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Resumo: O presente estudo tem como objetivo desenvolver e avaliar experimentalmente uma proposta 
de ensino de conteúdos relativos às Transformações Geométricas com a utilização de software de 
Geometria Dinâmica (GeoGebra) associado a Máquinas Matemáticas, destinada a alunos dos anos finais 
do Ensino Fundamental (7o ao 9º anos). Partindo de questões que envolvem a aprendizagem, ou mais 
especificamente, a apropriação do conceito de transformação geométrica por parte de alunos, busca-se 
investigar em que medida o uso da geometria dinâmica, associado ao uso de artefatos do tipo sistemas 
articulados, pode contribuir para o desenvolvimento intelectual dos alunos nesse tema. 

Palavras Chave: Transformações Geométricas. Geometria Dinâmica. Máquinas, Matemáticas, 
Atividades didáticas. 

Abstract: This study aims to develop and experimentally evaluate a proposal for teaching content 
related to Geometric Transformations with the use of dynamic geometry software (GeoGebra) associated 
with Mathematical Machines, aimed at students of the final years of elementary school (7th to 9th 
grades). Starting from issues involving learning, or more specifically, the appropriation of the concept of 
geometric transformation by students, we try to investigate to what extent the use of dynamic geometry 
associated with the use of type linkages artifacts, can contribute to the intellectual development of 
students in this subject. 
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1 Introdução 
 

Este artigo apresenta uma síntese do desenvolvimento do nosso projeto de Dissertação de 
Mestrado na temática do uso de recursos para o ensino e aprendizagem da Matemática nos anos 
finais do Ensino Fundamental, e mais precisamente, o uso de dois tipos de recursos para se 
trabalhar didaticamente com o conceito de transformação geométrica. Ao longo desse texto, 
buscamos indicar os principais elementos do estudo e descrever sucintamente as fases já 
desenvolvidas e as ações futuras para sua conclusão. 

 
1.1 Motivação para o Estudo 

 
Um dos aspectos que direcionaram a opção pelo Mestrado Profissional em Ensino de 

Matemática foi a possibilidade de aliar os conhecimentos e as experiências adquiridas ao longo 
de doze anos como professor de Matemática em escolas públicas, àquelas obtidas no curso e no 
exercício da profissão de Engenheiro Eletrônico, marcado pela utilização de recursos 
tecnológicos de ponta em diferentes áreas da engenharia industrial. 

A atuação na rede pública, ainda que em um espectro limitado de abrangência, revelou 
que o acesso dos alunos a ferramentas tecnológicas é bastante precário, quando não inexistente. 
Dada a forte relação entre Matemática e tecnologia, a possibilidade de motivar tais alunos ao 
aprendizado com o auxílio de software e outros recursos disponíveis, fornecendo-lhes subsídios 
mais adequados para enfrentar os desafios que podem vir a encontrar no mundo do trabalho, 
reveste-se de grande importância. 

                                                           
1 Mestrando do MPEM do IME-USP. 
2 Professora orientadora do Departamento de Matemática do IME-USP. 
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Em Geometria, o uso e a compreensão de desenhos, a construção e a interpretação de 
representações figurais de conceitos matemáticos e a representação e visualização de objetos 
tridimensionais são algumas das dificuldades que os alunos apresentam na Educação Básica 
(ABRANTES, LEAL, PONTE, 1996). 

Para o presente estudo, buscou-se um tema que permitisse a aplicação de recursos 
(digitais ou não) como ferramentas facilitadoras no processo de apreensão e consolidação de 
determinados conceitos matemáticos. 

A opção pela Geometria decorreu da possibilidade de despertar o interesse dos alunos por 
este campo da Matemática, uma vez que as figuras geométricas a serem estudadas estão 
presentes em imagens do cotidiano, aí incluindo formas presentes na natureza, em objetos e 
edificações rotineiramente observados e em obras de arte. 

