8cm, a reta de 

simetria estaria a 1,4cm. Desta forma, quatro alunos aproximaram-se desta medida. Notamos 

portanto que a variável contorno curvo apresenta uma dificuldade maior em relação aos 

contornos retos. 

 

Tabela 62: Localização dos eixos de simetria em figura formada por dois triângulos (não conexa com 
contornos retos) 

RESPOSTAS DOS ALUNOS 

Distância entre figura original e eixo Distância entre eixo e reflexo 
GRUPO A 

GRUPO B 
 

TOTAL 

0,70cm 0,80cm - 1 1 

0,85cm 0,66cm 1 - 1 

0,33cm 1,06cm 2 - 2 

0,67cm 0,86cm 2 - 2 

0,79cm 0,76cm - 2 2 

0,74cm 0,76cm 3 - 3 

Total de alunos 8 5 13 
Ausentes - 2 2 
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Tabela 63: Localização dos eixos de simetria em figura formada por arcos (não conexa com contornos 
curvos) 

RESPOSTAS DOS ALUNOS 

Distância entre figura original e eixo Distância entre eixo e reflexo 
GRUPO A 

GRUPO B 
 

TOTAL 

1,54cm 1,27cm - 1 1 

1,38cm 1,43cm 1 - 1 

1,28cm 1,54cm 2 - 2 

1,27cm* 1,53cm 2 - 2 

1,27cm 1,53cm - 2 2 

1,38cm 1,43cm 2 - 2 

1,40cm 1,41cm 1 - 1 

Total de alunos 8 5 13 
Ausentes - 2 2 

*Não manteve a direção do eixo (desenhou inclinado onde o correto seria horizontal). 
 

 Na sétima questão os alunos iriam explicitar os procedimentos utilizados na 

localização dos eixos de simetria. Conforme já descrevemos anteriormente os alunos 

utilizaram os comandos Segmento ou Reta e disponibilizaram a reta ou segmento no local em 

que julgassem ser a metade das distâncias entre a figura original e seu reflexo. Portanto, 

nenhuma de suas respostas coincidiu com as nossas hipóteses da análise a priori (ver Tabela 

64 e 65).  

Tabela 64: Procedimentos utilizados para localização do eixo de simetria das figuras com contornos retos 
e curvos 

RESPOSTAS DOS ALUNOS 
GRUPO 

A 
GRUPO 

B 
TOTAL 

Cliquei no comando Segmento e passei uma reta no meio dos dois arcos. 2 2 4 
Cliquei no comando Reta e coloquei no meio deles. 1 - 1 
Utilizamos os mesmos passos [das figuras com contornos retos]. 3 - 2 
Clicamos no comando Reta entre as duas figuras para obter o eixo de 
simetria. 

- 1 1 

Cliquei no comando Reta e depois tentei encontrar o eixo de simetria 2 - 2 
Ausentes - 2 2 

Total de alunos 8 5 13 
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Tabela 65: Procedimentos utilizados para localização do eixo de simetria das figuras com contornos retos 

RESPOSTAS DOS ALUNOS 
GRUPO 

A 
GRUPO 

B 
TOTAL 

Cliquei no comando Segmento e passei uma reta no meio dos dois triângulos. 2 2 4 

Cliquei em [comando] Reta, coloquei o eixo de simetria no meio deles; 
utilizei o comando giro e deixei o eixo reto. 

1 - 1 

Cliquei no comando Reta depois clicamos no meio da figura e soltamos o 
mouse. 

3 - 2 

Clicamos no comando Reta entre as duas figuras para obter o eixo de 
simetria. 

- 1 1 

Cliquei no comando Reta e depois tentei encontrar o eixo de simetria. 2 - 2 
Ausentes - 2 2 

Total de alunos 8 5 13 

 

 De maneira geral percebemos que a atividade atingiu às expectativas visto que os 

alunos tiveram desempenhos satisfatórios. Contudo, no início da sessão algumas dificuldades 

não previstas na análise a priori foram detectadas como erros na aferição dos ângulos 

formados entre o eixo de simetria e o segmento que une o ponto original e o reflexo. Em 

decorrência de procedimentos inadequados na aferição dos ângulos, muitos alunos obtiveram 

a medida de 180°. Desta forma foi necessária a intervenção da professora para que eles 

usassem o comando de forma correta e observarem a propriedade de ortogonalidade. 

 Outra dificuldade encontrada pelos alunos esteve relacionada à visualização das 

figuras original e o reflexo depois do giro do eixo, pois elas ficaram sobrepostas e 

embaralhadas. Isto levou dois alunos a apenas descreverem o que estavam visualizando na 

tela do computador e a não se referirem, pois, à propriedade matemática de ortogonalidade 

que era o objetivo principal do estudo. 

 Por outro lado, na elaboração do enunciado utilizamos o termo imagem em vez de 

simétrica o que dificultou a interpretação das questões por parte de alguns alunos. 

 Nesta sessão também há necessidade de um redirecionamento no que tange à 

explicitação das ações relacionadas ao giro do eixo e de localização do eixo de simetria, como 

a indicação de que os alunos deveriam utilizar os pontos localizados nas figuras originais e no 
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seu reflexo para determinaram as medidas entre estas e assim localizarem o eixo, observando 

a propriedade requerida. 
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5.8. ANÁLISE A POSTERIORI: SEXTA SESSÃO – CONSTRUÇÃO DOS 

CONTORNOS DO SINAL DE TRÂNSITO DÊ A PREFERÊNCIA E 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DE CONGRUÊNCIA DOS ÂNGULOS 

DA BASE DO TRIÂNGULO ISÓSCELES COM USO DA SIMETRIA AXIAL 

 

 Esta sessão tinha como objetivo a utilização da Simetria Axial como uma ferramenta 

para construção de figuras e verificação da propriedade de congruência dos ângulos da base 

do triângulo isósceles. Visávamos além disso que os alunos utilizassem os conhecimentos 

adquiridos nas sessões sobre os comandos para obtenção de segmentos e retas para construção 

das partes simétricas da figura a ser construída. 

Na primeira questão os alunos deveriam construir os contornos triangulares do sinal de 

trânsito Dê a Preferência, através da simetria, utilizando para isso:  

• o comando Simetria Axial e os pontos originais para obter os pontos simétricos; 

• o comando Segmento para obter os segmentos e ligar os pontos, formando os 

contornos. 

As respostas dos alunos foram divididas em três tabelas nas quais descrevemos os 

procedimentos em que eles utilizaram-se da simetria axial, àqueles em que todas as etapas não 

foram explicitadas e os que não fizeram uso dela. Na Tabela 66, notamos que relativamente 

ao bloco de procedimentos 1 seis alunos dos grupos A e B escreveram todos os passos usados 

e o bloco 2 foi apresentado por um estudante. Estes procedimentos estão de acordo com as 

hipóteses previstas na análise a priori. É interessante observamos que no bloco de 

procedimentos 3 o aluno utilizou-se da simetria mediante a verificação da conservação das 

medidas dos segmentos, mobilizando os conhecimentos trabalhados nas sessões anteriores. 
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Tabela 66: Construção dos contornos do sinal de trânsito por simetria 
RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO 

A 
GRUPO 

B 
TOTAL 

Bloco de Procedimentos 1: 
• nós fomos ao comando Simetria Axial; 
• clicamos no vértice do lado esquerdo; 
• depois clicamos no eixo de simetria; 
• apareceram os outros pontos do lado direito; 
• clicamos no comando segmento; 
• clicamos de um ponto para outro, formando o contorno do sinal de 

trânsito. 

4 2 6 

Bloco de Procedimentos 2: 
• cliquei no comando segmento para obter os segmentos; 
• depois no comando Simetria Axial para obter os pontos e o outro lado 

da figura original. 

- 1 1 

Bloco de Procedimentos 3: 
• Cliquei em segmento, medi os segmentos para saber se estavam 

iguais; 
• Cliquei em [comando] Distância e Comprimento. 

1 - - 

Total  que compareceram 8 5 13 
Ausentes - - - 

 

 Na Tabela 67, no bloco de procedimentos 4, os alunos não explicitam um segundo 

passo a ser dado que seria o clique nos pontos originais e no eixo de simetria para 

aparecimento dos pontos originais e dos simétricos, porém eles referiram-se ao “lado direito” 

o que nos permite inferir que obtiveram estes pontos unindo-os através dos segmentos e 

completando o contorno. O “traço no meio” diz respeito às bases dos dois triângulos. Nos 

blocos 5 e 6 eles também não descreveram detalhadamente passo a passo, todavia concluímos 

que fizeram por simetria porque afirmam ter clicado no comando Simetria Axial. 
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Tabela 67: Procedimentos de construção do sinal de trânsito por simetria, mas que se mostraram 
incompletos. 

RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO 
A 

GRUPO 
B 

TOTAL  

Bloco de Procedimentos 4: 
• cliquei no comando Simetria Axial; 
• depois no comando Segmento; 
• fiz um traço no meio, depois dois lados iguais; 
• fiz a mesma coisa com o outro lado direito; 
• cliquei no comando Simetria e no comando Segmento; 
• fiz os traços dos lados. 

1 1 2 

Bloco de Procedimentos 5: 
• cliquei no ponto para fazer os pontos; 
• cliquei  no [comando] Segmento para fazer as retas do ponto direito 

ao esquerdo; 
• cliquei no comando Simetria Axial. 

1 - 1 

Bloco de Procedimentos 6: 
• peguei o comando Simetria Axial e o [comando] Segmento com 

objetivo de unir os pontos e formar os lados das figuras. 

- 1 - 

Total de alunos que compareceram 8 5 13 
Ausentes - - - 

 
 Na Tabela 68, no bloco de procedimentos 7, a resposta descrita pelo aluno não nos 

conduz a uma identificação do clique sobre o comando Simetria Axial e ao uso da simetria. 

Tabela 68: Construção dos contornos do sinal de trânsito sem o uso da simetria 

RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO 
A 

GRUPO 
B 

TOTAL  

Bloco de Procedimentos 7: 
• cliquei no comando Segmento e liguei de um ponto para outro até 

formar o triângulo. 

1   

Total de alunos que compareceram 8 5 13 
Ausentes - - - 

 

Na segunda questão os alunos teriam que medir os ângulos da base de um triângulo 

isósceles desenhado na tela do computador, acionando o comando Ângulo. A meta era que 

eles observassem a congruência dos ângulos da base. Constatamos na Tabela 69 que dos treze 

sujeitos pesquisados onze utilizaram corretamente o comando e com isto atingiram o objetivo. 

Os outros dois alunos não se expressaram corretamente, contradizendo-se ao afirmarem que 

ora as medidas eram iguais ora não. Na análise a priori, julgávamos que os alunos não 

encontrariam dificuldades em perceber a congruência. 
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Tabela 69: Observação das medidas dos ângulos da base de um triângulo isósceles 

RESPOSTAS DOS ALUNOS GRUPO 
A 

GRUPO 
B 

TOTAL  

Quando medi [os ângulos], os dois valores deram igual. 7 3 10 

As medidas não se alteram. Mesmo que um ponto fique distante um do outro, 
as medidas dos ângulos dos dois lados da figura será a mesma. 

