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RESUMO

ARAUJO, Talita Corrêa de. O estudo da simetria e suas transformações. 2017. 55
f.  Produto  Final  (Especialização em Docência  da Educação Básica na Disciplina
Matemática) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão
e Cultura, Rio de Janeiro, 2017.

O principal objetivo desse estudo é apresentar aos alunos a Simetria e suas
transformações nos diversos elementos vistos no mundo ao seu redor, bem como
identificar e diferenciar as transformações isométricas em uma figura, ou em cada
objeto  estudado,  e  também  relacionar  os  conceitos  vistos  nas  transformações
isométricas  com a  Matemática.  Fará  também uma pequena abordagem sobre  a
importância do estudo da Simetria nos ensino Fundamental e Médio e a “falta” desse
assunto  nos  livros  didáticos.  A metodologia  de  ensino  que  este  trabalho  visa  é
estudar as Transformações Isométricas e a Simetria, não só de forma teórica, mas
também, dinâmica e lúdica; fazendo com que os educandos tenham uma melhor
compreensão sobre o conteúdo e possam utilizá-las no seu dia a dia. Realizamos
esta proposta em duas turmas do 1º ano do Ensino Médio, com 30 alunos cada uma,
do CIEP 200 Professsor Terli Fioravante da Rocha, na cidade de Nova Iguaçu/RJ.
Inicialmente, foi apresentado aos alunos, os três principais casos de transformação
isométrica no plano, aqui identificada por simetria de reflexão, simetria de translação
e  simetria  de  rotação.  Posteriormente,  foi  realizado  com  os  alunos,  algumas
atividades,  com  objetivo  de  colocar  em  prática  o  que  foi  estudado.  Durante  a
realização  das  atividades,  observamos  que  os  alunos  conseguiram  identificar  e
diferenciar  cada  transformação  isométrica.  Com  base  nas  observações  e  nas
atividades realizadas, concluímos que ao adotar esta metodologia na sala de aula,
os educandos se mostraram mais interessados e mais motivados para as atividades
propostas e a aula, mais produtiva, pois mostrou um resultado positivo fazendo uso
de uma metodologia mais dinâmica e lúdica, trabalhando um assunto nunca visto
pela grande maioria.

Palavras-chave: Simetria. Transformações Isométricas.
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1. INTRODUÇÃO

A Matemática é uma das disciplinas em que os alunos apresentam uma maior

dificuldade na aprendizagem de conteúdos; fato que acontece, muitas vezes, devido

à falta de relação dos elementos da Matemática com objetos ou coisas presentes no

seu dia a dia. E uma das formas de contribuir com o ensino para uma melhoria no

processo de ensino e aprendizagem e haja um maior interesse pela disciplina, é

aproximando os conteúdos estudados à vida real dos alunos, mostrando como a

Matemática se faz presente na maior parte das coisas ao seu redor.

Deste modo,  pretende-se trabalhar  alguns tópicos relacionados à simetria,

através  de  algumas  atividades  e  demonstrações  práticas  e  lúdicas  que  estão

interligadas ao cotidiano, facilitando a aprendizagem do tema simetria. 

A simetria é uma característica que pode ser observada em algumas formas

geométricas ou outros objetos. E o seu conceito está relacionado com o de isometria

(as transformações: reflexão, rotação e translação).

Através da reflexão, uma imagem é invertida em relação a um eixo, formando-

se uma imagem espelhada da original. Na rotação,  um objeto pode ser girado em

relação  a  um ponto  fixo,  central,  chamado centro  da  simetria.  E  na  translação,

desloca-se  a  figura  para  qualquer  direção.  Destacando  que  em  qualquer

transformação, são preservados comprimentos, larguras e ângulos da figura original.

Podemos encontrar  simetrias  sob  as  mais  diversas  formas,  em diferentes

locais e épocas.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é mostrar que a Simetria pode ser identificada

e facilmente trabalhada na Matemática juntamente com a Geometria, fazendo uso

de algumas de suas propriedades na realização das transformações isométricas que

ocorrem dentro  da  Simetria,  e  também,  mostrando  que  ela  faz-se  presente  em

outras áreas do conhecimento como em Artes, mais visivelmente nos trabalhos que

fazem  parte  da  cultura  de  alguns  povos.  Além  disso,  far-se-á  uso  de  aulas

interativas, que proporcionará ao aluno, uma visão mais dinâmica e lúdica do que se

estará sendo estudado. E relatar porque a Simetria deve fazer parte do currículo

escolar, em todos os anos de escolaridade, por ser um assunto de suma importância

para os mais diversos conteúdos a serem estudados.

2.2 Objetivo Específico

Visando  atingir  o  objetivo  principal,  alguns  objetivos  específicos  são

requeridos, entre eles:

 Reconhecer a Simetria e suas transformações nos diversos elementos

vistos no mundo ao seu redor. 

 Identificar e diferenciar as transformações isométricas em cada figura,

ou em cada objeto estudado. 

 Saber  utilizar  as  propriedades  geométricas  adequadas  nas

transformações isométricas, fazendo uso de instrumentos, como régua e

compasso.

 Relacionar os conceitos vistos nas transformações isométricas com a

Matemática.
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3. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento do projeto de pesquisa com o tema Simetria, justifica - se

por estar presente em outras áreas do conhecimento como Biologia, Artes e Física,

estabelecendo  integração  dessas  áreas  com  a  Matemática  e  dentro  da  própria

disciplina,  por  existirem conexões entre  os conteúdos,  usando como exemplo,  a

semelhança de polígonos com as relações de proporcionalidades.

Por ser uma das partes da Geometria, onde o belo e a harmonia podem ser

facilmente  trabalhados  na  Matemática;  no  campo  estético,  a  simetria  é  a

responsável por proporcionar harmonia a uma imagem, e consequentemente, a sua

beleza.  Quanto  mais  simétrico  for  um  objeto  ou  figura,  mais  belo  tende  a  ser

considerado.

Por estar presente nos trabalhos e na cultura de alguns povos, em diferentes

épocas, como, por exemplo, nas pinturas encontradas nas paredes das cavernas

pelos  primeiros  habitantes  da  terra;  por  povos  indígenas,  mais  especificamente

através de seu artesanato entre outros.