Ocorre ainda que, de um modo geral, as abordagens para o ensino e a aprendizagem de 
Geometria na Educação Básica são feitas de maneira estática. As figuras são apresentadas sem 
que se dê movimento a elas, o que pode dificultar a compreensão de suas características ou 
propriedades por parte dos alunos. Sob tal perspectiva, foi eleito o tema Transformações 

Geométricas como objeto de estudo. 
A escolha pelas Transformações Geométricas foi ditada pela possibilidade de 

“dinamizar” o processo de ensino-aprendizagem com o emprego de software de geometria 
dinâmica, que permite a análise das regularidades e das propriedades geométricas, como no caso 
do estudo de semelhanças e congruências e também pelo potencial que esse ambiente possui 
como indicam diversas pesquisas na área de Educação Matemática, por exemplo, Bilac (2008) e 
Medeiros (2012), para citar alguns. A essa possibilidade somou-se outra que contempla a 
implementação de recursos do tipo sistemas articulados – o que denominamos “máquinas 
matemáticas” – para o desenvolvimento de habilidades de construção e de percepção espacial. 

Para o estudo das transformações geométricas de forma dinâmica, optou-se pelo software 

GeoGebra
3 porque: a) é um software gratuito, multiplataforma e de código aberto (ou seja, de 

domínio público), pode ser facilmente acessado na internet e, portanto, faculta a alunos e 
professores o uso livre em sala de aula ou em qualquer outro local; b) combina recursos de 
geometria dinâmica, álgebra, tabelas, gráficos, probabilidade, estatística e cálculos simbólicos 
em um único ambiente e, portanto, tem a vantagem didática de apresentar simultaneamente 
diferentes representações de um mesmo objeto matemático, as quais interagem entre si 
(exemplo: uma expressão na janela de Álgebra corresponde a um objeto na janela de Geometria 
e vice-versa). 

As Máquinas Matemáticas – que basicamente são instrumentos para traçar curvas e 
resolver problemas, mecanismos para realizar transformações, para ilustrar teoremas ou 
configurações geométricas – permitem uma série de experimentações e de possibilidades 
voltadas à exploração de aplicações didáticas. A utilização desses artefatos traz numerosas 
vantagens ao processo de ensino-aprendizagem, uma vez que eles despertam o interesse, 
reforçam a intuição e a imaginação, permitem aprofundar a relação entre os modelos 
matemáticos e a realidade, ajudam a buscar, a encontrar e a escrever explicações e colocam o 
aluno em contato direto com ideias geométricas desconhecidas ou incomuns ligadas ao 
movimento 

Cabe destacar que a utilização de mecanismos para construir representações de objetos 
geométricos faz parte da História da Geometria e fornece uma compreensão desses objetos de 
um ponto de vista diferente, ou seja, uma perspectiva que complementa outras interpretações 
através de outras formas de representação. Também as transformações geométricas podem ser 
modeladas por mecanismos, embora com limitações ainda maiores que as de outros tipos de 
materiais, como o uso de papel transparente, de espelhos, dobraduras e furos, na medida em que 

                                                           
3 GeoGebra:Software System for DynamicGeometryandAlgebra, disponível em http://geogebra.org 
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cada mecanismo transforma geralmente uma pequena porção de plano numa outra porção de 
plano, muitas vezes disjunta da primeira. O exemplo mais conhecido de mecanismo para 
modelar uma transformação geométrica é, talvez, o pantógrafo, mas há mecanismos para simular 
todas as isometrias e outras transformações conhecidas. A tarefa de construir um mecanismo, 
física e virtualmente, é uma situação que dá origem à formulação e resolução de problemas, dos 
mais diversos, proporcionando assim ótimas experiências de aprendizagem (VELOSO, BASTOS 
e FIGUEIRINHAS, 2009). 
 

