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Primeira questão 

A ocorrência dos erros, bem como a maneira como são analisadas as 

resoluções dos estudantes, merecem uma explicação, ao mesmo tempo em 

que se completa à teoria de referência. É o que segue nos próximos 

parágrafos, e refere-se tanto a esta questão quanto às demais. 

A ficha de atividades começava com a seguinte proposta: Imagine como 

funciona um espelho em sua casa. Existe uma relação entre você (sua imagem 

real) e a imagem refletida no espelho. Qual é esta relação? Pense um pouco e 

depois tente resolver as questões seguintes. 

A primeira questão da atividade trazia o seguinte enunciado: se a ‘reta’ 

representada na vertical fosse um espelho, onde ficaria a imagem de cada 

ponto? Represente essas imagens, chamando a imagem de A de A’ e a 

imagem de B de B’. 

Esse experimento teve como objetivo obter dois pontos com a 

transformação reflexão em relação a uma semirreta. Esperava-se que os 

pontos A e B tivessem suas respectivas imagens A’ e B’ do outro lado da reta e 

também mantivessem as distâncias em relação ao ponto dado e o eixo. 

Deviam ser mobilizados conhecimentos sobre reflexão, pois nas séries 

iniciais os sujeitos já haviam estudado esses conceitos. 

Para chegar aos resultados pretendidos era esperado, já que foi 

permitido, usar o compasso, os esquadros ou a régua. Há também a 

possibilidade da estratégia de dobrar a folha provocando um vinco que coincide 

com o eixo para copiar os pontos dados. 

Poderiam surgir dificuldades na leitura e interpretação do enunciado e na 

coordenação para fixar os instrumentos na posição correta. 



 
Figura 49 – Elementos gráficos da primeira questão da ficha de atividades 

 Nessa questão as variáveis didáticas envolvidas são a posição do eixo, 

o eixo comparado com um espelho, a posição da figura na folha, a distância 

entre o ponto dado e o eixo. 

A segunda questão do instrumento tinha o seguinte enunciado: Imagine 

que o segmento representado na vertical seja um espelho. Represente as 

imagens dessas figuras ‘do outro lado’ do espelho. 

Nesse experimento, o objetivo era o de obter as transformações, por 

reflexão, de quatro figuras do outro lado de um eixo. Dos segmentos sobre os 

quais refletiriam as figuras, um estava sobre uma malha quadriculada (Figura 

53) e o outro não tinha malha para usar como referência (Figura 57). 

Esperava-se que a malha quadriculada fosse um referencial para 

realizar a reflexão, usando o lado dos ‘quadradinhos’ como medidas para 

chegar à equidistância da figura dada e sua imagem em relação ao eixo de 

simetria. 

Para obter a construção da figura simétrica havia a tendência que os 

aprendizes contassem os quadradinhos equidistantes do eixo e usassem 

apenas o lápis e a régua para traçar os lados das figuras. 

Os aprendizes poderiam apresentar dificuldades na leitura e 

interpretação do enunciado, por não saberem que o eixo funciona para a 

reflexão das figuras dadas, no manuseio dos instrumentos, no entendimento da 

malha como sendo uma figura e, se a estratégia fosse a de contagem de 

quadradinhos da malha, errar na contagem. 



 
Figura 53 – Elementos da segunda questão (com malha quadriculada) 

  

 Nessa questão as variáveis didáticas envolvidas eram a malha 

quadriculada, a posição do eixo na malha, o eixo comparado com um espelho, 

a posição das figuras na folha, a posição das figuras em relação ao eixo, as 

distâncias entre cada figura dada e o eixo. 

A abordagem sem a malha quadriculada objetiva obter a reflexão, como na 

primeira parte, com o método da construção por uso de instrumentos ou vincar 

a folha para “copiar” a figura simétrica. Esperava-se que os sujeitos já 

começassem a explicar, mesmo que informalmente, suas estratégias de 

construção. 