E por não fazer parte integrante do currículo a ser desenvolvido nas séries do

Ensino Fundamental, alguns livros didáticos (que serve de apoio no trabalho dos

professores) contemplam pouco ou quase nada em seus conteúdos, esse tema, o

que não poderia acontecer, pois percebemos a suma importância que a simetria

apresenta no processo ensino-aprendizagem, no desenvolvimento e na formação do

indivíduo dentro da Geometria. E ainda, por ser cobrado no SAEB (Sistema Nacional

de  Avaliação  da  Educação  Básica),  com  questões  a  serem  verificadas  no

aprendizado dos alunos, relativas ao tema. 

Ao  analisar  tais  situações,  é  percebido  que  o  ensino  da  simetria  faz-se

necessário  pois  permite  a  compreensão  da  realidade  bem  como  a  percepção

espacial e o raciocínio através de elementos presentes em diversos espaços e essa

apresentação  do  conteúdo  pode  ser  feita  através  de  atividades  lúdicas,

relacionando-a sempre com a realidade, para motivar o aluno, promover a melhor

interação da turma com o grupo de colegas, desenvolver a iniciativa, o interesse, a

curiosidade, a capacidade de análise e reflexão dos conceitos geométricos.
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4. METODOLOGIA

A pesquisa desenvolveu-se em um trabalho de campo com caráter qualitativo,

desenvolvido na Unidade Escolar, CIEP 200 Professor Terli  Fioravante da Rocha,

situada no bairro Boa Esperança, em Nova Iguaçu; em duas turmas do 1º Ano do

Ensino Médio, com aproximadamente 18 alunos cada uma.

Como instrumentos de pesquisa foram realizadas três (03) atividades,  nos

tempos de aula. A primeira atividade foi composta por 5 etapas, assim descritas:

1ª etapa: Os alunos fizeram o acompanhamento da aula sobre Simetria pelos

slides, mostrados através do Datashow. Nos slides apresentavam a introdução do

assunto, as transformações isométricas exemplificadas, uma a uma, de forma lúdica

e algumas atividades visuais, concluindo o que foi estudado, com a participação da

turma.

2ª etapa: A Turma foi separada em grupos que receberam uma folha contendo

a 1ª atividade:  várias Logomarcas,  onde observaram cada uma e verificaram se

possuam ou não simetria, identificando qual transformação isométrica acontecia. 

3ª etapa: Após a observação e trocas de ideias entre os componentes do

grupo,  teriam  que  classificá-la  de  acordo  com  a  transformação  que  ocorreu  na

produção da mesma.

4ª etapa: Após a realização desta atividade, foi  feita  a correção. Onde as

Logomarcas foram projetadas no Datashow, observadas e classificadas uma a uma,

com  a  explicação  (de  forma  coletiva)  da  transformação  correta,  e  os  grupos

verificaram se as por eles classificadas, foram acertadas ou não, discutindo junto

com os demais alunos da turma.

5ª  etapa: Para  conclusão,  houve  a  avaliação  dessa  aula  através  de  um

questionário,  onde  os  grupos  analisaram  criticamente  –  seja  positiva  ou

negativamente – a aula como um todo: a apresentação do tema e as atividades

realizadas, o desempenho da professora e a participação da turma.

Nesta primeira atividade, os alunos se mostraram bem interessados na aula,

pois se tratava de uma aula bem diferente das outras trabalhadas. Tanto por ser um

tema nunca visto por eles anteriormente quanto pela forma com que foi apresentado

e  trabalhado.  Muitos  alunos  procuraram saber  mais  detalhadamente  sobre  esse
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tema,  Simetria,  fazendo  pesquisas  em  outras  fontes  e  trazendo  dúvidas  e

curiosidades para a turma posteriormente. 

A  segunda  atividade,  já  foi  um  pouco  mais  específica,  trabalhando  mais

detalhado cada transformação, assim feita: Separada em grupos, a turma recebeu

uma folha com 3 exercícios,  em cada exercício tinha figuras com algum tipo de

transformação isométrica: Reflexão, Translação e Rotação. No primeiro exercício, os

alunos enumeraram cada figura, depois teriam que encontrar o eixo de simetria - a

reta  –  que  divide  as  “metades”  em direita  e  esquerda,  em cima  e  embaixo  ou

diagonal.  No  segundo  exercício,  os  alunos  teriam  que  observar  cada  figura,

enumerá-las  e  encontrar  o  eixo  de rotação.  E no terceiro  exercício,  encontrar  o

sentido ou a direção que cada figura estava sendo transladada.

Neste segundo momento, os alunos se mostraram bem mais integrados com

o assunto. De modo que, ao realizar atividade, não apresentaram muitas dúvidas em

relação  ao  assunto  e  conseguiram  reconhecer,  identificar  e  diferenciar  cada

transformação isométrica e fazer uso dos conceitos estudados.

Na terceira atividade, e mais dinâmica, os alunos receberam folhas coloridas

e  teriam  que  fazer  dobraduras,  e  a  partir  das  mesmas,  recortar  de  forma  que

possuíssem alguma transformação isométrica. 
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5. REFERENCIAL TEÓRICO

Jean  Piaget  foi  um  especialista  em  psicologia  evolutiva  e  epistemologia

genética, filosofo e educador, nasceu em Neuchâtel,  Suíça, em 09 de Agosto de

1886, e morreu em Genebra a 16 de setembro de 1980. Desde criança interessou-

se por mecânica, fósseis e zoologia.

Jean Piaget foi o responsável por uma das maiores contribuições no campo

da psicologia  científica  contemporânea,  na área do comportamento cognitivo.  As

aplicações de sua teoria do desenvolvimento encontram – se muito difundidas, no

campo pedagógico e na explicação de evolução da conduta cognitiva, sendo sua

teoria. Podendo ser classificada em duas áreas principais: a que procura explicar a

formação da estrutura cognitiva, tema central em sua psicologia evolutiva, e a que

se desenvolve em torno da epistemologia genética. Estudou, ainda, a evolução do

pensamento até a adolescência, procurando entender os mecanismos mentais que o

indivíduo utiliza para captar o mundo. Como epistemólogo, investigou o processo de

construção do conhecimento, sendo que nos últimos anos de sua vida centrou seus

estudos no pensamento lógico-matemático.

Para  Piaget,  a  criança  é  concebida  como  um  ser  dinâmico,  que  a  todo

momento interage com a realidade, operando ativamente com objetivos e pessoas.

Essa interação com o ambiente faz com que construa estruturas mentais e adquira

maneiras  de  fazê-las  funcionar.