1.2 Objetivo do Estudo 
 

 O objetivo geral deste trabalho é, através da utilização de recursos, realizar um projeto 
experimental com alunos dos anos finais do Ensino Fundamental (7º a 9º anos), para o estudo de 
transformações geométricas no plano. Pretende-se conceber e avaliar experimentalmente uma 
sequência didática sobre Transformações Geométricas com a utilização de software de 
Geometria Dinâmica (GeoGebra), associado a Máquinas Matemáticas. Tais alunos serão 
acompanhados para análise do processo de aquisição de conhecimentos sobre o tema, 
considerando-se o potencial dos recursos escolhidos, bem como as características das tarefas que 
serão propostas. 

Formulamos a hipótese de que o uso dos recursos citados pode despertar o desejado 
interesse dos alunos na aprendizagem do conceito matemático de transformação geométrica, 
motivá-los, de tal maneira que possam investigar sobre esses objetos matemáticos e suas 
propriedades. De fato, esses recursos permitem apreender diferentes aspectos do conceito, 
relativos às apreensões intra e interfigurais, de acordo com Piaget e Garcia (2011), como 
descrito em seguida. 
 

2 Fundamentação Teórica e Metodológica 
 

Piaget e Garcia (2011), no livro intitulado Psicogênese e História das Ciências, 
realizaram um estudo histórico-crítico examinando a psicogênese das noções geométricas. Para 
esses autores, tanto o desenvolvimento histórico da Geometria como a psicogênese das estruturas 
geométricas caracterizam-se por três etapas de desenvolvimento: intrafigural, interfigural e 
transfigural. 

Na etapa intrafigural, os sujeitos não percebem as transformações da figura dentro da 
figura (figuras-plano). Centram-se nas propriedades internas das figuras e nas relações internas 
de duas ou mais figuras, o que resulta numa comparação entre essas figuras. Piaget e Garcia 
denominam etapa interfigural aquela em que o sujeito utiliza somente referências internas do 
sistema analisado, ou seja, as figuras estão num plano, e esse conjunto (figuras-plano) apresenta 
características de totalidade. A transformação associa a uma figura-objeto sua figura-imagem, o 
sujeito considera que qualquer mudança de forma de uma figura deve-se ao deslocamento de 
suas partes, já que compara posições iniciais e finais com suas respectivas referências. A terceira 
etapa, transfigural, não trata somente da transformação de uma figura noutra, mas opera sobre 
todos os pontos do plano, verificando a realização de deterninadas condições (manter sem 
variação alguns elementos – invariantes). Trata-se, sobretudo, de uma fase que se opera sobre um 
conjunto de elementos, de relações entre relações, onde as transformações podem ser compostas 
e decompostas. Em suas conclusões, esses autores elucidam que essa tríade (inter, intra e 
transfigural) são fases de um processo contínuo, ou seja, “as estruturas atingidas no nível 
transfigural dão lugar, por sua vez, às análises intra que conduzem a novos inter, depois à 
produção de super-estruturas trans, e assim indefinidamente” (ibid, pg. 189). Nos apoiaremos 
nesta abordagem para analisar as atividades e a produções dos alunos ao longo do 
desenvolvimento da sequência didática. 
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O procedimento metodológico que escolhemos para o desenvolvimento nesse trabalho 
baseia-se na noção de experimento de ensino. Segundo Steffe e Thompson (2000), interpretar o 
que os alunos dizem e fazem, por meio de um diálogo desencadeado a partir das atividades e das 
questões elaboradas pelo pesquisador, é parte essencial em pesquisas desenvolvidas através de 
experimentos de ensino. Sendo assim, neste trabalho serão abordadas atividades que analisam 
como o coletivo, formado pelos alunos, pelos artefatos articulados e pelo software GeoGebra, 
permitem explorar os conceitos e as propriedades acerca de transformações geométricas planas. 

Ainda segundo Steffe e Thompson (ibid.), os experimentos de ensino se constituem em 
uma sequência de episódios de ensino que objetiva a: exploração e explicação da atividade 

matemática dos estudantes (p. 273), de modo a criar um espaço onde os alunos trabalhem em 
pequenos grupos, enquanto o professor-pesquisador, através da análise das conjecturas, procura 
os auxiliar. 