- 1 1 

Ora as medidas são iguais e ora não são. 1 1 2 

Total  8 5 13 
Ausentes - - - 

 

 Focamos na terceira questão a observação da congruência dos ângulos da base de um 

triângulo isósceles em conseqüência da ação de arrastamento de um dos seus vértices não 

incidentes ao eixo de simetria. Na Tabela 70 vemos que cinco alunos mencionaram a variação 

das medidas dos ângulos, relacionando-as ao momento do arrastamento à proporção em que o 

vértice é deslocado. Os oito alunos restantes também mencionaram a ação de arrastamento 

dos vértices, entretanto observaram que os ângulos acima relacionados eram iguais. O 

resultado do desempenho dos alunos mostra que o momento do arrastamento parece 

influenciá-los, contribuindo para que eles detenham-se na variação simultânea das medidas. 

 

Tabela 70: Observação das medidas dos ângulos da base de um triângulo isósceles após arrastamento do 
vértice 

RESPOSTAS DOS ALUNOS 
GRUPO 

A 
GRUPO 

B 
TOTAL  

Mudam conforme eu as arrasto 3 2 5 
Ao arrastar os vértices, as medidas mudam de valor, só que sempre ficam 
iguais de ambos os lados. 

5 - 5 

Se eu arrasto a figura, as medidas são as mesmas. - 3 3 
Total de alunos que compareceram 8 5 13 

Ausentes - - - 

 

 A quarta questão tinha o mesmo objetivo da terceira, entretanto, ao invés de arrastarem 

o vértice do triângulo os estudantes deveriam girar o eixo de simetria. Este passava pelo 

vértice que não contém os ângulos da base. Nove alunos de acordo com a Tabela 71, 

responderam em conformidade com as hipóteses previstas na análise a priori. Assim como na 

questão anterior, quatro alunos se detiveram na variação das medidas ao inclinarem o eixo, 

demonstrando talvez a influência da ação de arrastamento. 
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Tabela 71: Observação das medidas dos ângulos da base de um triângulo isósceles após giro do eixo de 
simetria 

RESPOSTAS DOS ALUNOS 
GRUPO 

A 

 
GRUPO 

B 
 

TOTAL DE 
ALUNOS 

Quando coloquei inclinado, cada vez que eu mexo, o valor muda; 
mas muda sempre igual. 

5 - 5 

Mesmo eu inclinando o eixo, eles [os ângulos] ficam iguais. 1 3 4 

Inclinando [o eixo], o resultado da medida muda, mas só 
inclinando ou arrastando. 

2 2 4 

Total de alunos que compareceram 8 5 13 

Ausentes - - - 

 

 A quinta questão tinha como alvo que os alunos inferissem a propriedade de 

congruência dos ângulos da base. Pela Tabela 72 notamos que não houve um bom 

desempenho visto que somente três deles atingiram a meta almejada. Entre os que acertaram, 

dois observaram a congruência, no entanto estavam mais vinculados às ações do Modo 

Arrastar. Além disso, sob esta mesma influência dois estudantes explicitaram a variação das 

medidas, mas não chegaram à propriedade. 

Relativamente aos demais, duas alunas afirmaram que o resultado obtido era o inicial, 

todavia não conseguiram explicitar claramente a propriedade acima mencionada. Três outros 

estudantes referiram-se à cor da representação dos ângulos e do triângulo e três outros sujeitos 

da pesquisa não responderam à questão. 

Tabela 72: Conclusões acerca da propriedade de congruência dos ângulos da base do triângulo isósceles. 

RESPOSTAS DOS ALUNOS 
GRUPO 

A 
GRUPO 

B 
TOTAL 

Arrastei e vi o desenho mudando; o valor também estava mudando; inclinei o 
eixo de simetria e o valor mudava, mas mudava igual. 

2 - 2 

Que ele [o triângulo] tem os lados iguais. 1 - 1 
O resultado dá o mesmo do início. 1 1 2 
O triângulo é vermelho. 1 2 3 
As medidas mudam. 1 1 2 
Não responderam 2 1 3 

Total de alunos que compareceram 8 5 13 
Ausentes - - - 
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Diante dos resultados obtidos, percebemos que as metas para esta sessão foram 

alcançadas visto que apesar de nem todos os alunos descreverem completamente as etapas de 

construção dos contornos do sinal de trânsito, a maioria conseguiu construir a figura solicitada 

pela questão. 

Por outro lado, acreditamos que as questões que solicitam o arrastamento do vértice 

original e do giro do eixo exigem uma explicitação de outras ações, passo a passo, visando 

conduzir um número maior de alunos à exploração e observação das medidas dos ângulos da 

base e do triângulo isósceles em decorrência do dinamismo do software, a fim de que eles não 

fiquem limitados à mudança das medidas durante o arrastamento. Dessa forma poderemos 

obter um melhor resultado quanto à generalização da propriedade. 
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CAPÍTULO 6 ESTUDO DE CASOS 
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CAPÍTULO 6 

 

6.1. ESTUDO DE CASOS: ANÁLISE DO PRÉ E PÓS-TESTES 

 

 Neste capítulo procederemos a análise do desempenho da dupla selecionada no pré e 

pós-testes e no decorrer da seqüência aplicada. Os dados são provenientes da gravação em 

áudio, vídeo e da ficha de atividades. 

Verificamos que no pré-teste os alunos S5 e S6 desenharam a parte que faltava do 

logotipo, mantendo o formato dos contornos curvo e retos. Dado que o teste foi realizado a 

mão livre, notamos que o erro quanto à precisão entre os pontos simétricos é mínimo. Eles 

preservam a invariância dos pontos incidentes à reta de reflexão e dos ângulos com o eixo, 

entretanto há uma pequena imprecisão quanto à congruência dos segmentos retos e de 

eqüidistância dos pontos correspondentes. No pós-teste os alunos responderam corretamente à 

questão. 

                                                      

                                 S5                                                                 S6 

Ilustração 42: Construção da figura correspondente do logotipo pelos alunos S5 e S6 no pré-teste 

 No pós-teste observamos que as maiores dificuldades da dupla estão associadas 

às pequenas imprecisões nos traçados dos contornos retos com a inobservância da propriedade 

de congruência. 
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                                              S5                                        S6 

Ilustração 43: Construção do reflexo do logotipo pelos alunos S5 e S6 no pós-teste 

 
Na segunda questão no item a notamos que no pré-teste o aluno S6 respondeu 

corretamente e o aluno S5 cometeu pequenas imprecisões relacionadas às propriedades de 

eqüidistância e ortogonalidade entre o eixo e o segmento que une os pontos originais e os 

reflexos, mas demonstra conhecer que o eixo passará pelo meio da figura. No pós-teste, a 

dupla respondeu a este item corretamente. 

 

Ilustração 44: Localização do eixo de simetria pelo aluno S5 no pré-teste 

 
No item b da segunda questão constatamos que os erros estão vinculados a pequenas 

imprecisões quanto à eqüidistância do eixo à figura original e de sua imagem ao eixo. Estas 

imprecisões aconteceram no pré-teste com o aluno S5 e no pós-teste com o aluno S6.  

  

                                                  S5                                  S6 

Ilustração 45: Localização do eixo de simetria pelos alunos S5 no pré-teste e S6 no pós-teste 
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 Na terceira questão os alunos S5 e S6 desenharam e acertaram um dos eixos de simetria 

da circunferência no item a. 

 

Ilustração 46: Localização do eixo de simetria no círculo pelo aluno S5 no pós-teste 

No item 3b relativo ao triângulo escaleno os alunos S5 e S6 tanto no pré-teste quanto 

no pós-teste não traçaram o eixo de simetria, acertando a questão. 

Com relação à quarta questão, item a o aluno S5 errou ao desenhar a translação da 

figura e o aluno S6 não respondeu à questão.  

 
Ilustração 47: Desenho do aluno S5 para representar o reflexo no pré-teste 

 
 No pós-teste a dupla melhora o desempenho ao desenhar o reflexo, porém há pequenas 

imprecisões. Na construção de S5 houve imprecisões quanto à congruência, eqüidistância e 

ortogonalidade entre o eixo e o segmento que une o ponto original e seu reflexo. O aluno S6 

comete uma pequena imprecisão quanto à propriedade de eqüidistância e não observa a 

congruência de três segmentos, realizando a translação em um deles. 

                                    

                       S5                                                                                             S6 

Ilustração 48: Construção dos reflexos de figuras desconexas pelos alunos S5 e S6 no pós-teste 
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No pré-teste, com relação ao item 4b, os alunos S5 e S6 cometeram pequenas 

imprecisões relacionadas especialmente à congruência dos contornos curvos. No pós-teste, 

estas imprecisões foram um pouco maiores. 

.                               
                                      S5                                                       S6 

Ilustração 49: Construção da figura correspondente de uma figura com contornos curvos pelos alunos S5 
e S6 no pré-teste 

Com referência ao item 4c observamos que houve pequenas imprecisões quanto à 

congruência dos contornos curvos tanto no pré–teste quanto no pós-teste. Em conseqüência a 

dupla não observou totalmente a eqüidistância em algumas partes da figura pois necessitava 

atentar para os diversos contornos retos e curvos, estes mais difíceis de serem traçados à mão 

livre. No pós-teste o aluno S6 também desenhou com imprecisão alguns contornos retos, não 

obedecendo à propriedade de congruência e em decorrência as propriedades de eqüidistância 

e a de ortogonalidade entre o eixo e o segmento que une os pontos simétricos. O aluno S5 

demonstra mais cuidado com a precisão. 

 

                     
                                                         S5                                                                        S6 

Ilustração 50: Construção da figura correspondente pelos alunos S5 e S6 no pós-teste 

 

Quanto ao desempenho da dupla no item 5 a, detectamos que ela desenhou o simétrico 

respeitando o formato da figura, porém encontramos uma pequena imprecisão na congruência 

das formas, tanto no pré-teste quanto no pós-teste. Esta imprecisão leva à inobservância das 
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propriedades de eqüidistância e de correspondência ortogonal entre o eixo segmento que une 

os pontos simétricos. O aluno S5 desenhou com grande imprecisão o segmento inclinado que 

toca o eixo, deslocando o segmento paralelo ao eixo. Desta forma, as propriedades acima 

referidas não foram respeitadas. O desempenho do aluno S6 foi melhor porque ele traçou com 

menor imprecisão o contorno curvo. 