(www.espirito.org.br/portal/palestras/piaget_biografia)

Na evolução das noções da criança,  há uma equilibração progressiva das

suas  estruturas  mentais,  induzindo  uma  adaptação  crescente  destas  ao  mundo

exterior. Pelas noções que se exigem nos currículos escolares, a criança é obrigada

a aprender certas verdades estabelecidas, por exemplo: 2 + 2 = 4, mas toda teoria

de Piaget implica, seja ela livre de acertar ou não, numa noção. O fundamental é

deixá-la fazer suas próprias investigações nas diversas áreas do currículo e, a partir

daí, construir suas noções. A noção de 2 + 2 = 4 será significativa, na medida em

que a criança tiver oportunidade de construí-la através da manipulação de objetos.

Todas  as  áreas  de  Matemática  poderão  assim  ser  investigadas  e

permanecerão  abertas  a  novas  descobertas,  enquanto  o  raciocínio  lógico  for

http://www.espirito.org.br/portal/palestras/piaget_biografia
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estimulado a se desenvolver.

Acredita-se  que  as  noções  exigidas,  dentro  de  uma  sociedade  e  não

diretamente ao mundo real, refletem a realidade, mas sabe-se que estas evoluem e,

portanto, o importante é levar a criança a enfrentar diretamente a realidade e não as

noções estabelecidas.

É impossível querer formar uma pessoa racional, se lhe é dito o que deve

pensar.

Essa  investigação  por  parte  da  criança  pode  ser  incentivada  por  uma

variedade de oportunidades que a estimule a confrontar os múltiplos aspectos do

mundo em que vive. (CUNHA, 1972, P. 31)

Considera,  ainda,  que  o  processo  de  desenvolvimento  é  influenciado  por

fatores como: maturação (crescimento biológico dos órgãos),  ambiente físico (no

sentido da qualidade de contato que a criança tem com seu meio), ambiente social

(proporcionar  a  criança  oportunidade  para  interações  com  outros  indivíduos),

exercitação (funcionamento dos esquemas e órgãos que implica na formação de

hábitos), aprendizagem social (aquisição de valores, linguagem, costumes e padrões

culturais) e equilibração (processo de auto regulação do organismo, que constitui na

busca  de  reequilíbrio  após  cada  desequilíbrio  sofrido).

(www.espirito.org.br/portal/palestras/piaget_biografia)

Ainda, segundo Piaget:

...  existe,  em função do desenvolvimento da inteligência  em seu próprio
conjunto,  uma  construção  espontânea  e  gradual  das  estruturas  lógico-
matemáticas elementares, e que estas estruturas naturais estão muito mais
próximas das utilizadas pelas matemáticas chamadas modernas do que as
ocorridas no ensino tradicional. (apud FLORET, 2003).

Piaget classifica o desenvolvimento mental das crianças de acordo com as

seguintes fases:

1) Período Sensório-motor, que se estende do nascimento aos dois aos de

idade; a criança desenvolve a lógica da ação física através de seus movimentos e

percepções. Neste período, a criança constrói seus esquemas de ação de pegar,

puxar, bater, etc., e quanto mais material tiver ao seu redor, mais será ela estimulada

a elaborar esses esquemas e a coordená-los para descobrir novas condutas.

2) Período Pré-operacional, de dois anos aos sete anos de idade; permite o

aparecimento da representação mental, a qual, pré-lógica e sincrética no seu início,

vai se organizando para formar agrupamentos de ações interiorizadas, coordenadas

http://www.espirito.org.br/portal/palestras/piaget_biografia
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entre si e reversíveis.

3) Operações concretas, que vai dos sete aos doze anos de idade; onde a

criança raciocina conforme o nome indica, a partir de experiências concretas e reais.

Ao longo de sua interação com o meio, ela elabora a noção da permanência dos

objetos, que antes eram considerados como quadro flutuantes e sem consistência,

quando deslocados do seu campo visual, isto é, organiza o mundo exterior através

de ações físicas, elaborando ao mesmo tempo suas estruturas mentais.

4) Operações formais, que começava aos 12 anos de idade. Neste período, a

criança adquire o poder de combinar entre si as operações elaboradas no período

anterior de todas as maneiras possíveis,  usando de uma sistemática, ou seja,  a

criança  organizará  suas  hipóteses,  antes  de  comprovar  a  realidade.  Verifica-se

assim que, cumpre estimulá-la a interrogar o mundo e a elaborar experiências para

investigá-lo  de  maneira  ordenada,  atingindo,  deste  modo,  conhecimento  mais

coerente do mesmo. (CUNHA, 1972, p. 23)

A  educação,  na  visão  de  Piaget,  deve  possibilitar  à  criança  um

desenvolvimento amplo e dinâmico desde o período sensório-motor até o operatório

abstrato. Os principais objetivos da educação são: a formação de homens “criativos,

inventivos e descobridores”,  de pessoas críticas e ativas na busca constante da

construção da autonomia.

Piaget não propõe um método de ensino nas suas teorias, mas, ao contrário,

elabora uma teoria do conhecimento e desenvolve muitas investigações. 

Além de Piaget, a visão do lúdico na educação foi sendo desenvolvida por

outros  autores,  como  Froebel  (1782-1852),  na  Alemanha;  Reddie  (1889),  na

Inglaterra,  Rousseau  (1712-1778),  na  França,  dentre  outros,  que  tiveram papéis

importantes na mudança de visão da prática educativa.

No  entanto,  Rousseau  teve  como principal  ideia  a  educação  baseada  na

atividade, pois a aprendizagem é adquirida através das experiências. Segundo ele a

criança é uma folha de papel  em branco e, se estiver atenta aos fenômenos da

natureza, desenvolverá a curiosidade e pesquisará os fatos. Rousseau dizia que a

educação  da  criança  deve  ser  uma  livre  expressão  das  atividades  naturais  da

própria criança. (MENDES, 1996). 

Platão  (427-348)  utilizou  atividades  lúdicas  no  ensino  da  matemática,

aplicando atividades de cálculos ligadas a problemas concretos, extraídos da vida e

dos  negócios  cotidianos,  a  fim  de  que,  para  seus  discípulos,  esses  problemas
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atingissem um nível superior de abstração.

Assim,  incentivar  o  raciocínio  e  dar  ao  aluno  maneiras  de  visualizar  tudo

aquilo que ele só aprende na teoria, é um ótimo modo de tornar a Matemática mais

atraente e concreta, aproximando-a do seu dia-a-dia e parecendo útil para aquele

que  está  aprendendo.  Fazer  com  que  o  próprio  aluno  seja  o  construtor  do

conhecimento, se torna necessário para atingir esse objetivo.