 
3 Desenvolvimento do estudo 
 

Para a concepção das situações didáticas a serem propostas, entendemos ser importante 
fazer algumas análises preliminares do objeto de estudo, tanto do ponto de vista do ensino, 
quanto do ponto de vista matemático. Um capítulo da dissertação é dedicado a esses estudos. 
Assim, analisamos o que consta em documentos oficiais, especificamente quais são as 
recomendações para a inserção das transformações geométricas nos currículos oficiais, em 
particular nos Parâmetros Curriculares Nacionais– PCN (BRASIL, 1998). Fizemos também um 
estudo de como esse objeto é transposto para os livros didáticos, finalizando com uma análise 
desse tópico nos Cadernos de Matemática da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
(SÃO PAULO, 2008). 

Nessa perspectiva, analisamos três coleções de livros recomendadas pelo PNLD 
(BRASIL, 2011):1) Matemática – Ideias e Desafios (ONAGA e MORI, 2009), 2) Projeto Teláris 
– Matemática(DANTE, 2013), 3) Vontade de Saber Matemática (PATARO e SOUZA, 2012), e 
identificamos em cada coleção a proposta dos autores no livro do aluno e no Manual do 
Professor, os conteúdos de transformações geométricas abordados, como tais conceitos são 
introduzidos, as atividades propostas e os materiais ou recursos didáticos utilizados. 

De um modo geral, todas as coleções trabalham os diversos tópicos envolvendo as 
isometrias e a homotetia, e, dentre outros materiais, utilizam dobraduras, papel quadriculado, 
espelhos. Nas três coleções, identificamos que as transformações são apresentadas numa 
abordagem mais intrafigural, de um ponto de vista mais global, focada nas propriedades das 
figuras e com pouca ênfase nos aspectos interfigurais. Destacamos o desenvolvimento dos 
conceitos das transformações geométricas com ênfase na intuição na coleção 1, o uso de 
linguagem simbólica mais formal na coleção 2 e o uso do GeoGebrapara a introdução de alguns 
conceitos, bem como em atividades propostas aos alunos, na coleção 3. 

Abordamos também esse tópico do ponto de vista matemático. São apresentadas as 
definições, os conceitos e propriedades das principais transformações geométricas, que incluem 
as isometrias, as semelhanças e exemplos de transformações que não conservam distâncias ou 
colinearidade, por considerar fundamental dar suporte teórico a esse trabalho,  

Realizamos uma descrição dos recursos a serem utilizados. No caso do Geogebra, 
destacamos as ferramentas de transformações disponíveis no menu, como foram caracterizadas 
nesse ambiente e como podem ser utilizadas. Com relação às Máquinas Matemáticas, 
apresentamos uma descrição mais detalhada dos dispositivos que serão utilizados na sequência 
didática, suas construções e possíveis aplicações. Essas descrições fazem parte da pesquisa e 
serão apresentadas em dois capítulos do relatório final da Dissertação. 
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3.1 Máquinas Matemáticas 
 

Em nosso estudo, uma máquina matemática no contexto da Geometria Plana é um 
artefato concebido com uma finalidade específica: uma máquina faz um ponto, um segmento ou 
uma figura plana ser transformada de acordo com uma lei matemática definida pelo construtor. 

A título de ilustração, na tabela abaixo, apresentamos os artefatos a serem implementados 
neste trabalho e uma descrição de suas funcionalidades. 

 
MÁQUINA # ARTEFATO DESCRIÇÃO 

1. Translador 

de Kempe 

 

Os dois paralelogramos articulados ABCD e DCEF têm o lado CD 
comum e estão situados num mesmo plano. No primeiro paralelogramo, 
o lado AB que é paralelo ao lado comum CD, é fixo no plano. Esse 
sistema permite realizar uma transformação geométrica: pilotando o 
segmento PQ (com comprimento arbitrário), se o vértice P (ou Q) é 
colocado sobre um ponto do plano, o ponto Q (ou P) identifica 
automaticamente o ponto que lhe é correspondente por uma translação de 
vetor PQ (ou QP). 