                             

                                     S5                                                                         S6 

Ilustração 51: Construção da figura correspondente referente ao item 5 a pelos alunos S5 e S6 no pós-teste 

 
 Na construção da figura simétrica solicitada do item 5 b, a dupla selecionada não 

acertou a questão. O aluno S5 no pré-teste não desenhou os reflexos dos segmentos que 

cortavam e no pós-teste os erros encontrados no pré-teste persistiram. Ademais, o aluno não 

observou a invariância dos pontos pertencentes ao eixo e cometeu imprecisões quanto à 

congruência da figura correspondente e em decorrência houve a inobservância das 

propriedades de eqüidistância e correspondência ortogonal dos pontos simétricos no pré e 

pós-teste. 

 O aluno S6 não respondeu a este item no pré-teste e no pós-teste cometeu os mesmos 

erros do aluno S5. 

Na resolução da sexta questão a dupla focalizada não respondeu a questão no pré-teste. 

No pós-teste os alunos acertaram o item a e erraram o item b. Entretanto, é importante 

ressaltar que neste último houve uma aproximação da resposta correta porque os estudantes, 

mesmo não identificando como reflexo de um ponto localizado no eixo, o próprio ponto, 

indicaram o ponto G também localizado no eixo. 



 

 

165 

 

Ilustração 52: Identificação dos pontos simétricos pelos alunos S5 e S6 no pós-teste 

 
No que se refere aos resultados obtidos pelos alunos selecionados no pré-teste, o aluno 

S5 acertou apenas o item b, assinalando a alternativa em que a reta era o eixo de simetria da 

lemniscata e o aluno S6 acertou os itens a e c. No pós-teste a dupla a acertou todos os itens 

propostos. 

             

Ilustração 53: Questão 7 relativa à identificação das retas traçadas no octógono, lemniscata e parábola 
como eixos de simetria 

Na oitava questão a dupla acertou ao assinalar a alternativa que indicava a ausência de 

simetria de um par de triângulos apresentados na ficha de atividades no pré-teste. Porém, no 

pós-teste o aluno S5 assinalou a alternativa errada. 
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6.2. ESTUDO DE CASOS: PRIMEIRA SESSÃO • IDENTIFICAÇÃO DO REFLEXO 

DE UM PONTO E DA FIGURA ORIGINAL 

 

 

 A seguir destacaremos o desempenho da dupla selecionada na primeira sessão em que 

ela teria que iniciar-se na manipulação dos comandos do software, nos conceitos sobre 

reflexão axial e na caracterização dos pontos e figuras originais e seus respectivos reflexos. 

Na primeira questão percebemos que os alunos S5 e S6, confundiram-se, ao 

empregarem o termo eixo de simetria ao invés de ponto simétrico, afirmando que “quando 

movimenta o ponto original para qualquer canto, o eixo de simetria o acompanha junto”, 

embora tenhamos indicado que o eixo era a reta.  

Ao girarem o eixo de simetria na segunda questão, os alunos responderam 

corretamente à questão ao concluírem que os pontos originais e simétricos podem coincidir, 

formando um só ponto, o que foi favorecido pela manipulação do comando de giro do eixo.  

Quanto à identificação do reflexo de um ponto pertencente ao eixo, os alunos 

afirmaram que o reflexo “é o que está no meio do eixo de simetria”, não reconhecendo 

portanto que o ponto C tinha como reflexo ele próprio. O fato de serem dois pontos (na 

geometria do Cabri), um em cima do outro, leva os alunos a não reconhecerem como sendo 

um só. 

A dupla, ao observar a figura original, o eixo de simetria e a figura correspondente 

com o arrastamento da figura original, inicialmente defendeu a idéia de que a figura original e 

o reflexo formariam uma só figura, conforme diálogo abaixo: 

S6 “– Depois clicamos no comando Ponteiro e arrastamos a figura simétrica ... e irá 
formar uma só. 

S6 – Clicamos sobre o comando Simetria Axial, depois clicamos sobre a figura 
original e arrastamos a figura simétrica que irão formar ... 

S5  –  só lá elas se juntam”. 
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Entretanto, no decorrer da atividade a dupla defendeu uma idéia contrária à 

mencionada anteriormente porque as ações de arrastamento propiciadas pelo software e a 

discussão realizada contribuíram para que os alunos observassem mais detidamente que a 

figura original e o seu reflexo não poderiam ser sobrepostos:  

S6 “– Ó! Não dá para formar uma figura só, pois quando a figura original se 
movimenta... Ela surge aqui, atrás assim do outro lado, do outro lado ... Aí 
quando for, vai uma pra ali, a outra pra acolá... Elas podem trocar de lugar. 

S6   – Que mais? 
S6   – Movimenta a figura, vê se pode observar mais. 
S5   – Elas nunca vão formar uma só.” 

 

 

Ilustração 54: Construção do reflexo da figura original na primeira sessão 

 

Na descrição dos procedimentos para obtenção do reflexo a dupla afirmou que clicou 

sobre o comando Simetria Axial depois sobre a figura original e obteve o reflexo, 

esquecendo-se, porém, de mencionar o eixo de simetria. 

Com referência à posição do reflexo, na sexta questão, os alunos defenderam que ao 

tempo em que a figura original é movimentada, o reflexo também se movimenta, sempre em 

direções iguais, concluindo que a figura original e o reflexo tinham o mesmo formato e 

tamanho. 

Portanto, no que diz respeito às ações de arrastamento dos pontos originais das figuras, 

às observações dos respectivos reflexos e do giro do eixo, detectamos uma  familiarização 

rápida por parte dos alunos no que tange aos comandos do software, estando, pois, de acordo 

com as nossas hipóteses da análise a priori. 
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A escolha de um ponto pertencente ao eixo para movimentação e observação de seu 

reflexo não pareceu adequada como atividade inicial, visto que como pontos fixos ambos 

movimentam-se apenas sobre o eixo de simetria, um sobre o outro, não permitindo a 

visualização do original e reflexo, separadamente.  

Quanto às relações entre figura original, eixo e simetria e reflexo, a dupla mostra a 

interdependência de movimentos entre a figura original e o reflexo, em consonância com a 

nossa análise a priori, demonstrando que a tarefa, juntamente com a mobilidade do software, 

contribuem para identificação dessa característica relativa às figuras mencionadas. 

Provavelmente, para detectarmos novas relações entre a figura original e o reflexo pela dupla, 

seria propício o giro do eixo de simetria. 

Outra dificuldade observada no desempenho dos alunos foi o questionamento sobre o 

significado de termos como posição de uma figura, o que fez com que eles recorressem à 

pesquisadora. De outra maneira, as estudantes nesta questão inferiram a propriedade de 

congruência da figura original e do reflexo. 

 A dupla atingiu os objetivos propostos para a tarefa ao caracterizar a figura original e 

o reflexo ao identificar a propriedade de congruência, a inversão do sentido da orientação, a 

localização delas em semi planos opostos. Isto foi facilitado pela utilização correta dos 

procedimentos do comando Simetria Axial. 
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6.3. ESTUDO DE CASOS: SEGUNDA SESSÃO •  CONST R UÇÃO DO REFLEXO DE 

LOGOTIPOS  

 

Apresentaremos o desempenho da dupla selecionada na segunda sessão a qual tinha 

como principal objetivo a obtenção dos reflexos dos logotipos e sua conseqüente 

caracterização. 

 Ao analisarmos o desempenho da dupla na primeira questão, percebemos que o aluno 

S5 desenhou o reflexo do logotipo A com: 

• quinze pequenos arcos em que manteve a forma, mas apenas dois deles se 

mostraram simétricos; 

• onze pontos nas extremidades dos arcos; 

O aluno S6 desenhou o reflexo do logotipo A com os seguintes elementos: 

• dezessete pequenos arcos, acrescentando, portanto, dois arcos à quantidade prevista; 

manteve a forma de todos eles, no entanto desenhou apenas uma curva simétrica; 

• dezesseis pontos nas extremidades dos arcos entre os quais um dos pontos 

representados seria incidente ao eixo. Entretanto, o aluno o desenhou adjacente à 

reta de reflexão. 

Ademais um dos pontos localizados nas extremidades dos arcos deixou de ser 

desenhado pela dupla porque foi representado no arquivo com a cor vermelha, levando os 

alunos a concluírem que não seria necessário obter seu simétrico, como podemos verificar no 

fragmento do diálogo abaixo e também no desenho do aluno S5: 

S5 : “– os pontos...” 
S6 :“ – não, aperta aí não! Isso é um pontinho vermelho! ” 
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                                                        S5                                               S6 

Ilustração 55: Construção do reflexo do logotipo A pelos alunos S5 e S6 

 
É interessante ressaltar a afirmação dos alunos nos protocolos de que deveriam clicar 

sobre os pontos para obter o reflexo do logotipo, mas ao passar para o papel deixaram de 

desenhar dois pontos avulsos, pertencentes ao logotipo, os quais não estavam localizados nas 

extremidades dos arcos. Isto aconteceu, provavelmente, devido aos efeitos da visualização, 

pois a atenção da dupla parece ter sido desviada para a figura que ela concebeu que estava 

sendo formada, ou seja, um boneco, conforme podemos observar na fala do aluno S6 acordo 

com Hershkowith (1994) para quem a visualização influencia na constituição da imagem de 

um conceito e de seus elementos: 

S6: “-pronto, formamos já a figura, falta um olhinho, formamos o bonequinho. É 
fácil! Só é apertando no Simetria Axial, primeiro, depois aperta no ponto, e 
clicando no eixo de simetria e completa o bonequinho. ” 

S6:[...]“-saí apertando no ponto e no Simetria Axial, foi no ponto; olha! parecendo 
um robozinho; ” 

 
 A dupla parece não reconhecer a figura obtida como parte de um logotipo segundo 

afirmação abaixo: 

S6: [...]“- além dos comandos do computador como você faz para completar os 
logotipos? Logotipos...” 

 

 Com relação ao logotipo B, o aluno S5 desenhou a parte simétrica com: 

• os sete segmentos previstos dentre os quais não manteve o ângulo de reflexão de um 

deles, pois desrespeitou sua inclinação; 

• três pontos localizados nas extremidades dos arcos.  

O aluno S6 desenhou a parte que faltava com:  
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• todos os sete segmentos previstos, respeitando a congruência; 

• dois pontos localizados nas extremidades dos segmentos, onde a quantidade prevista 

era três.  

                      

                                                        S5                                                         S6 

Ilustração 56: Construção do reflexo do logotipo B pelos alunos S5 e S6 

Relativamente aos procedimentos para obtenção da figura simétrica, a dupla seguiu as 

orientações da ficha de atividades ao acionar o comando Simetria Axial, clicar sobre os 

pontos e depois sobre o eixo de simetria; clicar sobre os arcos do logotipo A e sobre os 

segmentos no logotipo B depois sobre a reta de reflexão, acertando a questão. 

 Para determinação das características do eixo de simetria a dupla referiu-se a aspectos 

relacionados ao software, explicando que a partir do clique sobre ele:  

S6: “[...] que clicando no ponto e depois nele [eixo], forma a outra metade.” 
 