 Motivar o aluno é fundamental para que ele possa se desenvolver e buscar

aquilo que tanto precisa, ou seja, a razão de estudar o que está sendo proposto pelo

professor.

Uma das formas de buscar o interesse dos alunos pelo conteúdo e uma das

mais produtivas, segundo Piaget, é a que envolve o “jogo”, quer na aprendizagem de

noções, quer com meios de favorecer os processos que intervém no ato de aprender

e não ignorar o aspecto afetivo que por sua vez, se encontra implícito no próprio ato

de jogar, uma vez que o elemento mais importante é o envolvimento do indivíduo

que brinca.

Foi a partir do século XVI que os humanistas começaram a perceber o valor

educativo  dos jogos,  sendo os  jesuítas  os  primeiros  a (re)colocá-los em prática.

Dessa forma a opinião acerca da utilização dos jogos com fins educativos foram

ficando cada vez menos radicais. A partir desse momento histórico, outras teorias,

defensoras de novos métodos educacionais, passaram a incluir o lúdico como fator

importante na educação da criança. Rabelais (apud MOURA 1994) confirma essa

ideia ao afirmar que, ensinando às crianças a afeição pela leitura e pelos desenhos,

até os jogos de carta e fichas servem para o ensino de geometria e aritmética.

Por meio de aulas e atividades lúdicas, o indivíduo forma conceitos, seleciona

ideias, estabelece relações lógicas, integra percepções e se socializa. A ligação das

atividades lúdicas com a aprendizagem proporciona o estabelecimento de relações

cognitivas,  simbólicas  e  produções  culturais.  O  lúdico  possui  dois  fatores

motivacionais, o prazer e o ambiente espontâneo.

Atividades  educativas  integradas  a  aulas  interativas,  revelam  a  sua

importância em situações de ensino-aprendizagem ao aumentar a construção do

conhecimento,  introduzindo propriedades do lúdico,  do prazer, da capacidade de

iniciação e ação ativa e motivadora, possibilitando o acesso do aluno a vários tipos

de  conhecimentos  e  habilidades.  Para  tal,  as  aulas  devem  propiciar  diversão  e

prazer,  ensinando  algo  que  complete  o  indivíduo  no  seu  saber,  nos  seus
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conhecimentos e na sua percepção do mundo.

A participação  ativa  do  sujeito  sobre  o  seu  saber  é  valorizado  por,  pelo

menos, dois motivos. Um deles deve-se ao fato de oferecer uma oportunidade para

os estudantes estabelecerem uma relação positiva de adquirir conhecimento. Alunos

com  dificuldades  de  aprendizagem  vão  gradativamente  modificando  a  imagem

negativa (seja porque é assustadora ou frustrante) do ato de conhecer, tendo uma

experiência em que aprender é uma atividade interessante e desafiadora. 

Através  de  aulas  lúdicas,  os  alunos  vão  adquirindo  autoconfiança,  são

incentivados a questionar, analisar e comparar pontos de vista. Outro motivo que

justifica valorizar a participação do sujeito na construção do seu próprio saber é a

possibilidade de desenvolver seu raciocínio. 

Segundo Brasil (1998, p. 23):

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras, e
aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para
o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser
e  estar  com os  outros  em uma atitude  básica  de  aceitação,  respeito  e
confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da
realidade social e cultural.

O  construtivismo,  de  Jean  Piaget,  passa  a  ser  uma  ferramenta  preciosa,

proporcionando ao aluno a capacidade de observar, pesquisar, questionar e resolver

novos dilemas que vão aparecendo na medida que seu nível de conhecimento vai

progredindo.  O  papel  do  professor  se  torna  o  de  mediar  a  relação  entre

conhecimento  proposto  e  o  aluno,  ajudando-o  no  seu  caminho  e  dando  o

direcionamento necessário no caminho do conhecimento.

E, também, como diz Brasil (1964, p.15):

“...  a  função  do  professor  de  Matemática  é  ensinar  aos  alunos  que  há
sempre possibilidade de se chegar a um objetivo por caminhos diferentes
(precisamente, o que não fazem os atuais professores de Matemática).” 

O constante crescimento das ciências matemáticas e a necessidade cada vez

maior que essa ciência se coloca em nosso cotidiano, tem obrigado os professores a

introduzirem níveis de abstração cada vez mais elevados. O aumento porém, da

capacidade de abstração do aluno, depende fundamentalmente de sua interação

com o professor.

A  teoria  desenvolvida  por  Piaget  se  destina  a  explicar  o  processo  da

construção das estruturas cognitivas da inteligência, logo, através de uma atividade

proposta pelo educador, o aluno é capaz de fazer reflexões e tirar conclusões de
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hipóteses  ainda  no  campo  concreto.  A capacidade  de  abstração,  generalizar  e

formular novas ideias sobre o mundo é adquirida de forma progressiva, naturalmente

e,  se  corretamente  orientado  pelo  professor,  o  aluno  caminha  para  um  natural

aumento do desenvolvimento cognitivo, uma maior compreensão da realidade que o

cerca.

O professor, porém, deve tomar cuidado para não tornar o aluno um mero

reprodutor do seu conhecimento.

Lamentavelmente,  nos  dias  atuais  os  professores  de  Matemática  são

“adestradores” de comportamentos estereotipados (fórmulas, regras, macetes, etc.),

violando,  assim a  natureza criativa  do pensamento matemático.  Muito  embora o

professor deva servir como fonte de inspiração a estímulo para a formação do aluno,

deve tomar cuidado para não torná-los um clone seu, não podendo desenvolver seu

senso crítico e sua criatividade. (ibdem)

Para que o professor atinja a meta, de servir de guia e estimular o estudo por

parte do aluno, é necessário o amor docente pela profissão. Segundo Freire:

É preciso, sobretudo, que o formando, desde o princípio de sua experiência
formadora, assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se
convença  definitivamente  de  que  ensinar  não  é  transferir  conhecimento,
mas criar as possibilidades para a sua produção ou construção. (FLORET,
1998)

A pedagogia de Paulo Freire visa uma educação transformadora, que torna o

ser  humano  mais  crítico  e  apto  a  manifestar  suas  próprias  opiniões,  livres  das

imposições da sociedade.