2. Pantógrafo 

para Simetria 

Axial 

 O losango articulado  ABCD tem dois vértices opostos A e C, que se 
movem em conjunto numa fenda retilíneas. Os pontos P e Q são 
escolhidos sobre os prolongamentos dos lados CB e CD tal que BP = 
DQ. Este sistema possui dois graus de liberdade: os pontos P e Q 
descrevem duas regiões planas (limitadas) situadas em dois semi-planos 
opostos em relação à fendas. A posição de P determina univocamente a 
posição de Q (e vice-versa). A estrutura do dispositivo assegura que:  
- o segmento PQ é perpendicular a s; 
- os pontos P e Q são equidistantes a s; 
O pontos P e Q são então imagens um do outro por uma simetria axial 
ortogonal de eixo o suporte da fenda. 

3. Pantógrafo 

de Sylvester 

para rotação 
 

Este mecanismo é constituído por um paralelogramo articulado OABC, 
onde o vértice O é fixo no plano. Sobre os dois lados consecutivos AB e 
BC são construídos dois triângulos isósceles semelhantes PAB e BCQ, 
com AP = AB e BC = CQ. Ao mover o ponto P, o ponto Q se desloca 
também enquanto que segmentos PO e QO são mantidos iguais entre si, 
assim como os ângulos POQ, PAB e BCQ. Os pontos P e Q se 
correspondem então por uma rotação de centro O; o ângulo dessa rotação 
é o ângulo PAB = BCQ. 

4. Pantógrafo 

para Simetria 

Central 

 Este mecanismo é constituído de um losango articulado ABCD, cujo lado 
BC gira em torno de seu centro O fixo no plano. O lado BA é prolongado 
de um segmento AP, a partir de A, e o lado DC é prolongado de um 
segmento CQ = BPa partir de C. O aparelho realiza uma correspondência 
entre duas regiões limitadas do plano; os pontos P e Q estão sempre 
alinhados com O e tem-se PO = OQ. Os pontos P e Q, assim, se 
correspondem por uma simetria central de centro O. 

5. Pantógrafo 

de Scheiner 

 para homotetia 

 

O sistema articulado é constituído por quatro barras (DO, DQ, AP e AC) 
unidas pelos pontos A, D e C que giram em torno de O, mantendo o 
paralelogramo (ABCD). O ponto O é fixo no plano. Os pontos P e Q são 
escolhidos respectivamente sobre o prolongamento de AB e DC de forma 
que DQ/AP = OD/OA = k. Os pontos O, P e Q permanecem alinhados 
durante a utilização do instrumento. Os pontos P e Q estão em 
correspondência por uma homotetia de centro O e razão k (k>1), no caso 
do ponto Q ser considerado o correspondente P. Se, ao contrário, o ponto 
P é o correspondente de Q, a razão de homotetia  é de 1/k = OA/OD <1. 

     Fonte: Elaborado pelo autor com base em “Atelier surlesmachinesmathématiques”, M. Maschietto4 

 
 

                                                           
4 Disponível em: http://educmath.ens-lyon.fr/Educmath/ressources/documents/machines-mathematiques/ Último acesso em: 
22/03/2015. 
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4 Próximos passos 
 

Pretende-se elaborar uma sequência didática, a ser implementada com alunos do Ensino 
Fundamental II. Faremos uma análise das atividades propostas na sequência, incluindo as 
seguintes etapas: 

• Descrição dos materiais a serem utilizados (análise dos artefatos: o que fazem, 
para que servem e porque); 

• Descrição e análise de atividades de exploração dos recursos; 
• Uso do GeoGebra para simulação das máquinas matemáticas; 
• Aplicação piloto com algumas duplas de alunos; 
• Análise dos resultados. 
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