 Os alunos também identificaram as características do reflexo obtido, descrevendo-o 

como uma figura:  

S6: “[...] que possui o mesmo tamanho, comprimento e formato que a primeira 
figura [figura original] tem.” 

 

Para obtenção do reflexo, os alunos observaram gradativamente o que ia aparecendo 

na tela após cada clique, conforme fragmento da fala do aluno S6 mostrado a seguir:  

S6 :“- clique sobre estes pontos... 
S6 : - tá aparecendo do outro lado, a pessoa clica aqui... 
S6 : - há é assim que vai formar a figura!” 
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 Desta forma, através das instruções da ficha de atividades e da visualização dos fatos 

geométricos mediante feedback do Cabri, os estudantes iam observando os arcos simétricos 

que surgiam, chegando à conclusão da figura a ser completada. 
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6.4. ESTUDO DE CASOS: TERCEIRA SESSÃO • IDE NT IF ICAÇÃO DA 

PROPRIEDADE DE EQÜIDISTÂNCIA DA FIGURA ORIGINAL E DO REFLEXO 

EM RELAÇÃO AO EIXO DE SIMETRIA  

 

 Nesta parte, iremos discutir o desempenho da dupla escolhida na terceira sessão da 

seqüência didática na qual ela teria que identificar a propriedade de eqüidistância da figura 

original e do reflexo ao eixo de simetria.  

Observamos que a dupla focalizada acertou a primeira e a segunda questões, 

encontrando os valores de 2,19 cm para as distâncias entre a figura original e eixo e entre este 

o reflexo. 

Relativamente à terceira questão, na descrição dos procedimentos pelos quais 

lançaram mão para sobrepor a figura simétrica à figura dada, verificamos que os alunos S5 e 

S6 mencionaram corretamente os passos iniciais: 

• clique sobre o comando simetria axial; 

• clique sobre a figura original; 

• clique sobre o eixo de simetria. 

Posteriormente descreveram de maneira incorreta que clicaram sobre o reflexo, 

contradizendo-se com a descrição dos comandos iniciais, já que o software só possibilita o 

clique sobre a figura original. Nas tentativas de sobreposição apenas fizeram com que a figura 

original e o reflexo ficassem interceptados junto ao eixo, fixando-se na visualização resultante 

do arrastamento, como podemos perceber no fragmento da fala do aluno S6, não atentando 

para as instruções da ficha de atividades: 

S6:“- Ficou uma peteca, eita! 
       - Formou um parafuso! É pra deixar assim? [...] 

           - Eita, parece um bichinho magrinho, das orelhinhas!” 
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A sensação de embaralhamento aliado a um grande número de ações propostas para 

serem executadas pelos alunos, parece ter dispersado a atenção em relação aos procedimentos 

da ficha de atividades. 

Na quarta e quinta questões, a dupla acertou ao encontrar as mesmas distâncias entre 

as figuras simétricas e o eixo de simetria após o giro deste, possibilitando assim que na sexta 

questão os estudantes concluíssem que as figuras original e correspondente (reflexo) distam 

igualmente do eixo de simetria. 

Quanto à determinação dos segmentos correspondentes da figura original e do reflexo, 

a dupla acionou o comando Segmento, aferiu cada segmento do trapézio original e do reflexo, 

encontrando os valores e a resposta correta para a questão. Isto possibilitou que os alunos 

concluíssem na oitava questão que as medidas dos lados da figura original e do reflexo fossem 

as mesmas. 

Na identificação das condições que tornam as figuras resultado da reflexão através de 

uma reta, a dupla afirmou corretamente na nona questão que elas deveriam possuir o mesmo 

comprimento dos lados correspondentes e serem eqüidistantes ao eixo de simetria. 

Além das dificuldades expostas acima, detectamos outras relativas ao domínio de 

certos conceitos como verticalidade, o que podemos verificar no fragmento da fala do aluno 

S6, sendo necessária a intervenção da professora:  

S6: “ [...] -Vertical é assim?” 
          [.. ] - aí, eu não sei pra que lado vai, eu só sei que vai ficar assim, assim; 

                                  - em pé? pra lá? pra lá? 

  Concluímos que esta sessão propiciou aos alunos a identificação da propriedade de 

congruência, mas necessita de modificações nas instruções relacionadas à terceira questão a 

fim de que os alunos possam executar as ações gradativamente. 
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6.5. ESTUDOS DE CASOS –QUARTA SESSÃO: IDENTIFICAÇÃO DA 

PROPRIEDADE DE CONGRUÊNCIA DOS ÂNGULOS E DOS LADOS DE 

FIGURAS OBTIDAS POR REFLEXÃO EM TORNO DE UMA RETA  

 

Nesta sessão pretendemos apresentar os resultados da dupla focalizada quanto à 

identificação da propriedade de congruência dos ângulos e dos lados de figuras obtidas 

através da reflexão em torno de uma reta e quanto ao reconhecimento de figuras que não 

foram obtidas pela reflexão axial. 

Na primeira questão desta sessão detectamos que os alunos S5 e S6 determinaram as 

medidas dos ângulos das figuras original e correspondente, porém ao transcrevê-las para a 

folha de atividades erraram ao disporem as medidas dos ângulos B e H e D e F (ver Ilustração 

57). 

  

Ilustração 57: Correspondência entre os ângulos da figura original e do reflexo 

 

A dupla, na segunda questão, ao realizar a correspondência entre os ângulos 

correspondentes da figura original e do reflexo acertou aos responder que A e E, B e H, C e G 

e D e F têm as mesmas medidas. 

Na terceira questão, após o arrastamento dos vértices da figura original, a dupla 

acertou ao afirmar que ao medir os ângulos da figura original e do reflexo as medidas dos 

ângulos correspondentes são as mesmas. 
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Na quarta questão, sob a ação do giro do eixo, os alunos pertencentes à dupla não 

acertaram pois voltaram-se para os movimentos da figura original e do reflexo não 

comparando,  as medidas dos ângulos. 

Para identificarem que os triângulos escalenos apresentados na tela do computador não 

eram resultado da reflexão axial, a dupla determinou as medidas dos lados, a distância entre a 

figura original e o reflexo ao eixo de simetria, chegando à resposta correta. No entanto, os 

alunos não responderam a todos os itens solicitados como por exemplo, as medidas dos 

ângulos. Quanto à descrição dos comandos utilizados, eles indicaram os já propostos na ficha 

de atividades os comandos Ângulo e Distância e Comprimento. 

 Nesta sessão percebemos que os alunos atingiram os objetivos de aprendizagem. Isto 

foi facilitado pelo dinamismo que o software possibilitou aos alunos na aferição rápida e 

eficiente das medidas dos ângulos, dos lados e da distância ao eixo da figura original e do 

reflexo. Observamos inclusive outros aspectos pertinentes ao software como o desafio da 

dupla em buscar as medidas iniciais dos ângulos com a ação de arrastamento, segundo diálogo 

abaixo em que os alunos tentavam fixar os ângulos A e E em 52.2°: 

S5: “- arrastando é? 
S6:-  É. Espere aí. 
        [...] 
S6: - É 07, é? 
S5:-  02 ou ponto 2, 52.2 
S6: - Pra cá, pra cá, tá ruim, tá ruim [...] 
S5: - Ó: 52 9999, 52 vai, aparece! 52, 53, 54, 53 tem que ser    
        mais um pouco!”. 

 

Na comparação dos ângulos da figura original e do reflexo a dupla escolhida chega à 

conclusão que eles possuem as mesmas medidas, todavia fixa-se posteriormente nos 

movimentos do eixo e das figuras como podemos observar no diálogo abaixo: 

S6: [...]“ •  que os dois ângulos da figura, as medidas são as mesmas.[...] 
S5: •  Mexeu os ângulos? 
S6: •  É. 
S6: •  Gira o eixo. [...] 
S6: •  Após girar o eixo de simetria e a comparar os ângulos    
          da figura original e da simétrica, o que você pode    
          afirmar sobre eles? 
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S6: •  Que sempre, que sempre... 
S5: •  Elas são as mesmas? 

[...] 
S5: •  Giramos o eixo é? Não? 
S6: •  Que sempre quando giramos... não o que tem haver? 

[...] 
S5: •  Eles, não, o eixo de simetria, esse aqui é o eixo simétrico, não é? Ele também 

roda, não é? 
  [...] 

S6: •  A figura original e a figura simétrica, elas giram  
          iguais. 
S5: •  Iguais. 
S6: •  Não são iguais não porque uma gira para um lado e a  
          outra gira para o outro”. 
 

Além da constatação de que as medidas dos ângulos são as mesmas, os alunos 

observam as posições da figura original e do reflexo, sob a ação do giro do eixo de simetria.  

Acreditamos que devemos adequar a questão em que objetivávamos o reconhecimento 

de figuras que não foram obtidas pela reflexão axial em função do tempo de duração da 

atividade, pois os alunos não conseguiram concluí-la. 

Outro fator que deve ser levado em consideração são os conceitos envolvidos nas 

questões que muitas vezes os alunos não lembram e precisam ser retomados nos enunciados. 

Isto pode ser evidenciado na fala do aluno S6, mostrando que os alunos possuem dificuldades 

relacionadas ao conceito de ângulo, o que ocasionou equívoco da dupla na descrição dos 

procedimentos: 

S6: “A gente foi no comando ângulo, medimos os  ângulos lado a lado; depois 
colocamos o Comando Distância e Comprimento.” 
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6.6. ESTUDO DE CASOS: QUINTA SESSÃO • IDE NT IF ICAÇÃO DA 

PROPRIEDADE DE PERPENDICULARIDADE ENTRE O EIXO E O 

SEGMENTO QUE UNE O PONTO ORIGINAL E O REFLEXO E 

LOCALIZAÇÃO DO EIXO DE SIMETRIA 

 

Trataremos aqui do desempenho dos alunos S5 e S6 sobre a identificação de 

propriedade de correspondência ortogonal entre o eixo e o segmento que une o ponto original 

e o reflexo e a localização do eixo de simetria. 

Na primeira questão a dupla acertou ao determinar os três ângulos formados entre o 

eixo de simetria e os segmentos que unem os pontos originais e os seus reflexos A e A’, B e 

B’, C e C’, encontrando 90°.  

Após a determinação das medidas dos ângulos na segunda questão, a dupla arrastou os 

vértices da figura original e concluiu que mesmo sendo arrastados os valores das medidas dos 

ângulos não são modificados.  

A dupla também comprovou na terceira questão que os ângulos continuavam com as 

medidas de 90° após o giro de eixo de simetria, acertando a questão. 

Na quarta questão, utilizando o comando Distância e Comprimento, os alunos S5 e S6 

encontraram as distâncias 4,88 cm, 3,74 cm e 4,93 entre os pontos originais e os reflexos. 