Um outro aspecto importante que o professor deve considerar, é o de mostrar

ao  aluno  as  primeiras  noções  matemáticas  resultante  de  necessidades

extremamente  pragmáticas  que,  como tais,  possuem uma estória  quase sempre

muito pitoresca (quando se contam estórias aos alunos, eles compreendem, com

grande rapidez, o mecanismo lógico do processo). Como diz Brasil: “A teoria é o

ápice  da  aprendizagem,  como  pesquisa  científica  e  nada  mais  adequado  à

teorização que os processos matemáticos.” (BRASIL, 1964, p.12)

Em  Matemática  dever-se-ia  sempre  perguntar  como  foi  feito  isso

primitivamente? É provável  que a  recapitulação dos “rodeios”  históricos  sugira  a

técnica pedagógica que deva ser seguida hoje para se ensinar a uma criança a

Matemática.

Para Brasil (1964, p.11):
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Os  sintéticos  processos  matemáticos  modernos  são  “simplificações
sucessivas”,  feitas  através  do  tempo,  verdadeiros  resíduos  de  longas  e
enfadonhas operações.  Por que não repetir, abreviadamente,  o processo
histórico  até  o  aluno  sentir  a  necessidade  de  “simplificar”?  Raro  o
matemático  que  reproduza,  nos  tratados,  os  “rodeios”  que  utilizou  para
chegar  à  síntese  final,  com  quem  se  apresentam  hoje,  os  processos
matemáticos.  Dar,  hoje,  ao  aluno  a  síntese  final  de  um longo  processo
histórico é  supor que a humanidade fez um longo percurso,  inutilmente,
quando, decerto, é a maneira genética de chegar, didaticamente, à síntese.

O lúdico é parte fundamental do aprendizado nas aulas de matemática uma vez

que de acordo com as Dces, (2008) o aluno se torna capaz de relacionar o real e o

imaginário  ampliando  sua  percepção  e  interpretação  da  realidade  adquirindo

autonomia e ajudando nas interações sociais. Assim, a ludicidade vem sendo abordada

como elemento muito importante não só dentro das aulas, mas também no contexto

social (LIMA, et al., 2011), por estar presente na vida do ser humano em qualquer lugar

que vá ou olhe e cabe ao professor proporcionar discussões e vivências sobre essa

problemática, uma vez que os aspectos lúdicos interferem na construção da autonomia

que é um dos objetivos da escolarização (DCES, 2008).

Segundo Soares e Porto (2007) o lúdico é uma estratégia que pode deixar o

ensino mais agradável e principalmente mais significativo e destacar a importância da

ludicidade e das atividades lúdicas na escola não significa sobrecarregar ainda mais os

educadores, mas sim alcançar uma educação que proporcione prazer e que entenda a

criança de maneira global. 
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5.1 A Simetria e as Transformações Isométricas

Simetria, palavra originada do grego σιμμετρια, que significa originalmente

“algo com medida”,  conceito  de  aspecto tanto  matemático quanto estético.  Weyl

considera que “O sentido da simetria  é a ideia  pela qual  o  homem tem tentado

compreender e criar a ordem, a beleza e a perfeição através dos tempos”. (2007, p.

17).  Já  Valenga  ressalta  que  “a  natureza  é,  sem  dúvida,  uma  infinita  fonte  de

padrões  geométricos  que  antecedem  o  conhecimento  da  geometria  ou  da

matemática”. (2001, p 8)

Em termos gerais, o conceito de Simetria refere-se a todas as ocorrências de

transformações  geométricas,  que  mantém  uma  determinada  forma  invariante.

Considera-se,  então,  que  a  simetria  é  uma propriedade  das  figuras.  Ao  mesmo

tempo que ela preserva a forma, também conserva características como os ângulos,

o comprimento dos lados, as distâncias, os tipos e os tamanhos, alterando apenas a

posição da figura. 

As transformações geométricas fazem parte da história da humanidade, há

mais tempo do que se possa imaginar. Uma das primeiras evidências aparece nas

pinturas rupestre:

                                     Figura 1: Pintura Rupestre

            

                                                  
                    Fonte: https://br.pinterest.com/pin/393924298629345987/

E  também  aparecem  nos  desenhos  considerados  “padrões  de  beleza”,  a

demonstração do que é ser Belo:

                                             Figura 2: Homem Vitruviano
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Fonte:http://www.newsrondonia.com.br/noticias/homem+vitruviano+entenda+a+obra+de+leonardo+da

+vinci/14077

A presença do uso de transformações geométricas na sua decoração podem

ser facilmente reconhecida em trabalhos artesanais de origem indígena:

 

                                                  Figura 3: Cestas rasas indígenas

                 Fonte: https://meninasemarte.wordpress.com/tag/arte-indigena/

E na cultura brasileira,  como mostra a cerâmica marajoara (Brasil),  que é

considerada uma das mais antigas artes cerâmicas do continente Americano. A sua

decoração  era  usualmente  feita  através  de  símbolos  geométricos  e  padrões

simétricos:                                   

                                          Figura 4: Cerâmica Marajoara

                        Fonte: https://br.pinterest.com/pin/428264245799787754/
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Como mostrado anteriormente, a Simetria faz-se presente em muitos objetos

encontrados nas mais diversas culturas desde a antiguidade até os dias de hoje,

como podemos observar nas pinturas grafitadas em muros de todo o mundo, como a

do talentoso artista Phibs (final dos anos 80), que ficou muito famoso em Melbourne

por causa de seus personagens abstratos, iconográficos e com cores distintas:

                 Figura 5: Pintura no Muro – Mundo natural Fauna e Flora

                   Fonte: http://www.zupi.com.br/global-street-art-phibs/

E nas Obras de Arte  do Brasileiro  Jõao Martins Neto (2008),  que mistura

figuras humanas com o abstrato (composição geométrica):

                                    Figura 6: Quadro Joyce (2008)

                  Fonte: https://www.flickr.com/people/joaomartinsneto/

Agora, serão exploradas as isometrias, que conceitua-se como sendo  uma

transformação  geométrica  que  preserva  distância  entre  pontos  e  amplitude  dos
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ângulos, isto é, a figura inicial e o seu transformado são congruentes. Esse estudo

se  dará  por  meio  da  análise  de  figuras,  de  objetos  e  de  elementos  da  própria

natureza  que  cerca  nosso  dia-a-dia,  e  da  maneira  de  como  ocorrem  tais

transformações, estudando conceitos e algumas propriedades geométricas.