 Deviam ser mobilizados os conhecimentos de simetria no espelho, pois 

já havia sido experimentado e abordado em sala de aula, bem como o conceito 

de reflexão na reta. 

 As possíveis dificuldades poderiam ser relacionadas ao uso de 

compasso e régua, à comparação do eixo de simetria ao espelho (usar apenas 

o lápis), por não ter a malha como referência ou por realizar a reflexão da 

direita para a esquerda (habitualmente, em livros e apostilas de referência, é 

sempre o contrário). 

Construir as figuras dadas de forma que elas fiquem do outro lado
 da reta. Imagine que essa reta seja um espelho.
O que há entre a figura dada e a que você construiu? 



 
Figura 57 – Proposta da segunda parte da segunda questão (sem malha quadriculada) 

 

 Esta questão também envolve algumas variáveis didáticas, como o 

próprio desenho, a ausência de malha quadriculada, a posição do eixo, a 

comparação do eixo a um espelho, a posição das figuras na folha, a posição 

das figuras em relação ao eixo, as distâncias entre cada figura e o eixo. Além 

disso,  O uso de instrumentos diferentes pode demandar estratégias diferentes. 

Não foi definido que instrumento ou recurso seria usado, o que poderia permitir 

aos aprendizes chegar ao que se pretendia usando recursos diferentes. A 

facilidade ou dificuldade tem relação com suas escolhas. Dobrar uma folha é 

fácil para um, nem tanto para outro, por exemplo.  

A terceira questão do instrumento trazia o enunciado da seguinte 

maneira: Agora, os espelhos são os eixos representados na diagonal. Obtenha 

suas imagens. 

 Nessa atividade, sem a malha quadriculada, esperava-se que 

obtivessem as imagens das figuras dadas, com o método da construção por 

uso de instrumentos ou vincar a folha para retratar as figuras indicadas e 

também que continuassem a explicar as estratégias de resolução e que 

fizessem verificações dos resultados. Para o uso da régua e do compasso 



deveriam rotacionar a folha para adequá-la às mãos, já que os eixos estão na 

diagonal. 

 Deviam ser mobilizados os conhecimentos de simetria no espelho e 

também a autonomia para verificar e conjecturar. 

As dificuldades apuradas aqui estão relacionadas ao uso de compasso e 

régua, à comparação do eixo de simetria ao espelho (no caso de usar apenas o 

lápis), por não ter a malha como referência e também pelo eixo estar 

representado na diagonal em relação à folha. 

 

 

 
Figura 61 – Proposta da terceira questão 

 As variáveis didáticas aqui envolvidas são a própria característica do 

desenho, a ausência da malha quadriculada, a posição das figuras na folha, a 

posição das figuras em relação ao eixo (colada ou afastada) e a posição do 

próprio eixo. 



A quarta questão trazia o seguinte enunciado: Ligue os pontos A, B, C e 

D; depois, ligue os pontos E, F, G e H. Você obteve duas figuras. a) Há alguma 

coincidência entre elas? b) Explique. 

 Essa questão tinha como objetivo que os aprendizes obtivessem duas 

figuras simétricas entre si, bem como descrevessem o que havia de comum 

entre as duas. 

 Para a construção, deveriam seguir o roteiro indicado e usar a régua 

para traçar os segmentos pedidos até obter as construções pedidas. 

 Para a observação e explicação, deveriam mobilizar os conceitos de 

simetria axial. 

 Era esperado que os alunos não apresentassem erros na construção e 

na percepção das coincidências, mas que os mesmos ocorressem quando da 

explicação em registrar (escrever) o que, até então, só haviam expressado 

oralmente. 

 

Figura 65 – Desenho relativo à quarta questão 

 Há algumas variáveis envolvidas nessa questão que são os pontos 

representados e nomeados, a malha não quadriculada, o eixo de simetria, as 

respectivas equidistâncias entre os pontos dados. 

Com relação a este instrumento, e usando o recurso arrastar com o 

mouse, é esperado que os aprendizes façam verificações e provem 

empiricamente a simetria do tipo reflexão na reta, quando houver. 