Em relação à localização do eixo de simetria, os alunos afirmaram na quinta questão 

que a reta de reflexão foi disponibilizada entre as figuras original e correspondente. Neste 

sentido entendemos que a dupla não levou em conta os pontos fixados nas figuras a partir dos 

quais deveria aferir as distâncias e localizar o eixo exatamente na metade destas. Estes 

procedimentos foram descritos pelos alunos na 6º questão da ficha de atividades, afirmando 

que acionaram o comando Reta, clicaram no “meio” das figuras e soltaram o mouse. Estes 

passos estavam relacionados tanto à figura com contornos curvos quanto a de contornos retos.  



 

 

179 

Na sexta questão o eixo de simetria foi disponibilizado entre as figuras não conexas 

apenas na tela do computador talvez, porque o enunciado da ficha de atividades não tenha 

sido suficientemente claro para que as alunas pudessem transcrevê-la para esta última. 

 Pelo exposto notamos que a sessão atingiu os objetivos, embora tenhamos detectado 

dificuldades quer no âmbito de manipulação dos comandos do software, quando da aferição 

das medidas dos ângulos formados entre o eixo e o segmento que unia os pontos originais e os 

reflexos, quer de ordem conceitual, como podemos verificar no fragmento das falas abaixo:  

S6:  “- Os ângulos são os números, é ? [...] 
         - As medidas [dos ângulos] são essas? [...] 
        - [...] localizado [o eixo], como assim?” 
S5: “-[...] Depois de girar o eixo de simetria, esse breguecinho aqui, o que você 

pode concluir sobre as medidas dos ângulos, essas medidas aqui [apontando 
para o computador], formadas entre o eixo de simetria e o segmento? 

S5: -   O que é segmento, hem?” 
S5: - [...] a imagem... 
S5: - A imagem das duas ou só de uma, da figura original?” 

 

 Nas atividades usamos o termo simétrico e nesta sessão o substituímos pelo termo 

imagem causando dificuldades na interpretação das questões. 

Houve de outra forma situações nas quais a dupla não queria aceitar a proposição, 

questionando os resultados encontrados, não concebendo de antemão que todas as medidas 

relativas aos ângulos procurados fossem as mesmas, como podemos observar na fala do aluno 

S6: 

S6:“- Por que tudinho deu 90°, agora? 
S6:  - Ô, Dayse, tá certo? É tudo noventa mesmo? ” 
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6.7. ESTUDOS DE CASOS : SEXTA SESSÃO • CONST RUÇÃO DOS CONTORNOS 

DO SINAL DE TRÂNSITO DÊ A PREFERÊNCIA E IDENTIFICAÇÃO DA 

PROPRIEDADE DE CONGRUÊNCIA DOS ÂNGULOS DA BASE DO 

TRIÂNGULO ISÓSCELES COM USO DA SIMETRIA AXIAL  

 

Na apresentação seguinte discutiremos os resultados dos desempenhos da dupla 

selecionada para o estudo de casos na sexta sessão. 

Na primeira questão a dupla acertou ao utilizar-se da simetria axial para construir os 

triângulos que compõem o sinal de trânsito, recorrendo aos seguintes procedimentos: 

• clicou sobre o Comando Simetria Axial, sobre os pontos correspondentes aos 

vértices do triângulo e depois sobre o eixo de simetria; 

• em seguida, mediante acionamento do comando Segmento, uniu os pontos formando 

os contornos, conforme havíamos previsto na análise a priori. 

Com relação à segunda questão, os alunos S5 e S6 aferiram os ângulos da base do 

triângulo isósceles, concluindo que eles são iguais. 

Na questão relativa ao arrastamento do vértice original, pertencente ao lado 

correspondente à base, a dupla observou corretamente que os valores dos ângulos da base 

permaneciam os mesmos. Esta resposta também foi encontrada pela dupla após o 

arrastamento e giro do eixo de simetria, o qual foi disponibilizado na posição inclinada, 

visando observar os efeitos da variável posição do eixo. Além disso, a dupla ressaltou as 

características do software, destacando a variação das medidas no momento da manipulação 

do vértice original e da reta de reflexão. 

Na quinta questão a dupla não conseguiu explicitar o enunciado referente à 

propriedade do triângulo isósceles que está relacionado à igualdade dos ângulos da base, 

deixando a questão em branco. 
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Nesta sessão notamos que os objetivos foram atingidos pois os alunos construíram os 

contornos do sinal de trânsito e identificaram a congruência dos ângulos da base do triângulo 

isósceles, conforme previsões da análise a priori.  

Mas ocorreram dificuldades relativas ao entendimento de alguns trechos dos 

enunciados, como podemos observar nas falas dos alunos S5 e S6: 

S6 “ – Arraste o vértice que não se encontra sobre o eixo [...] 
S6    – O vértice que não se encontra sobre o eixo deve ser esse?  
S5    – Qual figura que arrasta? É essa? ” 

 Porém o diálogo entre a dupla possibilitou uma melhor interpretação do enunciado e à 

condução da resposta correta conforme podemos observar abaixo: 

S6“ – Se eu arrastar os vértices, a figura... 
S5   – Ela não tá perguntando a figura não ela tá  perguntando as medidas.” 
 

 Mesmo tendo observado as medidas dos ângulos sob a ação do arrastamento do vértice 

original e do giro do eixo, vimos que os sujeitos pesquisados não conseguiram enunciar a 

propriedade de congruência dos ângulos da base, dificuldade não prevista na análise a priori. 
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CAPÍTULO 7 

 

Neste capítulo apresentaremos os aspectos comuns e distintivos de nosso estudo em 

relação às pesquisas que tratam da Simetria Axial. 

A respeito dos resultados do pré-teste, os tipos de erros que encontramos em nosso 

estudo foram a produção do reflexo sem a conservação da propriedade de congruência, a 

inobservância das propriedades de eqüidistância dos contornos das figuras, da 

correspondência ortogonal entre os pontos simétricos com referência ao eixo, de incidência da 

figura no eixo de simetria e a utilização da translação em vez da reflexão. Esses erros são 

citados por Siqueira, Lima e Gomes Ferreira (2002). Ademais nos casos em que a figura 

estava disponibilizada em um só semiplano sobretudo quando tocava o eixo, os alunos 

conseguiram construir o simétrico, mas quando houve intersecção com a reta de simetria 

(eixo) as dificuldades foram maiores em conformidade com os estudos já conhecidos de 

Grenier (1988). 

Quanto às características da figura original e da correspondente os alunos perceberam 

que elas possuíam a mesma forma, mesma dimensão tal como confirmaram as pesquisas de 

Grenier (1988) e Siqueira, Lima e Gomes Ferreira (2002). Nosso estudo acrescenta aos 

resultados expostos os movimentos simultâneos dos pontos e figuras simétricos devido ao 

dinamismo do software, de acordo com o referencial teórico de Hölz (1996). 

Na primeira sessão os alunos quando solicitados a identificar a posição da figura 

simétrica apresentam características matemáticas (“deitada”, “meio diagonal”), conclusões 

decorrentes do Modo-Arrastar do Cabri, confirmando a visão de Laborde (1998) acerca da 

associação entre visual e fatos geométricos. Isto pode ser notado quando eles afirmam que 

através dos movimentos a figura original e o reflexo apresentam-se sob diferentes direções. 



 

 

184 

No que diz respeito às características dos reflexos, os resultados dos nossos estudos 

apontam também que os alunos têm a compreensão de que eles estão localizados em 

semiplanos diferentes, com referência ao eixo de simetria, resultados já apresentados por 

Grenier (1988). Hollebrands (2003) no início de sua pesquisa constatou que os alunos 

concebiam as figuras simétricas como objetos simples, cada qual em um semiplano, sem 

considerar como domínio todos os pontos do plano. Como os nossos sujeitos são alunos da 

sexta série e não possuem o domínio do conceito de função, notamos que eles possuem a 

concepção da figura original e do reflexo como objetos. 

Na resolução da atividade pela dupla selecionada para o estudo de casos, quando 

através das discussões há uma mudança da idéia inicial de que a figura original e a 

correspondente poderiam formar uma figura só, para a conclusão de que elas são figuras 

diferentes percebemos um importante papel da visualização para a análise e apreensão do 

conceito de acordo com Hershkowith (1994).  

Na discussão abaixo observamos que a interação da dupla com o software através da 

sugestão do aluno S6 para movimentação da figura e o feedback por ele fornecido remetem a 

Laborde (1998). A ligação entre evidência visual e fatos geométricos conduziu à identificação 

pelos estudantes da posição das figuras simétricas. Na tarefa proposta não havia possibilidade 

de formação de uma só figura. 

S6“– Ó! Não dá para formar uma figura só, pois quando a figura original se 
movimenta... Ela surge aqui, atrás assim do outro lado, do outro lado ... Aí 
quando for, vai uma pra ali, a outra pra acolá... Elas podem trocar de lugar. 

S6   – Que mais? 
S6   – Movimenta a figura, vê se pode observar mais. 
S5   – Elas nunca vão formar uma só.” 
 

Quanto à construção dos logotipos, vivenciada na segunda sessão, na transcrição das 

figuras visualizadas no computador para papel detectamos os mesmos erros mencionados por 

Siqueira, Lima e Gomes Ferreira (2002) no tocante à congruência e a imprecisão no traçado 

das figuras que aparece com mais freqüência quando as figuras são formadas por contornos 
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curvos. Entretanto, nosso trabalho encontrou nos traçados dos alunos na ficha de atividades 

um tipo de erro não mencionado nas pesquisas relacionadas na revisão de literatura, em que 

os alunos desenharam um número maior de arcos, quando consideramos os seus 

correspondentes originais. A não observância da congruência entre figuras, da distância dos 

contornos ao eixo e correspondência ortogonal foram erros observados por Siqueira, Lima e 

Gomes Ferreira (2002) e em nosso trabalho nesta sessão. 

Outro aspecto a ser ressaltado é que a maneira como a questão é formulada pode levar 

a respostas diversas daquelas esperadas pelo pesquisador, em decorrência da visualização. A 

este fato associamos às conclusões a que chegou a dupla selecionada no estudo de casos, 

afirmando que a figura encontrada seria um bonequinho e não um logotipo. Como defende 

Hershkowith (1994), o exemplo protótipo (bonequinho) desviou a atenção das alunas e em 

decorrência elas deixaram de desenhar dois pontinhos avulsos do logotipo. Nesta mesma 

figura, por um erro de formatação em que deixamos um ponto original com a cor vermelha, 

também sob a influência da visualização a dupla supracitada não obteve o simétrico deste 

ponto que foi apresentado de forma diferenciada. 