As transformações isométricas podem ser apresentadas como: de reflexão,

de translação e rotação.
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5.1.1 Isometria de Reflexão

A  isometria  de  reflexão,  de  uma  maneira  simplificada,  trata-se  do

espelhamento de uma figura. Mas não basta saber só isso. É preciso compreender

que o eixo de simetria pode determinar como se dá a reflexão, divide um plano em

dois e separa uma imagem original de seu reflexo, deixando-a invertida em relação à

outra. Observe os exemplos a seguir: 

                                                 Figura 7: Hotel Árabe      

               Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Taj_Mahal_in_March_2004

Numa reflexão, cada ponto da figura original e o correspondente da figura

refletida estão sobre uma reta perpendicular ao eixo de reflexão e a igual distância

desse eixo, conservando a forma, o ângulo e o tamanho.

                                              Figura 8: Simetria de reflexão

Fonte:  Simetria  e  Transformações.  PUC  –  SP.  Disponível  em:

<www.pucsp.br/tecmem/Artista/simetria.htm#SIMETRIA>
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Para construir uma imagem refletida tendo uma figura e seu eixo, podemos

simplesmente dobrar a folha em que ela está desenhada sobre o eixo de simetria do

desenho e copiá-la no lado oposto. Ou podemos utilizar propriedades geométricas,

assim definidas: No plano, uma reflexão, de eixo r é uma transformação geométrica

que a cada ponto C faz corresponder um ponto C’, tal que: 

• C C’ é perpendicular ao eixo; 

• As distâncias de C e de C´ ao eixo são iguais. 

E vale as propriedades: 

•  Uma figura e a sua imagem por reflexão sobre um eixo de reflexão são

congruentes; 

•  Se dobrarmos a  folha  pelo  eixo  de reflexão  r,  a  figura  original  e  a  sua

imagem sobrepõem-se ponto por ponto; 

• A reflexão muda o sentido dos ângulos mas mantém a sua amplitude. 

Observe:

       Figura 9: Simetria de Reflexão feita através das propriedades geométricas

                   Fonte: http://www.mat.uc.pt/~mat0829/Transformacoesgeometricas-2.pdf
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5.1.2 Isometria de Translação

A isometria de translação, trata-se de repetição, onde a mesma figura tem de

ser  repetida  uma  ou  mais  vezes  em  intervalos  regulares,  como  se  estivesse

deslizando a certa distância, em uma mesma direção, ou seja, a figura desliza sobre

uma reta, mantendo-se inalterada. 

  

                               Figura 10: Tesselação de Peixe

                         

Fonte: https://iamcarpetpython.deviantart.com/art/Tessellation-of-Fish-256422724

                         

                          

                              Figura: 11: Simetria de Translação

Fonte:  Simetria  e  Transformações.  PUC  –  SP.  Disponível  em:

www.pucsp.br/tecmem/Artista/simetria.htm#SIMETRIA

http://www.pucsp.br/tecmem/Artista/simetria.htm#SIMETRIA
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Matematicamente  falando,  a  translação  é  uma  transformação  geométrica

associada  a  um  vetor  que  desloca  a  figura  original,  segundo  uma  direção,  um

sentido e um comprimento. Ela transforma uma figura noutra figura. As figuras são

geometricamente iguais, conservando a direção e o comprimento de segmentos de

reta, e as amplitudes dos ângulos.

                                Figura 12: Translação segundo um vetor

         Fonte: http://blogmatematic.blogspot.com.br/2012/01/isometrias-reflexao-rotacao-e.html

Nessa transformação isométrica feita através das propriedades geométricas,

associa-se um vetor, representado por FG  e faz corresponder a cada ponto A um

ponto A’ tal que  'AAFG  .

               Figura13: Simetria de Translação feita através das propriedades geométricas

    

     

      Fonte: http://www.mat.uc.pt/~mat0829/Transformacoesgeometricas-2.pdf



31

A nova imagem mantém a mesma posição da original, podendo apenas estar

mais para a esquerda (ou direita) ou para baixo (ou para cima), de acordo com o

vetor de translação. As figuras serão geometricamente iguais, conservadas a direção

e o comprimento de segmentos de reta, e as amplitudes dos ângulos.
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5.1.3 Isometria de Rotação

E na isometria de rotação, a figura inicial vai rodando em diferentes ângulos

segundo  um ponto  central,  o  centro  de  rotação,  ou  seja,  a  figura  final  é  obtida

através de uma figura inicial, onde é mantido fixo um ponto (o centro da rotação) e

todos os outros sofrem deslocações ao longo de ângulos de uma certa amplitude e

em torno do ponto fixo. Veja as imagens abaixo:

 

                                         Figura 13: Ventilador de teto

Fonte: https://www.zoom.com.br/ventilador-circulador/ventilador-de-teto-hunter-caribbean-breeze

                                 Figura 14: Simetria de Rotação

Fonte:  Simetria  e  Transformações.  PUC  –  SP.  Disponível  em:

<www.pucsp.br/tecmem/Artista/simetria.htm#SIMETRIA>
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Para obedecer a proposta de rotacionar uma figura a 90° no sentido horário, o

centro deve ser o ponto de partida para medir o ângulo determinado - e assim a

imagem inteira é transportada para outro local,  ocupando uma posição diferente.

Dessa forma, são encontrados os pontos correspondentes aos originais e mantidas

as mesmas medidas entre o centro e a nova figura. De acordo com as propriedades

geométricas: No plano, uma rotação de centro O e amplitude α é uma transformação

geométrica que a cada ponto A faz corresponder um ponto A’ tal que: 

• 'OAOA 

• º90'  AÔA

  Figura 15: Simetria de Rotação feita através das propriedades geométricas

   

   

   Fonte: http://blogmatematic.blogspot.com.br/2012/01/isometrias-reflexao-rotacao-e.html

Pode ser no sentido positivo, quando se move ao contrário do sentido dos

ponteiros do relógio, ou no sentido negativo, quando se move no mesmo sentido dos

ponteiros dos relógios. 

A  partir  das  definições  vistas  anteriormente  e  uma  lúdica  visualização,

podemos concluir que duas figuras são simétricas se podem ser obtidas através de

uma reflexão, rotação, translação ou composição das mesmas.
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5.2 A Simetria como parte integrante do currículo escolar

Apesar da Geometria  ser  um ramo importante da Matemática,  tanto como

objeto  de  estudo  como  instrumento  para  outras  áreas,  na  prática  ela  não  vem

recebendo  a  devida  atenção  e  é  evidente  que  a  exclusão  desse  campo  dos

currículos escolares podem causar sérios prejuízos à formação dos indivíduos além

de  ser  um  dos  principais  problemas  de  ensino-aprendizagem  encontrado,

principalmente, no Ensino Fundamental, o que faz com que a Geometria necessite

ser mais explorada. 

