
 

 

INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA EM UMA DISCIPLINA DE GEOMETRIA: 
REFLEXÕES POR RETAS E GEOGEBRA 

 
Herbert Wesley Azevedo

1
 (herbert@ime.usp.br) 

Rosa Maria dos Santos Barreiro Chaves
2
 (rosab@ime.usp.br) 

 

Resumo: As Transformações Geométricas são objeto de estudo em alguns cursos da 
Licenciatura em Matemática, inclusive no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade 
de São Paulo (IME - USP). Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o estudo das isometrias no 
plano é sugerido, embora esses conteúdos ainda sejam pouco vistos no Ensino Fundamental e 
Médio. Nesta pesquisa, buscaremos analisar os registros de Representações Semióticas feitos 
pelos licenciandos em matemática, em uma disciplina ministrada no IME–USP, que estuda esse 
conteúdo. Pretendemos averiguar como atividades ligadas à Investigação Matemática e ao 
software GeoGebra auxiliam na apreensão de propriedades das reflexões por retas e na resolução 
de problemas envolvendo essa isometria. 
 
Palavras-chave: Transformações Geométricas, Reflexão por Reta, Representações Semióticas, 
Investigação Matemática, GeoGebra. 
 
Abstract: The Geometric Transformations are object of study in some undergraduate courses in 
mathematics, including the Institute of Mathematics and Statistics of the University of São Paulo 
(IME – USP). In the National Curriculum Parameters, the study of isometries and homotheties in 
the plane are suggested. But, they are still rarely seen in primary and secondary schools. In this 
research, we will investigate the registers of Semiotic Representations made by undergraduate 
students in mathematics, in a course taught at IME - USP. We intend to find out how activities 
related to Mathematics Investigation and the GeoGebra software help to learn properties of 
reflections in a line and to solve problems related to that isometry. 
 
Keywords: Geometric Transformations, Reflection in a line, Semiotic Representations, 
Mathematics Investigation, GeoGebra. 
 
Introdução 
 

O estudo das Transformações Geométricas está proposto nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Fundamental e nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio. Nesses 
documentos é ressaltado que isometrias e homotetias no plano podem ser estudadas em sala de 
aula também como ferramentas que auxiliam no aprendizado de outros temas como congruências 
e semelhanças de triângulos, assuntos esses que são fundamentais no Ensino Básico. 

No curso de Licenciatura em Matemática do IME - USP, a disciplina Geometria III é 
uma das disciplinas que tratam do assunto Transformações Geométricas. Esta disciplina, em 
termos gerais, estuda as isometrias do plano e utiliza construções geométricas com régua e 
compasso. 

No projeto do mestrado profissional, do Programa de Mestrado Profissional em Ensino 
de Matemática (MPEM), buscamos trabalhar com algumas das dificuldades apresentadas pelos 
licenciandos em Matemática, através da análise dos registros de Representação Semiótica 
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produzidos por esses alunos, em atividades ligadas à Investigação Matemática, tendo o software 
GeoGebra como auxílio em algumas dessas atividades. 
 
Objetivos 
 

As atividades propostas nesse trabalho baseiam-se na Investigação Matemática. O 
objetivo do nosso estudo é auxiliar o estudante na apreensão de propriedades das reflexões por 
retas de modo que ele consiga aplicá-las na resolução de problemas propostos na disciplina 
Geometria III. Buscaremos nesse trabalho averiguar: 

• Como as atividades propostas auxiliam na resolução dos problemas apresentados; 
• Como as representações via o software GeoGebra auxiliam na resolução dos problemas. 

Acreditamos que as atividades propostas, com o auxílio desse software, possam amenizar 
as dificuldades que alguns licenciandos apresentam na resolução de problemas que envolvem 
Transformações Geométricas, em especial, as reflexões por retas. 
 
Motivação 

 
É sabido que alguns alunos demonstram dificuldades com Geometria em vários níveis de 

ensino (NASCIMENTO, 2008), (SOARES, 2009), (PEREIRA, 2010). Conforme mencionado, 
no curso de Licenciatura em Matemática do IME - USP, há alunos que apresentam dificuldades 
para compreender o conteúdo da disciplina Geometria III. Essas dificuldades estão relacionadas 
com a resolução dos problemas vistos em sala. Dos problemas apresentados, poucos conseguem 
resolver. Provavelmente, uma das razões dessas dificuldades é o nível elevado problemas 
propostos. Podemos citar, por exemplo, o seguinte problema: sejam S1 e S2 duas circunferências 

num mesmo lado de uma reta m. Encontrar um ponto X pertencente a m de modo que uma das 

tangentes a S1 por X e uma das retas tangentes a S2 por X determinam, com m, ângulos 

congruentes. Este é um dos problemas propostos em nossa pesquisa. 
Diante disso, surgiram algumas questões: 

• Por que esses alunos apresentam dificuldades em resolver esses tipos de exercícios? 
• Existe algum modo de amenizar essas dificuldades? 
• Como ajudar o aluno a compreender os conteúdos e métodos da referida disciplina? 

Nossa pesquisa procura responder a essas perguntas por meio de uma sequência de 
atividades relacionadas à Investigação Matemática na perspectiva de Ponte, Brocardo e Oliveira 
(2003).Acreditamos que diluindo as dificuldades em atividades preparatórias e utilizando o 
software de geometria dinâmica, poderemos auxiliar o estudante em sua tarefa.  
 