 

 

 

 

Ilustração 58: Figura em que a dupla deixou de representar o reflexo de um ponto original 

 
Na terceira sessão percebemos que os alunos têm um bom desempenho em relação à 

propriedade de eqüidistância como constatado por Siqueira, Lima e Gomes Ferreira (2002) na 

sua pesquisa com o Cabri. No nosso estudo, como solicitamos o giro do eixo para observação 

das medidas dos lados entre a figura original e o reflexo em relação ao eixo, surgem respostas 

relacionadas à variação desses valores durante o arrastamento.  
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Nosso estudo apresenta um aspecto diferencial também na quarta sessão, na questão 

em os alunos teriam que comparar os ângulos correspondentes da figura original e do reflexo. 

A amostra aponta, em consonância com Hölz, que apareceram respostas em que os alunos 

assimilam os efeitos do Modo Arrastar, através de afirmações da variação das medidas em 

função do arrastamento do vértice da figura original. Essa variação também é citada quando 

os alunos são solicitados a compararem os ângulos sob a ação do giro do eixo. 

A confirmação das idéias de Hölz (1996), acerca das influências do Modo Arrastar do 

Cabri, aparece novamente na identificação do eixo de simetria como mediatriz, na quinta 

sessão, na questão em que propomos o giro do eixo de simetria para observação da 

ortogonalidade deste com o segmento que une os pontos originais e as imagens. O nosso 

estudo mostra conclusões entre as quais o aluno afirma que “as figuras ficam diferentes e as 

medidas se movimentam”, denotando que o aluno observou mais detidamente os efeitos do 

arrastamento. 

Para identificação da congruência dos ângulos da base do triângulo isósceles que 

compunha o sinal de trânsito “Dê a Preferência”, na sexta sessão, solicitamos a observação 

dos ângulos antes e após o arrastamento de um dos vértices originais. Segundo os dados 

obtidos, constatamos que sem o arrastamento as respostas estavam relacionadas 

exclusivamente às medidas dos ângulos. No entanto, sob a ação Modo Arrastar surgem 

conclusões voltadas para as mudanças simultâneas dos valores dos ângulos, resultados de 

acordo com as idéias de Hölz. 
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CAPÍTULO 8 

 

8.1. CONCLUSÕES  

 

 A nossa pesquisa se propôs a estudar os efeitos de uma seqüência didática sobre o 

conceito de Simetria Axial com alunos da 6ª série do ensino fundamental em um ambiente 

informático, o Cabri-Géomètre. 

Antes da elaboração da seqüência didática propriamente dita, procuramos identificar 

os aspectos dos livros didáticos que se caracterizavam como entraves para o desenvolvimento 

do conceito acima relacionado. Para isto estabelecemos critérios obtidos a partir da análise 

das propostas curriculares americanas, francesas e dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s) do ensino fundamental tais como atividades envolvendo meios físicos (dobraduras, 

origami, espelho), articulação com o cotidiano, composição de simetrias axiais, habilidades 

exploradas (identificação de figuras que possuem simetria axial, identificação do eixo de 

simetria em figuras dadas, construção das imagens de uma figura por meio de reflexão axial, 

construção de figuras com auxílio da simetria). 

De maneira geral percebemos que há uma preocupação dos autores com a 

contextualização das transformações geométricas quando tomam como ponto de partida 

fotografias e imagens de objetos do cotidiano, obras de artes, desenhos, esculturas e 

artesanato. Com referência à manipulação de meios físicos como espelhos, dobraduras, 

encontramos um menor número de sugestões nos livros didáticos. Entretanto, a exploração de 

situações-problema e a análise das transformações mediante a identificação dos aspectos 

variantes e invariantes ainda estão sendo introduzidas de forma tímida no livro da 6ª série de 

(Imenes & Lellis, 1998), com a exploração das medidas dos lados e dos ângulos e no livro da 

7ª série da coleção Matemática (Imenes & Lellis, 2001) em atividades que solicitam a 



 

 

189 

construção de um triângulo isósceles, o traçado do eixo de simetria e as conclusões sobre os 

ângulos da base do triângulo, não havendo, nestes livros, uma explicitação de que a simetria 

axial é uma ferramenta para resolução. 

Após a análise dos livros didáticos, aplicamos o pré-teste no papel. Neste teste 

diagnóstico investigamos o tipo de resposta classificado em acerto ou erro, o tipo de erro e o 

procedimento utilizado. Em relação ao tipo de erro, procuramos identificar as dificuldades 

para preservação das propriedades da Simetria Axial entre as quais destacamos a 

eqüidistância, a congruência dos ângulos e dos lados, a forma da figura, a invariância dos 

pontos pertencentes ao eixo, a correspondência ortogonal entre o ponto original e o reflexo e 

outras variáveis como a posição do eixo em relação à folha, a posição da figura relativamente 

ao eixo, os contornos da figura e o fato de a figura ser conexa ou desconexa. Com esta 

finalidade havia questões em que o aluno deveria construir a figura original e o reflexo, traçar 

os eixos de simetrias e outras em que deveria assinalar a alternativa correta, identificando os 

reflexos dos pontos originais, eixos de simetria e uma figura que não era produto da reflexão 

em torno de uma reta. 

Ao analisarmos os resultados do pré-teste percebemos que o maior número de erros foi 

encontrado nas questões que envolviam a construção de figuras correspondentes com 

contorno curvo, implicando na inobservância de outras propriedades (eqüidistância, 

correspondência ortogonal entre os pontos simétricos) tal como observado por Siqueira, Lima 

e Gomes Ferreira. (2002). Entre as questões de construção, a maior dificuldade envolve as 

figuras desconexas em que os alunos tiveram que obter o reflexo, na quarta questão. Neste 

item, entre os erros detectados encontramos outros tipos de isometrias como as translações. 

Nos casos em que a figura era conexa, os alunos construíram o reflexo com facilidade em 

conformidade com estudos de Grenier (1988). No entanto, as construções que envolviam 
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figuras conexas que cortavam o eixo foram caracterizadas como difíceis, resultando em um 

grande número de questões em branco. 

Nas questões em que os alunos tiveram que traçar os eixos de simetria, a variável 

posição inclinada dos segmentos que compõem as figuras e o procedimento único de traçar o 

eixo entre ou no “meio” das figuras provocaram dificuldades, sobretudo na preservação da 

propriedade de eqüidistância. Nas situações de traçado do eixo de simetria do trapézio nos 

deparamos com muitas questões em branco. Nas questões de assinalar, as maiores 

dificuldades estão associadas à identificação do reflexo de um ponto localizado no eixo de 

simetria e no reconhecimento da inexistência de eixo de figuras conexas. 

No pós-teste verificamos um avanço em todas as questões relativas à construção dos 

reflexos de figuras conexas e desconexas e localização do eixo de simetria. Nas questões de 

localização do eixo em figuras desconexas, observamos um avanço maior com o eixo 

inclinado em relação ao eixo vertical. Entretanto, as mesmas dificuldades identificadas no 

pré-teste persistiram no pós-teste, mesmo que em menor número. Em duas situações os alunos 

não avançaram: a construção do reflexo da figura conexa que cortava o eixo e a identificação 

do reflexo de um ponto pertencente ao eixo. 

Com referência ao desenvolvimento da seqüência projetada, algumas dificuldades 

conceituais não previstas na análise a priori foram encontradas ao longo das sessões. Por 

exemplo, posição de figura simétrica, na primeira sessão o conceito de ângulo e vértice, na 

quarta sessão quando a dupla selecionada afirmou que mediu “os ângulos lado a lado”, 

fazendo o mesmo com a palavra vértice e verticalidade, na terceira sessão. Na introdução das 

atividades, detectamos nas respostas dos alunos dificuldades conceituais. Na primeira sessão 

uma dupla confundiu-se ao trocar o termo ponto simétrico por eixo de simetria e quatro 

alunos utilizaram o termo eixo de simetria e não figura simétrica. Na segunda sessão três 
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estudantes utilizaram-se da palavra curvas do logotipo A onde teriam que referir-se a 

segmentos. 

A forma de apresentação dos enunciados, na terceira sessão, terceira questão, com 

apresentação dos procedimentos de uma só vez (obtenção dos simétricos da figura original, e 

do ponto móvel, movimentação do ponto original e observação do seu reflexo, medição das 

distâncias, arrastamento da figura original, sobreposição do reflexo à figura dada) levou seis 

estudantes a focarem os procedimentos anteriores à sobreposição, não atingindo, o objetivo 

proposto na questão. 

 Além das dificuldades acima, nosso trabalho detectou no papel um tipo de erro em que 

os alunos desenharam um número maior de arcos, quando consideramos os seus 

correspondentes originais. Não encontramos nas pesquisas relacionadas na revisão de 

literatura esse tipo de erro. 

Nas questões destinadas à generalização das propriedades, detectamos as maiores 

dificuldades no desenvolvimento da seqüência as quais não foram previstas na análise a 

priori. Estas situações apareceram na identificação das condições para que uma figura seja 

reflexo da outra, na terceira sessão e da propriedade de congruência dos ângulos da base, na 

sexta sessão. 

Quanto ao desenvolvimento dos alunos na seqüência didática foi possível observar que 

eles evoluíram quanto à caracterização dos pontos e figuras originais e seus reflexos, do eixo 

de simetria, das relações entre estes, na identificação das propriedades de eqüidistância, 

congruência dos lados, dos ângulos, da correspondência ortogonal entre os pontos originais e 

sues reflexos. A culminância deu-se com a construção do sinal de trânsito, na sexta sessão, 

com a mobilização dos conhecimentos matemáticos e dos comandos do software adquiridos 

nas sessões anteriores. 
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Percebemos, da mesma forma, que os efeitos dinâmicos do Cabri, favoreceram à 

identificação das propriedades geométricas da Simetria Axial, graças à possibilidade de 

arrastamento sobre a tela, pois o software permitia que fossem mantidas intactas as conexões 

matemáticas e o controle dos desenhos pelos aprendizes. Com isto, eles passam a manipular 

objetos teóricos que aparecem na tela sob a forma de desenhos. Observamos este 

reconhecimento: na primeira sessão, quando os alunos concluíram, mediante arrastamento que 

os pontos e as figuras originais e seus reflexos estão localizados em semiplanos opostos; na 

observação de que os pontos originais e seus reflexos poderiam coincidir, o que só foi 

possível devido ao giro do eixo; na segunda sessão, na construção do reflexo do logotipo 

mediante a conclusão da dupla de que após cada clique sobre os pontos da figura original, os 

seus correspondentes simétricos iam aparecendo, pelo feedback do software; na quarta sessão, 

quando a dupla selecionada mobilizou-se tentando através do arrastamento retornar as 

medidas iniciais apresentadas nos arquivos dos ângulos originais e dos correspondentes 

simétricos, alternando a visualização e o feedback do software e na terceira, quarta, quinta e 

sexta sessões, com as propostas de identificação das propriedades de eqüidistância, 

congruência, correspondência ortogonal entre os pontos originais e os reflexos. 