Os conceitos geométricos desenvolvem no aluno um meio de representar e

ver o mundo em que vive, apresenta-se como um campo proveitoso e prático para o

desenvolvimento da "capacidade de abstrair, generalizar e projetar”, partindo de um

nível no qual reconhece as figuras geométricas até o de distinguir as propriedades

dessas figuras.

A Geometria  oportuniza  que  trabalhemos  metodologias  mais  dinâmicas  e

práticas,  fazendo  uso  de  material  manipulativo,  possibilitando  estimular  o

desenvolvimento  do  pensamento  geométrico  e  a  compreensão  dos  conceitos,

ocasionando  um  maior  envolvimento  dos  alunos  nas  atividades.  Quando  nos

propomos  a  trabalhar  neste  nível  de  ensino,  essas  atividades  podem auxiliar  e

facilitar  a  vida  do  professor,  tornando  a  aula  prazerosa,  divertida  e,  ao  mesmo

tempo, interessante para os alunos. À medida que surgem propostas no sentido de

contribuir para superar lacunas existentes no ensino da Geometria, observamos os

avanços no ensino da mesma e, no seu interior, a valorização do assunto Simetria.

Sobre o porquê justificar o ensino de determinado conteúdo, D’AMBRÓSIO

(1996) nos diz que: 

O estudo da Geometria ajuda os alunos a representar e a dar significado ao
mundo. A simetria, por exemplo, proporciona oportunidades para os alunos
visualizarem a geometria no mundo da arte ou na natureza. Neste domínio,
a exploração de conceitos e padrões geométricos pode criar situações muito
interessantes para os alunos (ESTUDOS COMPLEMENTARES-AVA 2000:
análise da resolução de questões de matemática. p. 44).

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997 e 1998), é citado a ideia

de que os conceitos matemáticos são adquiridos ao longo de um extenso período de

aprendizagem, em que muitos tópicos matemáticos devem ser estudados desde o

início da escolaridade e retomados, nos anos seguintes, em graus crescentes de



35

abrangência e de complexidade. Para citar algumas das orientações encontradas

nesse documento relacionadas aos conteúdos de isometria e de simetria, ao longo

do ensino fundamental, iniciamos por: 

Deve destacar-se também nesse trabalho a importância das transformações
geométricas  (isometrias,  homotetias),  de  modo  que  permita  o
desenvolvimento de habilidades de percepção espacial e como recurso para
induzir  de forma experimental  a descoberta, por exemplo,  das condições
para que duas figuras sejam congruentes ou semelhantes (Brasil, 1998, p.
51)

Para  o  terceiro  ciclo,  que  corresponde  aos  6º  e  7º  anos  do  ensino

fundamental, encontramos o seguinte trecho: 

Neste  ciclo,  os  alunos  reorganizam e  ampliam os  conhecimentos  sobre
Espaço e Forma abordados no ciclo anterior, trabalhando com problemas
mais complexos de localização no espaço e com formas nele presentes.
Assim é importante enfatizar as noções de direção e sentido, de ângulo, de
paralelismo  e  de  perpendicularismo,  as  classificações  das  figuras
geométricas (quanto à planicidade, quanto à dimensionalidade), as relações
entre  figuras  espaciais  e  suas  representações planas,  a  exploração  das
figuras  geométricas  planas,  pela  sua  decomposição  e  composição,
transformações  (reflexão,  translação  e  rotação),  ampliação  e  redução
(Brasil, 1998, p. 68). 

Para o quarto ciclo, correspondente aos 8º e 9º anos do ensino fundamental,

podemos destacar o seguinte extrato: 

Construindo figuras a partir da reflexão, por translação, por rotação de uma
outra figura, os alunos vão percebendo que as medidas dos lados e dos
ângulos,  da  figura  dada  e  da  figura  transformada  são  as  mesmas.  As
atividades de transformação são fundamentais para que o aluno desenvolva
habilidades  de  percepção  espacial  e  podem  favorecer  a  construção  da
noção de congruência de figuras planas (isometrias). De forma análoga, o
trabalho de ampliação e redução de figuras permite a construção da noção
de semelhança de figuras planas (homotetias) (Brasil, 1998, p. 86).

Conforme os  PCN,  os  conteúdos  de  natureza  conceitual  que  envolvem a

abordagem  de  conceitos,  fatos  e  princípios,  referem-se  à  construção  ativa  das

capacidades intelectuais  para  operar  com símbolos,  signos,  ideias,  imagens que

permitem representar a realidade.

Um dos tópicos da geometria que permite trabalhar com tais orientações são

as Transformações Isométricas. A escolha pelo tópico se dá por sua importância na

formação do pensamento geométrico dos jovens e por sua constante aplicação no

cotidiano  dos  alunos.  Para  Ribeiro  (2009,  p.  37),  “O  estudo  da  Simetria  visa  a

proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento do conceito de congruência e

semelhança de figuras  e  suas propriedades”.  Além de trabalhar  a  Simetria  para

promover  a  formação  do  conceito  de  congruência  e  semelhança  de  figuras,
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podemos  também  seguir  as  recomendações  de  Jaime  &  Gutiérrez  (1996)  que

afirmam: 

 “as  isometrias  podem  servir  como  ferramenta  em  outras  áreas  da
Geometria para classificação de polígonos e corpos espaciais, construção
de representações planas, em Trigonometria, Geometria Analítica, Cálculo,
etc”. A importância do tópico de Isometrias é também reforçada por Neves &
Murari, que afirmam: Comumente, quando se fala em simetria é razoável
pensar, de modo geral, em correspondência de partes dispostas em lados
opostos de uma linha ou em torno de um eixo. Entretanto, simetria abarca
um conceito muito mais amplo. Ela envolve movimentos, os quais variam e
ocorrem periodicamente  de  forma regular.  Tais  características  levaram a
Matemática  a  estudar  e  classificar  os  diferentes  movimentos  rígidos  ou
isometrias das figuras simétricas, nas quais se podem encontrar reflexões,
rotações, translações, e reflexões deslizantes. (NEVES & MURARI, 2010, p.
2)
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6. RESULTADOS

Ao  analisar  as  atividades  realizadas  pelos  alunos,  confirmou-se  a

necessidade da presença do estudo da Geometria; notou-se também que a maior

parte dos alunos não havia estudado esse conteúdo na educação básica e, não

compreendiam, de forma clara, os conceitos sobre o que caracteriza as diversas

isometrias e o erro mais comum, e já esperado, foi  confundir  as transformações

(suas propriedades). 