 Para poderem realizar essa prova eles mobilizarão os conceitos de 

equidistâncias e de eixo de simetria. 
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 Havia, inicialmente, a possibilidade de apresentarem dificuldades quanto 

à apreensão perceptiva. Mesmo a questão tendo sido apresentada por 

construções, ao observar e movimentar as figuras (tratamento figural) havia a 

possibilidade de que eles não estabelecessem qualquer correspondência de 

simetria axial entre as figuras, não verificassem que as distâncias entre as 

figuras e as retas alteram, embora permaneçam, aos pares, sempre 

equivalentes, e, ao movimentar um dos triângulos, não estabelecessem 

nenhuma comparação com o outro. 

 

 

Figura 66 – Atividade I proposta no AGD 

 

Essa atividade tem algumas variáveis didáticas identificáveis que são o 

eixo de simetria, as figuras no monitor, as figuras em relação ao eixo e o 

enunciado. 



Ação Resposta esperada 
Observação São iguais 

Movimentar o círculo A São iguais ou são a reflexão um do outro 

Movimentar o círculo B Não se movimenta 

Movimentar um dos triângulos Não são a reflexão um do outro 

Movimentar a reta Os círculos são simétricos e os triângulos não 

Quadro 3 – Respostas esperadas para a atividade 1 no AGD 

Na questão aqui analisada, espera-se que respondam que os 

segmentos continuam simétricos, mesmo quando aumentam ou diminuem de 

tamanho e que a segunda situação é a mesma que a primeira. 

 Para chegar à construção desejada, deveriam seguir o roteiro e 

poderiam recorrer ao uso das ferramentas oferecidas pelo software. Era 

esperado que mobilizassem conceitos de reta, reta perpendicular, segmento e 

circunferência. Os possíveis erros, aqui, levariam à correção e consequente 

retomada na construção. 

 Era esperado que os sujeitos pudessem apresentar dificuldades quanto 

à apreensão discursiva, na conversão de registros de representação (do 

linguístico para o figural), por não entenderem alguns termos ou palavras que 

não lhes são familiares, tanto na geometria quanto na língua materna. 

 



 

Figura 67 – Atividade II proposta no AGD 

 Podem-se identificar nessa atividade algumas variáveis didáticas que 

são o enunciado e o roteiro nele contido, indicando representações e 

nomeações seguidas do ato de movimentar. 

 
Figura 68 – Construção esperada para a atividade II no AGD. 

Nesta questão, era esperado que os sujeitos percebessem os 

invariantes que existem em uma relação entre figuras simétricas. Assim, a 



expectativa era a de, ao arrastar a figura ou parte dela, com o mouse, que os 

estudantes testassem, verificassem e validassem o conceito de simetria na 

reta, fazendo uma associação de importância entre as figuras simétricas e o 

eixo de simetria. Desta forma, com as observações, era esperado que 

chegassem à prova empírica de que os polígonos e os segmentos são 

simétricos em relação à reta a. 

 Para chegar à construção desejada, os alunos deveriam seguir o roteiro 

indicado e usar as ferramentas oferecidas pelo software. Além disso, os 

sujeitos necessitariam mobilizar conceitos anteriormente construídos, como 

reta, reta perpendicular, segmento e circunferência. 

 Poderiam surgir dificuldades relativas à apreensão sequencial durante a 

construção e quanto à apreensão operatória. A partir da figura já representada, 

os estudantes poderiam se apropriar de estratégias tidas como corretas, mas 

cuja solução não é aquela que a atividade solicita, o que poderia conduzir à 

compreensão errada. 

A construção esperada é aquela apresentada na próxima figura. As retas 

podem também poderiam surgir na diagonal. 

 
Figura 69 – Construção esperada com o AGD 

 



 
Figura 70 – Atividade III proposta no AGD 

Nessa atividade existem algumas variáveis didáticas identificadas, que 

são o enunciado, o roteiro para a construção e a movimentação da figura após 

sua construção.  

 

 