Na manipulação do software a visualização foi um fator fundamental quer na 

constituição da imagem do conceito e de seus elementos quer para desviar a atenção, 

confirmando Hershkowith (1994). Um exemplo desse desvio ocorreu na segunda sessão, 

quando a dupla selecionada construiu o reflexo de um logotipo, deixando de desenhar no 

ambiente papel e lápis dois pontos internos do logotipo, por julgar tratar-se de um 

bonequinho. Segundo Hershkowith (1994) exemplos protótipos (o bonequinho) possuem 

atributos críticos (olhos) muito poderosos que podem desviar a atenção, e por isso as alunas 

deixaram de desenhar dois pontos simétricos, prejudicando a apreensão do conceito de 

Simetria Axial. 
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Quanto aos procedimentos utilizados pelos alunos, em todas as sessões eles seguiram 

as instruções da ficha de atividades. Para construção do reflexo relativo ao logotipo, 

utilizaram procedimentos previstos na análise a priori como o clique sobre os pontos e figuras 

originais, observação dos respectivos reflexos, a iniciação dos cliques pelos segmentos 

maiores para construção do reflexo, mais perceptíveis visualmente, na tela do computador. No 

entanto, encontramos procedimentos que não fizeram parte das nossas hipóteses como a 

iniciação dos cliques pelos pontos que são menos perceptíveis visualmente. Na localização do 

eixo de simetria em figuras desconexas tanto no ambiente papel e lápis quanto no 

computador, os alunos estimaram a distância que consideravam a metade entre as figuras 

obtidas por reflexão em torno de uma reta. Em figuras conexas, no papel, entre os erros que 

surgiram os alunos procuraram dividir a figura ao meio, mesmo em relação ao triângulo 

isósceles (que não possui eixo) ou tentaram dividi-lo dispondo o eixo verticalmente tal como 

haviam traçado em outras questões. Na construção de figuras tendo como ferramenta a 

simetria além dos procedimentos sugeridos na ficha de atividades encontramos respostas em 

que o aluno utilizou-se da propriedade de congruência, nas quais traçou os segmentos, 

determinou suas medidas e  verificou a propriedade de eqüidistância, mobilizando os 

conhecimentos adquiridos nas sessões anteriores. 

 

8.2. RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 
 

 Estando conscientes de que qualquer pesquisa apresenta imprecisões quer no 

planejamento quer na execução das atividades, apresentamos algumas sugestões que dizem 

respeito às situações relacionadas ao âmbito deste estudo. Trataremos ainda de propostas 

decorrentes das dificuldades dos alunos no decorrer das sessões. 

 Um dos principais fatores a serem considerados são os conhecimentos prévios dos 

alunos. Para aprendizagem da Simetria Axial, as noções de reta, reta perpendicular, segmento 
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ângulo, verticalidade, horizontalidade são fundamentais e por isso em uma seqüência didática 

devemos observar os meios de explicitá-las nas fichas de atividades. 

 No que diz respeito à forma de organização das instruções, devemos estar atentos em 

como distribuí-las a fim de que os alunos possam apreendê-las, alcançando os objetivos 

previstos. Isto também é necessário na escolha das figuras, especialmente as que serão alvo de 

arrastamento e giro do eixo de forma que os alunos não sintam a sensação de 

embaralhamento. Por outro lado, as instruções devem indicar explicitamente o que desejamos 

observar antes, durante e após o arrastamento do vértice ou do giro do eixo, no sentido de 

minimizarmos conclusões pertinentes à variação das medidas na manipulação do software. 

 A manipulação das variáveis é outro ponto fundamental para a diversificação das 

atividades. Por exemplo, na localização do eixo no papel as figuras desconexas eram 

semelhantes, embora a posição do eixo fosse diferente e nas sessões da seqüência didática não 

contemplamos a variável na qual em uma figura conexa seus segmentos cortavam o eixo e 

figuras conexas com eixo de simetria inexistente. 

Na elaboração das questões devemos levar em conta o tempo de resolução de todos os 

itens propostos com a finalidade de que os alunos respondam a todos eles. 

 Quanto a organização do conteúdo nas sessões é interessante propormos atividades em 

que os alunos possam descobrir erros na geração dos reflexos no traçado dos eixos de simetria 

em figuras conexas e desconexas, incluindo a explicitação de uma ou mais propriedades da 

reflexão. 

 Para exploração das propriedades podemos considerar o aspecto no qual a figura 

original (segmentos de reta) coincide com o reflexo e observá-los sob o efeito do 

arrastamento. Esta figura poderia apresentar pontos originais e seus reflexos que poderiam ser 

observados sob o efeito do arrastamento, também sobre o eixo de simetria, visando a 

exploração da propriedade de invariância. 
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8.3. PERSPECTIVAS 

 

 Diante dos resultados do nosso estudo julgamos que futuras pesquisas poderão 

contemplar situações-problema que envolvam a Simetria Axial e outras áreas do 

conhecimento como a Física, a Química, a Arte, no Ensino Fundamental em ambientes de 

Geometria Dinâmica e no campo cognitivo acreditamos ser produtivo investigar os efeitos da 

visualização nas situações-problema mencionadas anteriormente. 
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ANEXO A – PRÉ-TESTE 

 

NOME:_________________________________________________________ 

DATA: _________________________   IDADE: _______________________ 

 

PRÉ-TESTE 

 

1)A figura abaixo representa uma parte de logotipo. Complete-o com a outra parte que falta. 

 

 

2)Desenhe o (s) eixo (s) de simetria das figuras abaixo: 

a)                                                                            b)  

                                        

 

3)Desenhe o (s) eixo (s) de simetria das figuras abaixo, se existirem: 
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a)                                                   b)                                                            c) 

                                                      
 

4)Sendo r o eixo de simetria, construa a figura simétrica: 

a) 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

c) 
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5)Desenhe a outra metade das figuras abaixo, sabendo que os desenhos foram dobrados sobre 

o eixo de simetria (reta e): 

   a) 

  

 

   b) 

 

6)Na figura abaixo, qual o ponto simétrico do ponto: 

a)A em relação ao eixo e? _____________ 

b)F em relação ao eixo e? _____________ 

 

 

 

7)Nas figuras abaixo, assinale sim se as retas e forem eixos de simetria e não, em caso 

negativo: 
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a)                               

 

 

 (    ) sim                        (     ) não 

b) 

 

 

(   ) sim                             (    ) não 

c) 

 

(   ) sim                             (    ) não 

 

8)O par de triângulos abaixo apresenta simetria em relação à reta r? 

a) (   ) sim                                        b) (   ) não 
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ANEXO B – PRIMEIRA SESSÃO DA SEQÜÊNCIA DIDÁTICA 

Escola:___________________________________________________________________ 
Nome: ___________________________________________________________________ 
Série: ____________________________________________________________________ 
Data: ____________________________________________________________________ 
 
PRIMEIRA SESSÃO: IDENTIFICAÇÃO DO REFLEXO DE UM PONTO E DA 

FIGURA ORIGINAL 

 
Na tela do computador pode-se observar três pontos e uma reta. Os pontos são 

chamados de pontos originais e, a reta, eixo de simetria. Determine as imagens (pontos 
simétricos) dos pontos originais e arraste-os. 
 
Para encontrar as imagens ou pontos simétricos utilize os seguintes procedimentos: 
1)Clique no Comando Simetria Axial; 
2)Clique sobre os pontos e em seguida sobre o eixo de simetria. 
 
Para arrastar os pontos originais: 
1)Clique sobre o Comando Ponteiro e arraste os pontos originais. 
 
 
 
1)O que você pode observar sobre o ponto original, o eixo de simetria e o ponto simétrico, 

quando movimenta o ponto inicial? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arraste os pontos originais e depois o eixo de simetria, girando-o . Para isso, clique sobre o 
Comando Ponteiro e sobre o eixo e o arraste.  
 
 
2)É possível que o ponto original e o simétrico formem um só ponto? Quando isto acontece? 

Justifique. 
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3)Qual o ponto simétrico ao ponto C? Justifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para encontrar as imagens ou figuras simétricas utilize os seguintes procedimentos: 
1)Clique no Comando Simetria Axial; 
2)Clique sobre a figura original e em seguida sobre o eixo de simetria. 
Para arrastar a figura original: 
1)Clique sobre o Comando Ponteiro e arraste a figura. 
 
 
4)Ao movimentar a figura original, o você pode observar sobre a figura original, o eixo de 

simetria e a figura simétrica? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5)Quais os procedimentos utilizados para obter a figura simétrica à figura 2? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6)O que você pode afirmar sobre a posição da figura simétrica? 
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ANEXO C – SEGUNDA SESSÃO DA SEQÜÊNCIA DIDÁTICA 
 

FICHA DE ATIVIDADE 
 
SEGUNDA SESSÃO: CONSTRUÇÃO DO REFLEXO DE LOGOTIPOS  

 

1) Na tela do computador estão desenhadas duas partes de logotipos. As outras partes foram 
apagadas. Complete as outras partes que faltam. Para isto siga os seguintes passos: 
a)clique sobre o comando Simetria Axial; 

b)clique sobre os pontos, segmentos e arcos (CONTORNOS CURVOS); 

c)clique sobre o eixo de simetria (RETA DE COR VERDE). 

  

 

(A)                                                                                                   (B) 

2) Desenhe acima o que você observou no computador. 

 

3) Além dos comandos do computador, escreva como você fez para completar os logotipos: 

a) Figura 1 
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b) Figura 2 

 

 

 

 

 

4) Observe o eixo de simetria (reta verde). Que características (aspectos) importantes você 

pode destacar sobre ele? 

 

 

 

 

 

 

5)Compare a outra metade do logotipo que você obteve a partir do computador com a que 

estava desenhada. Nós dizemos que a metade da figura obtida é simétrica à parte da figura 

que estava desenhada. Explique as características (aspectos) que você julga importantes 

sobre a parte simétrica que foi desenhada. 
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ANEXO D – TERCEIRA SESSÃO DA SEQÜÊNCIA DIDÁTICA 

NOME: ____________________________________________________________________ 

DATA: _______________________ 

TERCEIRA SESSÃO : IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DE EQÜIDISTÂNCIA 

DAS FIGURAS OBTIDAS POR REFLEXÃO ATRAVÉS DE 

UMA RETA E DA PROPRIEDADE DE CONGRUÊNCIA 

DOS LADOS 

 
A tela do computador apresenta a figura original (de cor verde) e outra figura à 

direita do eixo de simetria.  
 