Considerando tais observações que foram sendo feitas durante a realização

da  experiência  didática,  foi  possível  verificar  que  os  alunos  tiveram  um  bom

desempenho.  Eles  foram  bem  receptivos  com  relação  às  atividades  propostas,

participaram ativamente, foram criativos e revelou que seus conhecimentos prévios

sobre as transformações geométricas no plano eram muito poucos, mas que foi bem

desenvolvido  nas  aulas,  através  da  apresentação  lúdica,  da  leitura  e  da

interpretação dos conceitos e na realização das atividades. 

Durante  o  desenvolvimento  do  trabalho,  as  situações  foram sendo

apresentadas formalmente, conceituando Simetria e as Transformações, mostrando

a presença da mesma em figuras, objetos, elementos da natureza e em obras de

arte que propuseram o entendimento e uma boa aceitação dos alunos quanto ao

assunto, embora apresentassem dificuldades em conceitualizá-lo. 

O  questionário  respondido  ao  final  das  atividades,  mostrou  o  sucesso

alcançado  pelo  trabalho  desenvolvido  em  relação  ao  esclarecimento  desses

conceitos e a forma com o qual foi transmitido. Convém destacar que os educandos

ressaltaram o quanto é importante relacionar a geometria com outros campos do

conhecimento  como Artes  em sala  de  aula  e  que  a  Geometria,  como um todo,

deveria ser mais explorada pelos professores, em todos os anos de escolaridade.

Bem positivo, também, foi os alunos poderem ter uma outra perspectiva em

relação ao estudo da Matemática, pois puderam associar o conteúdo estudado com

elementos presentes no mundo ao seu redor, o que torna o ensino da Matemática

mais  curioso e  interessante,  e  que pode  ser  desenvolvida  de forma muito  mais

eficiente se houver  um trabalho mais  aprofundado desde as  séries inicias  até o

ensino médio, quando os conceitos de simetria e suas transformações forem sendo

trabalhados  gradualmente  e  os  estudantes  forem  adquirindo  habilidades
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geométricas  que lhes permitirão  verificar  relações de semelhança e  congruência

com facilidade através de uma geometria de movimento. 

Pode-se dizer os objetivos aspirados para a realização deste trabalho foram

auferidos,  uma  vez  que  a  Geometria  fosse  “desconhecida”  pelos  alunos  e  que

muitos não sabiam o que era Simetria,  mesmo que já tenham tido contato ou já

percebido.  E  além das  constatações  já  referidas,  houve  um  despertar  pelo

aprofundamento das pesquisas didáticas sobre Simetria do ensino fundamental até

o ensino médio.
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7. CONCLUSÃO PARCIAL

O Ensino da Geometria exerce grande importância para o desenvolvimento

de diferentes  competências,  potencialidades essas que não dizem respeito  só à

matemática,  mas  sim,  a  todas  as  áreas  do  conhecimento.  Ela  ajuda  o  aluno  a

compreender o mundo, o próprio corpo, a sua localização espacial e tudo o que o

cerca.  Seu  ensino  deve  estar  presente  durante  toda  a  vida  escolar  do  aluno.

Dependendo de como são trabalhados os conceitos geométricos, existem muitas

possibilidades para que o mesmo explore, represente, construa, discuta, investigue,

perceba, descubra e descreva propriedades, o que é fundamental no processo de

ensino e de aprendizagem da matemática. Assim, a geometria pode contribuir para o

desenvolvimento da capacidade de abstrair e generalizar. 

É importante ressaltar que o aluno deve ser incentivado a explorar o espaço

em que vive, porque a efetiva aprendizagem acontece “pelas ações mentais que a

criança realiza quando compara, distingue, separa e monta” (LORENZATO, 2006, p.

44). São essas habilidades que podem estimular sua percepção visual e permitir que

ele se localize no espaço à sua volta.

As atividades propostas aos alunos constituem sugestões didáticas, as quais

foram possíveis de desenvolver em duas turmas do Ensino Médio. Essas atividades

proporcionaram aos alunos um conhecimento e aprofundamento da simetria e as

transformações decorrentes da mesma. 

Ao  analisar  as  dificuldades  encontradas  pelos  alunos  no  transcorrer  das

atividades,  ainda assim as questões propostas foram satisfatórias,  especialmente

pela  apresentação  de  um  tema  diferente  pouco  conhecido  mais  muito  “vasto”,

mostrando que é possível trabalhar com o ensino-aprendizagem da Geometria de

uma forma que vai  além do método tradicional,  não para  substituí-lo,  mas para

incorporar  novas  metodologias,  afim  de  tornar  as  aulas  mais  atrativas,  tornar  a

Matemática mais atraente e concreta, aproximando-a do seu dia-a-dia e parecendo

útil para aquele que está aprendendo e que ele perceba que  a sala de aula é um

ambiente acolhedor, onde suas idéias e seus conhecimentos são valorizados e úteis

para a construção do saber.
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APÊNDICES
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APÊNDICE A - FOLHA 1: Atividades sobre SIMETRIA

1) Observando as figuras, verifique se há Simetria ou não:
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2)  Você  recebeu  um envelope  com os  diversos  Logos  (que  estão  na  questão  1);  Você  deverá

classificar cada Logo de acordo com os tipos de Simetria estudados, colando cada um no Tipo que

você julgar correto: 

* SIMETRIA DE REFLEXÃO:

* SIMETRIA DE ROTAÇÃO:

* SIMETRIA DE TRANSLAÇÃO:
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APÊNDICE B - FOLHA 2: Atividades sobre SIMETRIA

1) Observe as figuras e enumere – as:

(a) Relacione as figuras que possuem a metade de cima igual a de baixo:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(b) Relacione as figuras que possuem a metade da direita igual a da esquerda:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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(c) Relacione as figuras que possuem suas metades iguais quando traçadas diagonais:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) Observe as figuras (enumere – as). Elas possuem simetria e sofrem transformação. Qual tipo de

transformação elas possuem: rotação ou translação?
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(a) Relacione as figuras que possuem Rotação:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(b) Relacione as figuras que possuem Translação:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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APÊNDICE C - FOLHA 3: Atividades sobre SIMETRIA

DOBRADURA E RECORTE
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