Referencial Teórico e Metodológico 
 

A análise será de cunho qualitativo, seguindo características de investigações descritas 
por Bogdam & Biklen (1994). Faremos uso do software GeoGebra apenas como auxilio para as 
resoluções de alguns problemas e uma sequência de atividades de acordo com os conceitos da 
Investigação Matemática (PONTE, BROCARDO e OLIVEIRA, 2003) 

Na visão desses autores, a Investigação Matemática propõe atividades mais abertas, ou 
seja, “a questão não está bem definida no início”. Com isso, o desenvolvimento cognitivo do 
aluno é favorecido através da participação ativa do mesmo, pois, “mobiliza os seus recursos 
cognitivos e afetivos com vista a atingir um objetivo”, além de fazer com que o discente atue 
como um matemático. 

Realizaremos a análise da sequência de atividades segundo a Teoria das Representações 
Semióticas de Raymond Duval, uma vez que, os registros feitos pelos alunos, se tornam uma rica 
fonte para os docentes aperfeiçoarem suas práticas. Para Duval, as Representações Semióticas 



 

 

têm fundamental importância, não somente no desenvolvimento cognitivo, mas também, para a 
evolução do pensamento matemático (DUVAL, 2012a). 

Segundo Duval, cada objeto matemático (retas, número, função, vetores, entre outros) 
tem representantes, que podem ser, por exemplo, notações, figuras ou símbolos. Dessa forma, é 
importante perceber, primeiramente, que não se deve confundir o objeto matemático com o 
registro que utilizamos para representá-lo (DUVAL, 2012a).  

A passagem ou a transformação de um registro para outro pode ocorrer de duas maneiras 
distintas: através de conversões ou através de tratamentos. As conversões são mudanças totais do 
sistema, procurando a conservação das referências aos mesmos objetos. Já os tratamentos são 
mudanças de registros permanecendo no mesmo sistema. Como exemplo de uma conversão, 
Duval cita a passagem da escrita algébrica de uma equação para a sua representação gráfica, já 
como exemplo de tratamento, completar uma figura segundo critérios de conexidade e de 
simetria (DUVAL, 2013). 
 As transformações explicam parte das dificuldades apresentadas pelos alunos (DUVAL, 
2009), no entanto, o autor chama a atenção para os tipos de apreensão de uma figura, em nosso 
caso, apreensão operatória, que pode ser: mereológica, ótica ou de posição (DUVAL, 2012b). 
De acordo com Cardoso (2014), a apreensão operatória está relacionada com as possíveis 
transformações da figura inicial, sendo que cada transformação gera outras operações, facilitando 
ou não a resolução do problema apresentado. 

Uma vez que a utilização de vários registros se torna imprescindível para a compreensão 
dos objetos matemáticos (BARRETO; PINHEIRO apud. DUVAL, 2013), o uso de programas de 
geometria dinâmica como o GeoGebra torna-se mais um auxilio, tanto à alunos quanto à 
professores, pois são mais uma forma de registro.  
 
Desenvolvimento 
 

Para Ponte e seus colaboradores, dentro da Investigação Matemática há quatro momentos 
(PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2003). Em nossas atividades procuramos contemplar 
alguns deles. 

A sequência de atividades contemplou apenas uma das Transformações Geométricas: a 
reflexão por reta. Foram realizadas atividades piloto com uma turma de licenciandos em 
Matemática do IME - USP. Apesar de não ser uma turma numerosa, os alunos ficaram 
entusiasmados com a ideia e sugeriram mudanças em algumas das atividades, que foram 
incorporadas. A partir desse retorno que os alunos deram, elaboramos outra sequência de 
atividades que foi aplicada em uma oficina no final do ano de 2015, com o apoio do CAEM 
(Centro de Aperfeiçoamento do Ensino de Matemática), órgão de extensão do IME - USP. Na 
nova sequência de atividades, incluímos gravuras do artista gráfico M. C. Escher, em que, 
apareciam reflexões por retas. 

Os participantes fizeram os registros das atividades nos materiais impressos e em 
computadores disponibilizados em cada um dos dois dias da oficina. Com esse material em 
mãos, procuramos identificar dificuldades e progressos na apreensão figural dos problemas 
propostos. 
 
Primeiros resultados 
 

Na oficina realizada, houve apenas seis participantes: quatro professores do Ensino 
Fundamental II, um professor do Ensino Médio e um licenciando em Matemática. A análise 
preliminar dos registros nos mostrou que o uso do GeoGebra facilitou em certos aspectos a 
resolução de alguns problemas, devido à experimentação que ele proporciona ao usuário. 



 

 

Os participantes também manifestaram a possibilidade de apresentar para seus alunos 
alguns dos problemas propostos na oficina.  
 
Próximos passos 
 

Pretendemos reformular alguns dos problemas e aplicá-los em uma turma de licenciandos 
em Matemática do IME-USP, durante a disciplina Geometria III. Faremos a análise dos registros 
segundo a Teoria de Registros de Representações Semióticas como exposto acima.  
 
Considerações finais 
 

Apesar de nossa proposta ser direcionada ao ensino específico de uma das 
Transformações Geométricas, acreditamos que isso possa influenciar na prática desses futuros 
professores. Através desta pesquisa, esperamos incentivar ainda mais o ensino das 
Transformações Geométricas devido à relevância desse conteúdo no Ensino Básico. 

Entendemos que a apropriação das Transformações Geométricas e, em particular, das 
reflexões por retas, auxilia no aprendizado de outros conceitos matemáticos, como por exemplo, 
congruências de triângulos, que são fundamentais em Geometria Plana. 

Vale ressaltar a importância da teoria das Representações Semióticas que incentiva o 
professor de Matemática a fazer atividades para que seus alunos reconheçam e saibam trabalhar 
com vários registros de um mesmo objeto matemático. 
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