1)Clique no comando Simetria Axial depois sobre a figura original e no eixo de 
simetria para obter a figura simétrica da figura original; 

2)Clique no comando Simetria Axial depois sobre o ponto original (pontinho 
vermelho que está sobre a figura original) e no eixo de simetria para obter o ponto 
simétrico do ponto original; 

3)Clique sobre a setinha e depois sobre o comando Ponteiro, mexa o ponto que está 
sobre a figura original e observe o seu simétrico; 

4)Clique no comando Comprimento e Distância depois sobre o ponto de cor vermelha 
da figura original e sobre e o eixo de simetria para encontrar a distância entre a 
figura original e o eixo de simetria; 

5)Clique no comando Comprimento e Distância depois no ponto da figura simétrica e 
sobre e o eixo de simetria e ache a distância entre a figura simétrica e o eixo de 
simetria; 

6)Clique sobre a setinha depois no comando Ponteiro e para arraste a figura original. 
Observe a figura simétrica. Continue arrastando a figura original de maneira que a 
figura simétrica fique sobre a figura que já estava desenhada à direita do eixo de 
simetria. 

 
 

 
1)Qual a distância entre a figura original e o eixo de simetria?___________________ 

 
2)Qual a distância entre a figura simétrica e o eixo de simetria?__________________ 
 

 
3)Escreva todos os passos utilizados por você para sobrepor a figura simétrica à figura dada. 
 

 
3)Clique sobre o comando Giro gire o eixo de simetria para que ele fique vertical. 

 
Observe a distância entre a figura original e o eixo de simetria e a figura simétrica e o eixo de 
simetria. 
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5)Qual a distância entre a figura original e o eixo de simetria após você girar o 
eixo?________ 
 
6)Qual a distância entre a figura simétrica e o eixo de simetria após você girar o 
eixo?________ 
 
7)O que você pode concluir sobre as distâncias entre a figura original e entre a figura 
simétrica ao eixo de simetria? 
 
 
 
 
 

 
 

Na tela do computador estão desenhadas a figura original (cor verde) e a simétrica cor 
vermelha). 
Clique no comando Comprimento e Distância para encontrar o comprimento dos 
segmentos que formam o trapézio. 
 
 
8)Quais os segmentos da figura simétrica que possuem a mesma medida dos seguintes 
segmentos da figura origina? 
 
AB 
BC 
CD 
AD 
 
9)O que você conclui com relação às medidas dos lados da figura original e sua simétrica? 
 
 
 
 
 
10)Considerando as atividades acima, o que é necessário para que duas figuras sejam 
simétricas? 
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ANEXO E – QUARTA SESSÃO DA SEQÜÊNCIA DIDÁTICA 

FICHA DE ATIVIDADES 

 

QUARTA SESSÃO : IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DE CONGRUÊNCIA 

DOS ÂNGULOS E DOS LADOS DE FIGURAS OBTIDAS POR 

REFLEXÃO EM TORNO DE UMA RETA 

 

Observe na tela do computador a figura original (de cor verde), a figura simétrica (de cor 

vermelha) e o eixo de simetria (reta de cor azul). 

Clique no comando Ângulo e meça os ângulos da figura original e de sua simétrica.  

 

 

 

1) Quais as medidas dos ângulos abaixo? 

FIGURA ORIGINAL FIGURA SIMÉTRICA 

Â E 

B F 

C G 

D H 

 

2) Compare os ângulos da figura original e sua simétrica. Quais os ângulos da figura simétrica 

que correspondem ao: 
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a) ângulo Â: _______________ 

b) ângulo B: _______________ 

c) ângulo C: _______________ 

d) ângulo D: _______________ 

 

Arraste os vértices da figura original (figura de cor verde). Observe os ângulos da figura 

original com os da figura simétrica (de cor vermelha). 

 

3) Ao comparar os ângulos da figura original e da simétrica o que você pode afirmar sobre 

eles? 

 

 

 

 

 

 

 

Clique no comando Giro e faça com que o eixo torne-se vertical. 

 

4) Após girar o eixo de simetria e comparar os ângulos da figura original e da simétrica o que 

você pode afirmar sobre eles? 
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5) Observe a tela do computador. As figuras abaixo são simétricas? Justifique sua resposta. 

Para responder a questão considere: 

a) as medidas dos lados: clique no comando comprimento e distância e nos vértices das 

figuras para determinar o comprimento de cada lado da figura original e sua simétrica; 

b) as medidas dos ângulos: clique no comando ângulo e meça os ângulos da figura 

original e sua simétrica; 

c) distância das duas figuras ao eixo de simetria (reta de cor azul): clique no comando 

Comprimento e distância depois sobre o ponto azul pertencente a cada figura e no eixo 

de simetria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Além dos comandos sugeridos acima quais os outros passos que você utilizou para 

identificar se as figuras são simétricas ou não? 
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ANEXO F – QUINTA SESSÃO DA SEQÜÊNCIA DIDÁTICA 

FICHA DE ATIVIDADES 

 

QUINTA SESSÃO: IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DE 

PERPENDICULARIDADE ENTRE O EIXO E O SEGMENTO 

QUE UNE O PONTO ORIGINAL E O REFLEXO E 

LOCALIZAÇÃO DO EIXO DE SIMETRIA 

 

Observe a tela do computador e para responder as questões abaixo siga os 

procedimentos: 

• Clique no comando Segmento e una os pontos A e A’com um segmento;  

• Faça o mesmo com os pontos B e B’, C e C´; 

• Use o comando Ângulo e meça o ângulo formado entre o segmento que 

liga os pontos A e A’ (simétricos) e o eixo de simetria; 

• Use o comando Ângulo e meça o ângulo formado entre o segmento que 

liga os pontos B e B’ (simétricos) e o eixo de simetria; 

• Use o comando Ângulo e meça o ângulo formado entre o segmento que 

liga os pontos C e C’ (simétricos) e o eixo de simetria. 

 

1) Qual o ângulo formado pelo eixo de simetria e o segmento que une os pontos: 

a) A e A’: ___________ 

b) B e B’: ___________ 

c) C e C’: ___________ 

Arraste a figura original e observe os ângulos que o eixo de simetria (de cor azul) forma 

com o segmento que une os pontos simétricos A e A’, B e B’, C e C’. 
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2) Após arrastar os vértices da figura original o que você pode concluir sobre as medidas 

dos ângulos formados entre o eixo de simetria e o segmento que une os pontos 

simétricos da figura original e sua imagem? 

 

 

 

 

 

 

Clique sobre a setinha e depois sobre o comando Giro. 

Gire o eixo de simetria para que ele fique horizontal. 

 

3) Depois de girar o eixo de simetria o que você pode concluir sobre as medidas dos 

ângulos formados entre o eixo de simetria e o segmento que une os pontos simétricos 

da figura original e sua imagem após girar o eixo? 

 

 

 

 

 

Clique no comando Distância e Comprimento e meça as distâncias entre os pontos A e 

A’, B e B’, C e C’ 
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4) Qual a distância entre os pontos: 

A e A’? ______________ 

B e B’?_______________ 

C e C’?_______________ 

5) Considerando a distância entre a entre os pontos A e A’, B e B’ e C e C’ onde está 

localizado o eixo de simetria? 

 

 

 

 

6) Observe a tela do computador e localize os eixos de simetria das figuras abaixo. 

 

7) Descreva os procedimentos utilizados para localização do eixo de simetria. 

a)dos triângulos; 

 

 

 

b) dos arcos. 
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ANEXO G – SEXTA SESSÃO DA SEQÜÊNCIA DIDÁTICA 

NOME: _______________________________________________________________ 

IDADE: ______________________________   DATA: ______/______/___________ 

FICHA DE ATIVIDADES 

 

SESSÃO 6: CONSTRUÇÃO DOS CONTORNOS DO SINAL DE TRÂNSITO DÊ A 

PREFERÊNCIA E IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DE 

CONGRUÊNCIA DOS ÂNGULOS DA BASE DO TRIÂNGULO 

ISÓSCELES COM USO DA SIMETRIA AXIAL  

 

Pense no sinal de trânsito Dê a Preferência. Ele é formado por um triângulo 

eqüilátero pintado de vermelho. Supondo que quiséssemos representar esse sinal de 

trânsito somente através do seu contorno e com a forma de um triângulo isósceles, como 

faríamos para construí-lo? 

 

O arquivo apresenta na tela do computador o contorno para que você possa 

observá-lo, os pontos originais (de cor vermelha) que se encontram sobre o eixo e fora 

dele e a reta de cor azul (eixo de simetria). Descubra como você pode construí-lo, 

utilizando a simetria. Para isso você pode utilizar: 

a) os pontos originais e o eixo de simetria; 
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b) o comando Simetria Axial para obter o simétrico de um ponto e de um 

segmento; 

c) o comando Segmento com objetivo de unir os pontos e formar os lados. 

1) Explique como você fez para construir o contorno do sinal de trânsito. 

 

 

 

 

 

 

• A tela do computador apresenta um dos triângulos isósceles do contorno do sinal de 

trânsito. 

• Clique no comando Ângulo depois sobre um lado do triângulo, no vértice e no outro 

lado para obter uma das medidas dos ângulos da base. Faça o mesmo para encontrar 

o outro ângulo. 

 

2) Meça os ângulos da base do triângulo isósceles. O que você pode afirmar sobre a medida 

desses ângulos? 

 

 

 

 

3) Arraste o vértice (ponto original) que não se encontra sobre o eixo. Observe as medidas dos 

ângulos da base. O que você pode afirmar sobre a medida desses ângulos? 
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4) Arraste o eixo de simetria para que ele fique inclinado. Observe os ângulos da base. O que 

você pode observar sobre as medidas desses ângulos? 

 

 

 

 

 

 

 

5) Após medir os ângulos arrastar o vértice e o eixo de simetria do triângulo isósceles que 

característica importante (propriedade) você pode observar neste triângulo? 
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ANEXO H – PÓS-TESTE 

NOME:_________________________________________________________ 

DATA: _________________________   IDADE: _______________________ 

 

PÓS-TESTE 

 

1) A figura abaixo representa uma parte de logotipo. Complete-o com a outra parte que falta. 

 

 

2) Desenhe o (s) eixo (s) de simetria das figuras abaixo: 

a)                                                                   b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Desenhe o (s) eixo (s) de simetria das figuras abaixo, se existirem: 

 

a)                                                                          b)                                                                                                            c)                                                         
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4) Sendo r o eixo de simetria, construa a figura simétrica: 

a) 

 

 

 

 

                                                                                                  r 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

                                                                                   r 

 

 

 

 

c)                                                      r 
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5) Desenhe a outra metade das figuras abaixo, sabendo que os desenhos foram dobrados sobre 

o eixo de simetria (reta e): 

a)                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

6) Na figura abaixo, qual o ponto simétrico do ponto: 

a) A em relação ao eixo e? _____________ 

b) F em relação ao eixo e?   _____________ 
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7) Nas figuras abaixo, assinale sim se as retas e forem eixos de simetria e não, em caso 

negativo: 

a)                               

 

 

 

 

 

 

(   ) sim                        (   ) não 

b) 

 

 

 

 

(   ) sim                             (   ) não 

 

c) 

 

 

 

 

 

 

(   ) sim                             (   ) não 

 

8) O par de triângulos abaixo apresenta simetria em relação à reta r? 

a) (   ) sim                                        b) (   ) não 
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